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Ágrip  

Þetta verkefni fjallar um uppeldisstefnuna Uppeldi til ábyrgðar – uppbyggingu sjálfsaga. 

Með stefnunni er lögð áhersla á að nemdendur læri sjálfsaga og að vera besta útgáfan af 

sjálfum sér. Ritgerðin er lokaverkefni til B.Ed prófs við kennaradeild Háskóla Íslands. Auk 

uppbyggingarstefnunnar verður fjallað um viðtöl sem tekin voru við þrjá starfsmenn í 

einum grunnskóla á suðvestur horni landsins sem að tileinkar sér hugmyndafræði 

stefnunnar, skoðað verður viðhorf þeirra til uppbyggingarstefnunnar. Markmið 

verkefnisins er að skoða vel hugmyndafræði stefnunnar Uppeldi til ábyrgðar – 

uppbyggingu sjálfsaga, hvernig stefnan virkar og hvernig henni er beitt. Verkefnið var 

unnið út frá bókum, greinum, vefsíðum og viðtölum og voru helstu niðurstöður er varðar 

uppbyggingarstefnuna þær að stefnan felur það í sér að nemendum er kenndur sjálfsagi 

og þeim er gefin aðstoð við að ræða um tilfinningar sínar og að átta sig á grunnþörfum 

sínum. Einnig ýtir stefnan undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn hjá einstaklingum. Helstu 

niðurstöður viðtalana er að viðmælendur eru allir sammála því að uppbyggingarstefnan 

hafi haft jákvæð áhrif á skólabrag skólans. Nemendur takast betur á við sín vandamál og 

starfsfólkið vinnur allt saman að sameiginlegu markmiði.  
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Helsta ástæðan fyrir því að við ákváðum að vinna lokaverkefni okkar út frá 

uppbyggingarstefnunni Uppeldi til ábyrgðar – uppbyggin sjálfsaga er sú að við störfum 

báðar sem kennarar í grunnskóla sem vinnur eftir hugmyndafræði stefnunnar. Okkur þótti 

stefnan afar áhugaverð og spennandi og vildum við kynna okkur hana betur til að geta 

nýtt hana að fullu í starfi. Áður en við hófum störf í þessum grunnskóla þekktum við ekki 

til stefnunnar né annarra atferlismótunaraðferða. Við byrjuðum ferlið á því að ræða við 

starfsfólk á okkar vinnustað sem að gaf okkur gagnlegar leiðbeiningar og að því loknu 

hófumst við handan við að afla upplýsinga um stefnuna.  
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eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. Við viljum að 

lokum þakka leiðsagnarkennaranum okkar, Höllu Jónsdóttur, fyrir sveigjanleika, skjót 

viðbrögð og góðar ábendingar. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed prófs í Háskóla Íslands á vormánuðum ársins 2015. 

Ritgerðin fjallar um hugmyndafræði aðferðarinnar Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging 

sjálfsaga og viðtöl sem sýna viðhorf kennara til stefnunnar í einu skólasamfélagi.  

Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga er stefna sem að felur það í sér að kenna 

börnum og unglingum sjálfsaga.  Aðferðin ýtir undir ábyrgðarkennd og sjálfsstjórn hjá 

einstaklingum. Nemendur þjálfast í að átta sig á þörfum sínum og vinna með þær á ýmsan 

hátt. Hugmyndin með stefnunni er að nemendur læri sjálfsstjórn og sjálfsaga og að þeir 

styrkist við að læra af mistökum sínum. Stefnan er einnig verkfæri fyrir starfsfólk skóla í 

samskipta og agamálum. Auk þess að skoða hugmyndafræði Uppeldi til ábyrgðar voru 

tekin viðtöl við kennara í  grunnskóla sem að vinna eftir hugmyndafræði stefnunnar. 

Brautryðjandi stefnunnar er Diane Gossen sem að byggir kenningar sínar út frá 

hugmyndum William Glasser um gæðaskólann og á sjálfstjórnarkenningu hans. 

Sjálfstjórnarkenningin segir okkur að við stjórnumst af eigin vilja, við veljum okkur hegðun 

sem hæfir þeirri mynd sem við höfum af okkur sjálfum. Í óskarveröld okkar höfum við 

mynd af því hvernig manneskjur við viljum vera. Diane lærði og starfaði við stofnun 

William Glasser í fjölda mörg ár. Hún byggir einnig kenningar sínar á hugmyndum Eric 

Jensen, Alfhie Kohn og á aðferðum frumbyggja í Ameríku um barnauppeldi og endurkomu 

brotamanna í samfélagið. 

Haustið 2008 ákváðu stjórnendur ásamt starfsfólki eins grunnskóla á suðvesturhorni 

landsins að innleiða uppbyggingarstefnuna inn í sinn skóla. Innleiðingin tók um fjögur ár 

með ýmis konar vinnu bæði fyrir starfsfólk sem og nemendur. Skoðað verður viðhorf 

tveggja kennara og skólastjóra til stefnunnar og hvernig hún hefur haft áhrif á 

skólasamfélag þeirra í heild. 

Í ritgerðinni verður hugmyndafræði Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga kynnt 

sem og viðhorf starfsfólks í grunnskólans af suðvesturhorninu og skiptis meginmálið í 

ellefu kafla. Kaflarnir fjalla um eftirfarandi: 

Fyrsti kafli fjallar um hugmyndafræði stefnunnar Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging 

sjálfsaga, hvað hún felur í sér og meginhugmyndir stefnunnar. 

Annar kafli fjallar um brautryðjanda stefnunnar og á hverju hann byggir hugmyndir 

sínar. 

Þriðji kafli fjallar um gæðaskólann. Stofnandi hans er geðlæknirinn William Glasser en 

hann þróaði raunsæismeðferð sem hann byggir á sjálfstjórnarkenningu sinni. Markmið 
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raunsæismeðferðarinnar er að einstaklingur læri inn á eigin grunnþarfir og finni leið til að 

mæta þörfum sínum í sátt við sjálfan sig, umhverfi og aðra. 

Fjórði kafli fjallar um þarfir einstaklinga, hvernig nemendur læra að þekkja og greina 

þarfir sínar og kunni að fullnægja þeim án þess að það sé á kostnað annarra. 

Fimmti kafli fjallar um  ólíkar leiðir við agastjórnun, en aðferðirnar eru að refsa, vekja 

sektarkennd, að koma sér í mjúkinn, beita reglufestu og uppbyggingarstjórnun. 

Sjötti kafli fjallar um langtímaáhrif agastjórnunar þar sem fjallað er um langtíma áhrif 

refsingar, umbunar og eflingu innri áhuga. 

Sjöundi kafli fjallar um innleiðingarferli Uppeldi til ábyrgðar. Þar er farið yfir fjóra 

meginþætti sem Diane kallar leið lágmarksþvingunar við innleiðingu. Þessir þættir eiga að 

auka svigrúm og fækka reglum, sáttmálar gerðir, ófrávíkjanlegar reglur og tileinka sér 

uppbyggingu og iðka hana. 

Áttundi kafli fjallar um uppbyggingarþríhornið sem myndar ramma og byggir á þrem 

mikilvægustu hugmyndum í sjálfsstjórnarkenningu Glassers. Hugmyndirnar eru að hafa 

góða yfirsýn og muna að við erum alltaf að reyna að gera okkar besta, öll hegðun hefur 

tilgang og að áhuginn kemur innan frá, það er vilji og gildismat þess sem stjórnar ferðinni. 

Níundi kafli fjallar um vinnu með nemendum. Sem felst í því að nemendur vinna ýmis 

konar verkefni til að tileinka sér sér stefnuna m.a. mitt og þitt hlutverk, sleikipinnaheilinn, 

y-spjöldum, sáttaborð, lífsvagninn, bekkjarsáttmála og að greina þarfir sínar og annarra. 

Tíundi kafli fjallar um rannsóknaraðferðina. Fjallað verður um 

rannsóknarspurninguna, þátttakendur, gagnaöflunina réttmæti og áreiðanleika. 

Ellefti kaflinn er sá síðasti, á undan niðurstöðum rannsóknar og lokaorðum 

verkefnisins, hann fjallar um viðhorf tveggja kennara og skólastjóra til 

uppbyggingarstefnunnar Uppeldi til ábyrgðar sem fengin voru með viðtölum. 

Uppbyggingarstefnunni Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga kynntumst við 

þegar við hófum störf sem kennarar við grunnskóla á suðvestur horni landsins sem að 

vinnur eftir hugmyndafræði stefnunnar. Okkur þótti stefnan strax í upphafi mjög 

spennandi og góð bæði fyrir nemendur sem og starfsfólk skólans. Við höfum báðar 

hugsað okkur að starfa áfram við þennan ákveðna skóla þ.a.l. þótti okkur tilvalið að kynna 

okkur uppbyggingarstefnuna og því sem að í henni felst. 

Lokaverkefni okkar er fyrst og fremst heimildaritgerð og nálguðumst við helstu 

heimildirnar í bókum eftir Diane Gossen, sem að er brautryðjandi stefnunnar. Bækurnar 

hafa verið þýddar á íslensku af Magna Hjálmarssyni sem að kynnti hugmyndafræðina hér 

á landi fyrst árið 1999. Aðrar heimildir sem við nýttum við gerð þessa verkefnis eru 
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greinar um stefnuna og netsíður grunnskóla sem að starfa eftir hugmyndafræði Uppeldi til 

ábyrgðar auk nokkurra heimilda úr bókum William Glasser. 

Markmiðið með gerð þessa verkefnis er að gefa fólki færi á að fræðast um 

hugmyndafræði Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga, hvernig stefnan virkar í 

skólasamfélagi og hvernig hún er framkvæmd. Einnig er markmiðið að skoða viðhorf 

kennara til stefnunnar og hvernig stefnan hefur haft áhrif á skólasamfélagið í tilteknum 

grunnskóla. Verkefnið getur frætt kennara, kennaranema, foreldra, starfsmenn skóla og 

aðra sem hafa áhuga á uppeldi barna og vilja kynna sér árangursríkar aðferðir við að bæta 

jákvæða hegðun þeirra. Rannsóknarspurningin sem leitast var við að svara í verkefninu er: 

„Í hverju felst uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga og hver er reynsla eins 

grunnskóla af stefnunni? “ 
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2 Hvað felst í Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga? 

Uppeldisstefnan Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga felur í sér að kenna börnum 

og unglingum sjálfsaga (Gossen, 2002/2007). Aðferðin ýtir undir ábyrgðarkennd og 

sjálfstjórn hjá einstaklingum. Stefnan byggir á því aðstoða börn og unglinga við að ræða 

um tilfinningar sínar og að átta sig á grunnþörfum sínum (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og 

Magni Hjálmarsson, 2007). Uppeldi til ábyrgðar styrkir einstaklinga í því að læra af 

mistökum sínum. Meginhugmyndin byggist á því að fólk sé fætt með sjálfstæðan vilja, 

þ.e.a.s. að áhuginn komi innan frá. Stefnan er þróuð útfrá aðferð Dr. William Glasser sem 

kölluð er samtalsmeðferð (Reality Theory) sem kennir okkur að við höfum fimm 

meðfæddar grunnþarfir sem við þurfum að sinna (Gossen, 2002/2007). 

Grundvallarhugmyndir kenningarinnar eru:  

 Að mistök eru til þess að læra af þeim. 

 Að barninu er hjálpað að þróa sjálfstjórn og sjálfsaga. 

 Hvernig vill einstaklingurinn vera, óskaveröldin mín. 

 Að leiðrétta eigin mistök. 

 Að skilja eigin hegðun. 

 Að kenna leiðir til að stjórna eigin hegðun. 

 Að sinna grundvallarþörfum sínum. 

 Að börn og unglingar efli innri áhuga sinn (Gossen, 2002/2007). 
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3 Brautryðjendur  

Brautryðjandi stefnunnar er Diane Gossen. Diane byggir kenningar sínar út frá 

hugmyndum William Glasser um gæðaskólann (quality school) og á 

sjálfstjórnarkenningum hans. Hún lærði og starfaði við stofnun Glassers í mörg ár. 

Hugmyndin er aðallega hugsuð fyrir skóla en í raun geta allir nýtt sér þessa 

uppeldisstefnu. Sjálfstjórnarkenningin segir okkur að við stjórnumst af eigin vilja, við 

veljum okkur hegðun sem hæfir þeirri mynd sem við höfum af okkur sjálfum. Í óskarveröld 

okkar höfum við mynd af því hvernig manneskjur við viljum vera (Gossen, 2002/2007). 

Grundvallarhugmyndir sjálfstjórnarkenningarinnar:  

 Við stjórnumst af innri hvötum. 

 Við getum einungis stjórnað okkur sjálfum, engum öðrum. 

 Tveir einstaklingar líta aldrei sömu augum á raunveruleikann. 

 Umbunarkerfi hindrar fólk í að njóta nauðsynlegs frelsis. 

 Einstaklingur fær tækifæri til að læra af eigin mistökum. 

 Öll hegðun hefur tilgang og við veljum „slæma hegðun“ til að forðast enn verri 

kost. (María Eir Magnúsdóttir, 2006) 

Gossen byggir einnig hugmyndir sínar á rannsóknum á heilastarfsemi og styðst þar við 

hugmyndir Eric Jensen um mælanleg neikvæð áhrif ógnunnar á námsgetu. Einnig styðja 

rannsóknir Alfie Kohn hugmyndir Gossen. Hann hefur rannsakað neikvæð áhrif 

umbunarkerfa til að stjórna öðrum og hvernig áhrif það hefur á andlega þroska 

einstaklingsins. Að lokum notast hún við rannsóknir á fornum aðferðum frumbyggja 

Ameríku við barnauppeldi og uppbyggingu brotamanna (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og 

Magni Hjálmarsson, 2007).  
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4 Gæðaskóli 

Geðlæknirinn William Glasser þróaði raunsæismeðferð (reality therapy) sem byggir á 

sjálfstjórnarkenningu hans. Markmikið var hjálpa sjúklingunum að öðlast betra líf með 

samtalsmeðferð. Hann taldi þessa aðferð vel eiga heima innan skólakerfisins og stofnaði 

því Gæðaskólann með það að markmiðið að þjóna nemendum og kennurum. Markmið 

raunsæismeðferðarinnar er að einstaklingur læri inn á eigin grunnþarfir og finni leið til að 

mæta þörfum sínum í sátt við umhverfi og aðra. Glasser telur að ástæðan fyrir vanlíðan og 

slæmri hegðun sé vegna þess að einstaklingur nær ekki að uppfylla grunnþarfir sínar á 

jákvæðan hátt (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).  

Grunnþarfirnar flokkar hann í fimm flokka: 

         -Ást og umhyggja (tilheyra) 

         -Áhrifavöld og stjórn (áhrif) 

         -Frelsi og sjálfstæði (frelsi) 

         -Gleði og ánægja (Gleði) 

         -Öryggi og lífsafkoma (öryggi) (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson,    

2007) 

 

Mynd 1 Grunnþarfirnar. 
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5 Þarfirnar 

Samkvæmt Uppeldi til ábyrgðar eru grunnþarfir einstaklinga fimm. Flestir hafa fleiri en 

eina ríkjandi þörf. Öll hegðun hefur tilgang en þegar við þekkjum þarfir okkar reynum við 

að uppfylla þær sem best án þess að það sé á kostnað annarra (Gossen, 2008). 

Ást og umhyggja (tilheyra): Einstaklingur hefur sterka þörf fyrir ást og umhyggju, vill 

tilheyra félagslega og vera hluti af hóp/bekk. Hann vill taka þátt, vill deila með öðrum og 

er góður í samvinnu. Þörfin er uppfyllt með samskiptum við aðra og að vera samþykktur. 

Þörfin að tilheyra birtist í gegnum fjölskyldu, vináttu, traust og hjálpsemi (Gossen, 2008). 

Áhrifavald og stjórn (áhrif): Sá sem hefur ríka þörf fyrir að hafa áhrifavald og stjórn vill 

standa sig vel. Einstaklingurinn verður að vera vel skipulagður áður en hann framkvæmir 

hluti, hefur mikla þörf fyrir hrós og viðurkenningu, stundum stjórnsamur, kappsamur, 

öruggur í framkomu og skipulagður. Áhrifaþörfin er fullnægð með góðri frammistöðu og 

viðurkenningu (Gossen, 2008). 

Frelsi og sjálfstæði (frelsi): Einstaklingurinn vill taka eigin ákvarðarnir og tekur gjarnan 

áhættu. Hann vill hafa valmöguleika, hefur þörf fyrir sveigjanlegt umhverfi, vill alltaf prufa 

eitthvað nýtt og sýnir stundum óvenjuleg uppátæki. Einstaklingurinn lifir í augnablikinu, 

gerir það sem hann vill og er oft óskipulagður (Gossen, 2008). 

Gleði og ánægja (gleði): Sá sem hefur mikla þörf fyrir gleði og ánægju er 

hamingjusamur, áhyggjulaus og hefur kímnigáfu. Hann gerir oft að gamni sínu og hlær að 

sjálfum sér og öðrum. Hann er sáttur við 

umhverfið og hefur yfirleitt gaman af öllu í lífinu. 

Orka einkennir þessa manneskju og gleðiþörfinni 

hans má svala með leik, námi, sköpun og hlátri 

(Gossen, 2008). 

Öryggi og lífsafkoma (öryggi): Innst í 

kjarnanum á myndinni hér fyrir neðan er öryggi. 

Sú þörf snýr að líkamlegum þörfum sem allir hafa 

og þurfa að fá uppfyllta með einhverjum hætti til 

að dafna í lífinu, þ.m.t. húsaskjól, fæði, heilsa, 

fjölskylda, klæði eða hvað annað sem veitir 

öryggi. Einstaklingur sem á í erfiðleikum með að 

uppfylla þessa þörf gerir ekki mikið annað því þetta er kjarnaþörf og gengur fyrir öllu. 

Henni þarf að fullnægja áður en hægt er að sinna öðrum þörfum (Gossen, 2008).  

                  Mynd 2 Þarfahringur 
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6 Ólíkar leiðir við agastjórnun 

Samkvæmt sjálfstjórnarkenningu William Glasser getur einstaklingur ekki stjórnað öðrum, 

hann getur eingöngu stjórnað sér sjálfum. Þrátt fyrir það reynir fólk að stjórna öðrum og 

leiðirnar sem notaðar eru til þess eru fimm: 

1. Með því að refsa eða hóta refsingu (punisher). 

2. Með því að vekja sektarkennd (guilter). 

3. Með því að koma sér í mjúkinn hjá viðkomandi (buddy). 

4. Með því að benda á reglur og sýna festu (monitor). 

5. Með því að vekja til umhugsunar um lífsgildi og þarfir og leita lausna til að 

mæta hvoru tveggja (manager) (Gossen, 2002/2007). 

Markmið agastjórnunar er að kenna börnum og unglingum sjálfsaga. Áherslan er því 

að kenna börnum að mæta þörfum sínum á sanngjarnan og ábyrgan hátt fremur en að 

notast við umbun eða refsingu sem stjórnunar tæki. Aðferðin felur í sér að kennarinn 

ræðir við nemendur um hvers konar manneskjur þeir vilja verða og hver lífsgildi þeirra séu 

og í sameiningu búa þeir til samning eða sáttmála í opnum samræðum inn í bekk, sem 

dæmi um svona vinnu eru bekkjasáttmálar (Gossen, 2002/2007).  

Samkvæmt agastjórn með reglum og viðurlögum er spurningum sem þessum beittar: 

 Hver er reglan? 

 Hver eru viðurlögin? 

 Hvað gerðir þú? 

 Hvað gerist nú? 

En uppbyggingarspurningarnar eru ólíkar þessum spurningum, en þær hljóma svona: 

 Hver eru lífsgildi okkar? 

 Eru þetta líka lífsgildi þín? 

 Ef þetta eru lífsgildi þín, viltu þá leiðrétta það sem miður fór? 

 Ef þú leiðréttir það sem miður fór, hvað segir það þá um þig sem persónu? 

(Gossen, 2002/2007). 

Þegar talað er við börn og ungmenni skiptir raddblær og líkamstjáning miklu máli, 

þetta þarf kennari að hafa í huga þegar hann ræðir við nemendur sína. Niðurstöður 

rannsókna sína að orðin sem eru sögð koma einungis 10% skilaboðanna til skila, 
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raddblærinn eða tóninn sem notaður er 35% og líkamstjáning og svipbrigði eru 55%. Ef 

kennari ræðir við nemendur sína með ásakandi tón geta þeir orðið óttaslegnir og svarað 

spurningum eins og þeir telja að kennarinn vilji heyra til að gleðjast honum (Gossen, 

2002/2007). 

 Að refsa eða hóta refsingu 

Með þessari stjórnunaraðferð er átt við að einstaklingur sýnir ákveðna framkomu með því 

að æpa og benda og segir t.d. „ef þú ekki... þá skaltu fá að...“ og við þessar aðstæður er 

útkoman oft uppreisn og ásökun. Barnið lærir með þessari aðferð að endurtaka brotið 

vegna þess að því er alveg sama (Gossen, 2002/2007). 

Með þessari aðferð refsar einstaklingur og getur notað til þess reiði, gagnrýni, 

auðmýkt eða líkamlega yfirburði. Agi í skólum var byggður á þessari aðferð í gamla daga 

og enn í dag notast fólk við þessa stjórnunaraðferð. Refsing er því notuð til að koma 

einstaklingi í þá stöðu að honum finnist hann minnimáttar. Niðurstaðan er því oft sú að sá 

sem verður fyrir refsingunni kemst í hefndarhug (Gossen, 2002/2007). 

 Að vekja sektarkennd 

Þessi aðferð felur það í sér að einstaklingur sýnir framkomu á borð við predikanir og 

skammir og notar orð eins og „þú áttir að vita betur“. Með þessari aðferð er útkoman sú 

að barn felur, neitar eða lýgur. Með því að nota þessa stjórnunaraðferð fær barnið lítið 

sjálfstraust og lærir að segja „fyrirgefðu“ í erfiðum aðstæðum (Gossen, 2002/2007). 

Einstaklingur í þessari stöðu notar þögn, andúð, gefur ekki viðurkenningu og setur 

fram neyðarlegar athugasemdir. Barni sem er refsað á þennan hátt telur sig sjálft vera 

slæmt og dregur það mikið úr sjálfstrausti þess. Þegar barnið gerir mistök lærir það að 

afneita og fela til þess að finna ekki til sektarkenndar. Einnig lærir barnið að ljúga að 

sjálfum sér, afsaka sig og segja „fyrirgefðu“ á mismunandi vegu (Gossen, 2002/2007). 

 Að koma sér í mjúkinn 

Í þessari aðferð felur framkoma einstaklings það í sér að afsaka barnið og segja orð eins og 

„gerðu það fyrir mig“ og er útkoman því oft ósjálfstæðir nemendur. Barnið lærir 

ístöðuleysi og segir „ég hélt að þú værir vinur minn“ (Gossen, 2002/2007). 

Einstaklingur sem að notast við þessa aðferð byggir samskipti sín á vinskap, brosi og 

góðu skapi til að ná til og stjórna nemendum. Þessi aðferð er ekki slæm en getur leitt til 

þess að nemandi verður háður slíkri stjórnun og því er hún ekki góð til að byggja upp 

sterka sjálfsmynd og sjálfstæði nemandans. Nemendur einbeita sér þá frekar að því að fá 

umbun frekar en að vera besta útgáfan af sjálfum sér (Gossen, 2002/2007).  
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 Reglufesta 

Einstaklingur sem að notast við reglufestu sem agastjórnun sýnir framkomu á þann hátt 

að hann mælir og vegur og segir orð eins og „hver er reglan? “.Útkoman er talhlýðni 

nemenda og barnið lærir að hegðun þess hefur ákveðnar afleiðingar og segir „hve mikið? 

“ og „hve lengi? “ (Gossen, 2002/2007). 

Hugmyndin á bak við þessa aðferð er að stuðst er við áreiti og viðbragð til að stjórna 

aga. Notast er bæði við jákvæða og neikvæða umbun en eftir nokkurn tíma læra 

nemendur að komast fram hjá kerfinu (Gossen, 2002/2007). 

 Uppbygging 

Sá sem notast við uppbyggingu sem stjórnunaraðferð kemur fram við nemendur með því 

að spyrja spurninga eins og „hver eru lífsgildi þín? “ og er útkoman hugprýði. Barnið lærir 

uppbyggingu og segir „hvernig get ég lagað? “ (Gossen, 2002/2007). Gossen skilgreinir 

uppbyggingu á þennan hátt: „Að skapa skilyrði til að barnið geti lagfært mistök sín, snúið 

aftur til hópsins og vaxið við hverja raun“ (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). 

Sá sem notar uppbyggingu sem agastjórnun kann allar aðferðirnar sem fram komu í 

reglufestunni og notar það sem vara áætlun ef á þarf að halda. Markmiðið með þessari 

aðferð er að nálgast lausnir með notkun samtalmeðferðar eða raunsæismeðferðar. Sá 

sem er uppbyggingarstjórinn notar spurningar eins og „hvernig viltu lagfæra það sem 

aflaga fór? “ og „hvenær getur þú gert það? “. Þegar barn leiðréttir mistök sín eru minni 

möguleikar á að mistökin endurtaki sig ef að leiðréttingin tengist hugmyndum barnsins 

um hvernig manneskja það vill vera. Uppbygging felur í sér að nemendur gera á sér 

sjálfsmat og notast við spurningar eins og „er ég sáttur við sjálfan mig? “, „hjálpar þessi 

hegðun mér að verða sú persóna sem ég leitast við að vera? “ og „hef ég verið sá sem ég 

vil vera? “ (Gossen, 2002/2007). 

 

(Gossen, 2002/2007). 
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7 Langtímaáhrif agastjórnunar 

Kennarar fara mjög misjafnar leiðir í agastjórnun á nemendum sínum og virka leiðirnar 

misvel á hegðun nemenda. Kennarar beita þá refsingu, umbun eða eflingu innri áhuga. 

Langtímaáhrif refsingar á nemendur hafa þær afleiðingar að nemendum fer að verða 

sama um allt nema sitt eigið áhrifavald. Þegar umbun er beitt á nemendur hefur það þær 

afleiðingar að nemendur hugsa meira um það hvað þeir fá í staðin heldur en að velta fyrir 

sér hvernig manneskjur þeir vilji verða. En þegar kennari nýtir sér innri áhugahvöt 

nemenda sem agastjórnun hefur það þær afleiðingar að nemendur reyna að líkjast þeirri 

mynd sem þeir hafa  varðveitt um það hvernig manneskjur þeir vilja vera í óskaveröld 

sinni (Gossen, 2002/2007). 

 Refsing 

Halda þarf nemendum í ótta til að ná árangri með refsingum. Skólasamfélög hafa mjög 

takmarkaðan möguleika á að ala á ótta nemenda. Þeir geta beitt viðurlögum fyrir agabrot 

eins og að takmarka frelsi, afnema foréttindi eða lækka einkunn nemenda vegna slæmrar 

hegðunar. Með þessum aðferðum mistekst samt sem áður oft að að ná fram betri hegðun 

(Gossen, 2002/2007). 

Kennari sem að kann að beita refsingum beinir athygli sinni að hlutum sem að barninu 

þykir eftirsóknarverðir og fer ýmsar leiðir til að skapa ótta hjá barninu. Þetta veldur því að 

barnið herðist og fer að leyna fyrir kennaranum því sem barninu þykir varið í til þess að 

ekki sé mögulegt að taka það frá því til að reyna að stjórna. Þegar barni er refsað á 

þennan hátt fer því að verða sama um allt, það eina sem barninu þykir vænt um er sitt eigi 

áhrifavald (Gossen, 2002/2007).  

Ávöxtur refsinga: 

 Ótti 

 Gremja 

 Reiði 

 Hefnigirni 

 Tregða til að samþykkja (Gossen, 2002/2007). 
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  Umbun 

Áhrif umbunar í skólastarfi er að nemendur gera hlutina sem fyrir þá er lagt til þess eins 

að fá umbun fyrir. Kennarar sem notast við umbun beita henni til að stjórna nemendum 

og bjóða þeim meira af því sem þeir sækjast eftir. Kennararnir trúa jafnvel kenningunni 

um áreiti og viðbragð um orsök og afleiðingu sem segir að við getum látið barnið verða 

gott. Alfie Kohn segir í bók sinni Refsað með umbun: „Það er eitthvað óskaplega rangt við 

kennisetninguna: „Gerðu þetta til að fá hitt í staðinn“ (Gossen, 2002/2007). Samkvæmt 

Alfie Kohn eru fimm ástæður þess að notast ekki við umbun: 

1. Hindrar góða frammistöðu og dregur úr sjálfstrausti. 

2. Umbun felur í sér refsingu. 

3. Hefur neikvæð áhrif á samskipti. 

4. Mistekst að draga fram ástæður vandans. 

5. Eyðir innri áhuga til langframa (Gossen, 2002/2007). 

 Efling innri áhuga 

James Wilson telur að barn hafi eðlislægt siðvit, forskrift að því að láta gott af sér leiða svo 

framarlega sem hægt er að skapa skilyrði til þess að þetta siðvit birtist og eflist áður en 

það hefur skólagöngu sína (Gossen, 2002/2007). 

Prófessorin Lawrence Kohlberg hefur rannsakað þróun siðgæðisþroska, samkvæmt 

honum eru sex stig siðferðisþroska, þau eru: 

 Að forðast refsingu. Barnið reynir að forðast það að verða refsað. 

 Hegðun byggist á að fullnægja eigin þörfum og stundum þörfum annarra ef það 

kemur sér vel. 

 Góður drengur/góð stúlka. Hegðun til að geðjast öðrum. 

 Ég hegða mér vel til að halda samfélagslegri röð og reglu, ekki til að forðast 

refsingu. 

 Rétt breytni byggist á þörfum fjöldans. Lögum er breytt ef ójafnrétti gerir vart við 

sig. 

 Sjálfvaldar siðrænar grundvallarreglur. Réttlæti verður að ná til allra. Skynsamlegar 

grundvallarreglur stjórna hugsun minni og gerðum; t.d. að koma eins fram við alla 

og án tillits til þess hvort maður græði eitthvað á því (Gossen, 2002/2007). 
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8 Innleiðingarferlið 

Gossen talar um að kynning og innleiðing á uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar – 

uppbygging sjálfsaga í skóla geti tekið tíma, eða allt að þrjú til fimm ár. Vinna starfsmanna 

innan þess tíma felur í sér öflun upplýsinga með námskeiðum og lestri, þjálfun og prófun 

aðferðanna með viðvarandi mati á árangri. Þegar starfshópurinn er orðin vel að sér í 

sjálfstjórn og sjálfsaga er hægt að byrja að kenna nemendum aðferðirnar og vinna með 

þær í skólasamfélaginu. Þegar vinna hefst er mikilvægt að fylgja fjórum megin þáttum, 

sem Diane kallar Leið lágmarksþvingunar við innleiðingu (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og 

Magni Hjálmarsson, 2007). Þessir þættir eru: 

Auka svigrúm og fækka reglum 

Sáttmálar gerðir 

Ófrávíkjanlegar reglur 

Uppbygging lærð og iðkuð (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

 Að auka svigrúm og fækka reglum 

Fyrir það fyrsta þarf að hafa í huga þörfina fyrir frelsi og sjálfstæði. Markmiðið með því að 

ýta undir svigrúm er að koma á jákvæðum samskiptum milli starfsmanna og nemenda, 

auka lýðræðisleg vinnubrögð og svigrúm nemenda til að taka eigin ákvarðanir (Guðlaug 

Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).  

Hér eru dæmi um leið að þessu markmiði: 

a. Já, ef... 

Þetta er gert með því að kennarinn fer að þjálfa sig í jákvæðum viðbrögðum við 

spurningum nemenda og segir já eins oft og hann getur. Ef hann getur ekki sagt 

hreint og beint já, segir hann já, ef... eða já, þegar... og lýsir þá þeim aðstæðum 

sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að beiðni nemandans geti fengið jákvætt 

svar. Dæmi um þetta gæti verið: „Má ég fara á klósettið? Já, þegar ég er búin að 

tala. “ Þetta kemur þá í staðinn fyrir svarið: „Nei – ég er að tala. “ Síðan kemur 

ráðlegging til kennarans. Ef þú segir nei, útskýrðu af hverju ekki og ekki skipta um 

skoðun (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

b. Er þetta alveg nauðsynlegt? 

Einnig er áhersla á að fækka reglum. Það er gert með því að starfshópurinn spyr 

sig hvort ónauðsynlegar reglur séu í skólanum. Ef ekki er hægt með gildum rökum 
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að rökstyðja nauðsyn reglu er hún lögð niður. Áhersla  er á að spyrja spurninga um 

hvað það sé sem skiptir raunverulegu máli til þess að börnin nái árangri og líði vel. 

Litið er svo á að ef skólinn er með margar óþarfar reglur sem skipta litlu máli, 

kannski ekki öðru en því að þetta hefur alltaf verið svona, ýtir það undir neikvæð 

samskipti og óþarfa árekstra. Þetta þýðir ekki að þessar vinnuaðferðir hvetji til 

þess að allt sé leyfilegt og að skýrar reglur um það sem ekki verður umborið í 

skólanum og skýrir verkferlar eru settir um það hvernig eigi að bregðast við slíkri 

hegðun. Um þetta er fjallað betur undir liðnum ófrávíkjanlegar reglur hér á eftir 

(Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

 Sáttmálar gerðir 

Hópurinn, sem samanstendur af kennurum og nemendum, þarf að vera sammála um 

hvaða gildi hann telur að séu mikilvægust í samskiptum. Félagslegur sáttmáli er 

undirritaður þegar hópmeðlimir eru orðnir sammála og hvert og eitt gildi er skoðað vel og 

athugað hvað felst í hverju og einu þeirra (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007).  

Dæmi: Ef hópurinn hefur sammælst um að virðing sé gildi sem þeir vilja vinna eftir, er 

gildið skoðað sameiginlega og það skilgreint á þann hátt að fundið er út hvað einstaklingar 

finna, heyra og sjá að unnið sé eftir þessu ákveðna gildi í starfinu, hvað felst í orðinu 

virðing og hver er andstaða hugtaksins (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). 

 Ófrávíkjanlegar reglur 

Starfshópurinn ákveður í sameiningu hvaða reglur eru ófrávíkjanlegar og skilgreinir hvaða 

hegðun er alveg óásættanleg. Starfsfólk skólans þarf að vera með það alveg á hreinu 

hvernig bregðast skuli við ef barn brýtur þessar reglur. Með því að fylgja þessum reglum 

er verið að tryggja öryggi og vinnufrið í skólanum, sem og að verja sáttmálann sem 

hópurinn hefur sammælst um. Þegar unnið er úr agamálum barna er markmiðið skýrt, að 

nemandinn læri af mistökum sínum, fái tækifæri til að bæta fyrir þau og geti snúið sterkari 

til baka en áður til hópsins. Markmiðið er að einstaklingurinn styrkist og læri að takast á 

við vandamál sín á ábyrgan og uppbyggilegan hátt (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). 

Þegar nemandi fer yfir mörkin er hann fjarlægður úr aðstæðum og honum er gert 

grein fyrir því að hann braut ófrávíkjanlegar reglur, honum er síðan gefið færi á að komast 
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í jafnvægi áður en rætt er við hann. Þegar nemandinn er komin í jafnvægi er rætt við hann 

og hann aðstoðaður við að búa til áætlun um það hvernig hann geti mætt sínum þörfum 

án þess að ógna öryggi sínu og annarra, lært af þessum mistökum sínum og þannig getur 

hann byggt upp innri styrk. Til að nemandi og starfsfólk sé vel undirbúið í slíkar samræður 

er mikilvægt að samtalið sé tekið næsta dag eftir umrætt brot nemandans (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

 Uppbygging lærð og iðkuð 

Uppbygging sjálfsaga leggur áherslu á að ýta undir sjálfsþekkingu einstaklinga. Gossen 

leggur áherslu á að nemendum sé kennt að þekkja grunnþarfir sínar, einnig er unnið 

markvisst að því að efla nemendur í að auka sjálfsskilning, ábyrgðarkennd og að skapa sér 

sjálfstæðan lífsstíl. Með tímanum læra nemendur sjálfshjálp, eflast í mannlegum 

samskiptum og skilningur þeirra á orsök og afleiðingum eykst. Í innleiðingarferlinu læra 

kennarar að notast við ýmisleg verkfæri til að aðstoða nemendur út úr þeim vandræðum 

sem þeir hafa komið sér í, uppbyggingarþríhornið er dæmi um slíkt verkfæri (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Uppbyggingarþríhornið er aðferð sem felur það í sér að koma nemendum aftur á rétta 

braut eftir að hafa gert mistök og brotið ófrávíkjanlegar reglur. Á hverri hlið þríhornsins er 

að finna grundvallarsetningar um mannlega hegðun sem innihalda þrennskonar 

spurningar sem kennarinn getur gripið í til að aðstoða nemanda við að leysa vandamál 

sitt. Á hlið eitt er grundvallarsetningin: Við erum alltaf að gera okkar besta. Á hlið tvö er 

setningin: Öll hegðun hefur tilgang og á hlið þrjú er setningin: Við stýrumst af eigin 

lífsgildum (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).  
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9 Uppbyggingarþríhornið 

Uppbyggingarþríhornið er verkfæri sem kennarar geta notað til að hjálpa nemendum að 

komast á rétta braut í samskiptum ásamt því að hjálpar nemendum að meta sjálfa sig. 

Markmið Gæðaskóla er að breyta kerfinu sjálfu til þess að það uppfylli bæði þarfir 

nemenda og kennara. Nemendurnir þurfa að vera reiðubúnir að meta eigin hegðun og 

meta hve áhrifarík hegðunin er (Gossen, 2002/2007). 

Þríhornið myndar ramma og byggir á þrem mikilvægustu hugmyndum í 

sjálfsstjórnarkenningu Glassers:  

 Hafa góða yfirsýn og muna að við erum alltaf að reyna að gera okkar besta. 

 Öll hegðun hefur tilgang. 

 Áhuginn kemur innan frá.  Það er vilji og gildismat þess sem stjórnar ferðinni 

(Gossen, 2007). 

Þríhyrningurinn skiptist í þrjár hliðar. Það er engin regla á því hvaða spurningu eigi að 

spyrja fyrst heldur verður að meta í hvaða röð er best að fara eftir aðstæðum hverju sinni. 

Spurt er hverja spurningu með mildri röddu (Gossen, 2002/2007) 

Á hlið eitt þarf að hughreysta barnið. Síðan þarf að finna þörfina sem liggur að baki 

hegðuninni, það er hlið tvö og að lokum samkvæmt hlið þrjú þarf að leita þeirra lífsgilda 

sem viðkomandi barn hefur trú á og leggur traust sitt í óskaveröld sinni.  Það sem verið er 

að vinna með hér er að fá fram jákvæða sjálfsmynd sem er í samræmi við 

sjálfstjórnarkenninguna. Mikilvægt er að fara í gegnum allar hliðar þríhornsins til þess að 

uppbyggingarþríhornið gagnist þegar reynt er að finna lausn á vandamáli (Gossen, 

2002/2007). 

Uppbyggingarþríhornið getur verið þríhyrningur úr pappa sem hefur vasa á hverri 

hlið. Í hverjum vasa er listi yfir spurningar sem nemandi getur notað til sjálfsmats og 

sjálfsuppbyggingar. Hornið getur verið það lítið að það passi í töskuna eða stórt og hangið 

upp á vegg. Þegar nemandi fer í gegnum þríhornið sjálfur er eins og hann sé sinn eigin 

ráðgjafi (Gossen, 2002/2007).  
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Mynd 3 Uppbyggingarþríhorn 

 Fyrsta hlið þríhornsins – að ná jafnvægi (hughreysting) 

Best er að gera áætlun sem á að mæta þörfinni sem stýrir hegðun okkar án þess að særa 

nokkurn. Til að byrja með þarf að laga sjálfsmynd einstaklingsins sem er með óstýriláta 

hegðun. Leiðbeinandinn hjálpar honum að sætta sig við að hafa gert mistök og 

hughreystir hann til þess að honum hætti að finnast hann þurfa að verja sig og sé með 

sektarkennd. Leiðbeinandinn getur jafnvel sagt honum frá mistökum sem hann sjálfur 

gerði á yngri árum. Leiðbeinandinn þarf að nota setningar sem tilheyra fyrstu hlið 

hornsins því þær byggjast á hughreystingu og gefa til kynna skilyrðislausa umhyggju og 

viðurkenningu sem einstaklingurinn þarf (Gossen, 2002/2007). 

Það sem hægt er að segja við barnið:  

 Það er mannlegt að gera mistök. 

 Ég hef ekki áhuga á því hverjum er að kenna. 

 Hvað getur þú eða við lært af þessu? 

 Róm var ekki byggð á einum degi. 

 Hvert á þetta að leiða okkur í þroska? (Grunnskólinn í Sandgerði, e.d.). 

 Önnur hlið þríhornsins – sýna skilning á hegðun (hegðunarvandkvæðum) 

Samkvæmt sjálfstjórnarkenningunni miðast öll hegðun okkar að því að nálgast eitthvað 

sem við sækjumst eftir. Fyrst búum við okkur til einhvers konar væntingar og síðan 

hegðum við okkur samkvæmt þeim, með því reynum við að ná því sem við sækjumst eftir 

(Gossen,2002/2007). 

Lagðar eru fyrir nemandann spurningar sem byggja á sjálfsmati en eru í formi samtals. 

Spurning eins og „þú gerðir þetta ekki að ástæðulausu, hver heldur þú að þörfin þín hafi 

verið? “ Tilgangurinn með spurningunum er ekki að leggja mat á hegðun nemandans á 
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þessu stigi heldur að reyna finna út hvað er að gerast og ástæðu fyrir hegðuninni (Gossen, 

2002/2007). 

Sjálfstjórnunarkenningin felst alltaf í hinu sama, þ.e.a.s. að verja ákveðin lífsgildi sem 

tengjast löngun sem maður velur sér til að mæta grunnþörfunum fimm: Ást og umhyggju, 

gleði og ánægju, áhrifavaldi og stjórn, frelsi og sjálfstæði og öryggi og lífsafkomu (Glasser, 

1994).  

Til þess að nemandi breyti hegðun sinni er betra að biðja hann að bæta við nýrri 

hegðun í staðinn fyrir að hætta að gera eitthvað sem hefur nýst honum við að leysa úr 

bráðum vanda. Með því að bæta við nýrri hegðun mun breyting eiga sér stað (Gossen, 

2002/2007). 

Það er mikilvægt að finna hvaða þörf barnið var að reyna uppfylla, finna hvaða gildi 

var verið að verja með því að spyrja t.d. „Ætti ég að segja þér að hætta verja að þetta 

gildi?“ Síðan er gott að finna hugsanlega verri háttsemi með því að spyrja hvort að barnið 

hefði getað gert annað og verra. Að lokum þarf að finna hvaða þörfum var ógnað hjá 

barninu (Grunnskólinn í Sandgerði, e.d.). 

 Þriðja hlið þríhornsins – jákvæð sjálfsmynd 

Þriðja hliðin tengist hugmyndinni sem nemandinn á í óskaveröld sinni. Hann þarf fyrst og 

fremst að skapa sér mynd af þeirri manneskju sem hann vill líkjast áður en hann reynir að 

ná markmiði sínu, þarf að þekkja sína eigin óskasjálfsmynd. Þessi hlið tengir fólk einnig við 

eigin lífsgildi, óskamyndir, sæmd okkar, sjálfsvirðingu og hvernig við viljum vera. 

Spurningar eins og: ,,viltu vera glaður og ánægður eða leiður og óhamingjusamur?“ eiga 

mjög vel við á þessari hlið. Einnig er gott að spyrja sjálfan sig: ,,Á hvaða lífsgildi höfum við 

mesta trú (Gossen, 2002/2007)?“ 

Það er mikilvægt fyrir kennara og nemendur að setja fram lífsgildin sem allir í 

bekknum hafa saman og þá vita allir að ef þeir vilja teljast til „fyrirmyndarbekkjar“ þá 

þurfa þeir að fara eftir skilyrðunum sem þau ákváðu í sameiningu. Ef þeir fara eftir því 

munu þeir finna fyrir öryggi, áhrifamætti sínum, finna að þeir tilheyri hópnum og séu 

hamingjusamir, frjálsir og uppfylli þar með grunnþarfirnar fimm (Gossen, 2002/2007). 
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10 Vinna með nemendum 

Grundvöllurinn að góðu samstarfi kennara við nemendur er samvinna, hlustun og að beita 

samtalstækni. Þar hafa bæði kennarar og nemendur tækifæri til að tjá sig og skoða eigin 

hegðun. Samvinna nemenda er fólgin því að gera verkefni sem tengjast Uppeldi til 

ábyrgðar, hér á eftir verður fjallað um nokkra slík verkefni.  

 Mitt og þitt hlutverk 

Í skólanum hafa allir einstaklingar starfslýsingu sem er kallað mitt og þitt hlutverk. Það er í 

raun vinnulýsing nemenda og starfsmanna. Hugmyndin um mitt hlutverk og þitt hlutverk 

er að útbúa töflu með fjórum reitum sem sýnir í hverju þessi hlutverk eru fólgin. Helsti 

kosturinn við að skilgreina hlutverk er sá að hægt er að fækka reglum skólans því 

aðalreglan er sú að manni ber að virða og sinna hlutverki sínu. Taflan er notuð til að 

skilgreina og skýra ábyrgð beggja aðila og valdið sem þeir hafa til að vinna sitt verk 

(Gossen, 2006).  

 

 

 (Gossen og Magni Hjálmarsson, 2006) 

  

Þegar kennarar notast við þessa hlutverkatöflu er auðvelt að hafa góð samskipti við 

nemendur og leiðbeina þeim með því að segja t.d. „er þetta þitt hlutverk?“ þá áttar 

nemandinn sig á hvað hann er að gera og getur breytt hegðun sinni (Gossen, 2006).  

Mitt og þitt hlutverk – stutt inngrip er fljótvirk leið til að koma nemendum aftur á 

rétta braut í vinnu sinni.   

Mynd 4 Mitt og þitt hlutverk. 
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Spurningar sem geta  gagnast við 30 sekúndna inngrip: 

 Er í lagi að gera það sem þú ert að gera núna? 

 Hvert er þitt hlutverk núna? 

 Hvenær ertu reiðubúinn að byrja? 

 Hvað get ég gert til að hjálpa þér að...? 

 Hver er reglan?  Getur þú gert það? 

 Hvað átt þú að vera að gera? 

 Það lítur út fyrir að þú eigir í vandræðum.  Hvernig get ég hjálpað þér að leysa úr 

því? 

 Getur þú fundið betri leið?  Hvernig get ég hjálpað? 

 Er það sem þú ert að gera núna gott eða slæmt fyrir kennslustundina? (Gossen, 

2006). 

 Sleikipinnaheilinn 

Í Uppeldi til ábyrgðar er notað sleikipinna til að líkja við heilann. 

Þetta er notað til þess að nemendurnir skilji hegðun sína og annarra 

betur (Setrið Sunnulækjaskóla, e.d.).  

Heilabörkur sem er einnig þekktur sem mennski heilinn er 

aðsetur æðri hugsunar. Hlutverk hans felur í sér að vinna úr 

upplýsingum, finna lausnir, setja markmið, gera áætlanir og vinna 

með öðrum. Hann er ysta lag sleikipinnaheilans. Þegar þessi hluti 

heilans er virkjaður fer í gang áhugi á að vaxa og þroskast og maður 

nýtur þess að sjá breytingar og áskoranir. Í heilaberkinum 

eru líka aðsetur siðvits, gilda og kurteisis (Setrið 

Sunnulækjaskóla, e.d.)  

Randkerfi heilans er starfsheild hans úr taugastöðvun og taugabrautum. Tilfinningar 

hafa aðsetur í randkerfi heilans. Þegar þær eru jákvæðar liggur opin leið fyrir orku til 

heilabarkarins en þegar neikvæðar tilfinningar ríkja lokast leið orkunnar til heilbarka og 

leiðin til heilastofns opnast (skiptir niður). Taugalíffræðilegar athuganir sýna að maður fær 

stuttan umhugsunartíma rétt áður en maður skiptir niður. Hægt er að nota þennan tíma 

til að ákveða að halda orkunni áfram í heilaberkinum eða velja leiðina til heilastofns. 

Randkerfið er miðjan í sleikipinnanum (Gossen, 2006). Heilastofn er neðri hluti heilans og 

er pinninn á sleikipinnaheilanum. Heilinn  að undanskildum framheila og litla heila og 

Mynd 5 Sleikipinnaheili. 
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gengur upp af mænunni. Í heilastofninum eru aðsetur meðfæddrar hvatar til að komast 

lífs af. Þegar þessi hluti verður vikur, hefur maður þrjá valmöguleika: berjast, flýja eða 

frjósa. Sýnileg hegðun verður oft óskynsamleg s.s. öskur eða viðkvæmni. Sumir fara að 

verja svæðið sitt, lokast fyrir nýjum hugmyndum eða skeyta hvorki um skömm né heiður. 

Þetta er það sem kallað er að fara á spítuna (Setrið Sunnulækjaskóla, e.d.) 

 Y- Spjöld  

Y- spjöld eru notuð í uppeldi til ábyrgðar til þess að hjálpa nemendur að læra hvað felst í 

huglægum þáttum og gildum. Best er að ímynda sér að þetta sé besti dagurinn í besta 

bekknum. Hvað væri að gerast inní þessum bekk? Nemendur eiga að ímynda sér hvað þeir 

myndu sjá, heyra og finna þegar þau kæmu inn í bekkinn sinn. Þá er teiknað stórt Y á 

pappa og í hvert hólf sem bókstafurinn myndar er skráðir þættir 

sem tengjast þessum gildum. Fyrir ofan er skrifað hvað sést, til 

hægri hvað finnst og til vinstri hvað heyrist. Nemendur og kennari 

eiga að gera þetta saman. Út frá þessu verða samræður um hvernig 

Y- spjaldið getur hjálpað okkur sem heild og þannig eignumst við 

sameiginleg viðmið og reglur. Ef einhver er ekki að fara eftir 

viðmiðum hópsins er hægt að ræða við viðkomandi og finna lausn 

til þess að hann geti  komið tilbaka í hópinn (Gossen, 2006).  

 

 Sáttaborð 

Í Uppeldi til ábyrgðar er lögð áhersla á að nemendur taki sjálfir ábyrgð á því að leysa 

ágreining. Við notkun sáttaborðsins gefst öllum tækifæri til að segja sitt álit. Málin eru 

rædd eftir tilteknum reglum og hópurinn því næst að sameiginlegri niðurstöðu.  Þetta 

kallast sáttaleiðin og er hún notuð til þess að nemendur átti sig á því hvað gerðist og 

hvernig hægt er að koma í veg fyrir að sami hluturinn eða samskonar uppákoma gerist 

aftur. Það er mikilvægt að læra af mistökum okkar (Dalvíkurskóli, e.d.).   

 

 

 

Mynd 6 Y - spjald 
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Notkun sáttaborðsins: 

 Allir gera mistök 

 Allir fá að segja frá 

 Segja sannleikann 

 Forðast ásakanir, afsakanir, 

skammir, tuð og uppgjöf 

 Hlusta án þess að grípa fram í 

 Skrifa niður hugmyndir 

 Velja bestu lausnina (Dalvíkurskóli, 

e.d.) 

 Lífsvagninn 

Glasser greinir hegðun niður í fjóra flokka: Framkvæmd (sýnileg hegðun), hugsun 

(áætlun), andleg líðan (tilfinning/geðshræring) og líkamsviðbrögð (miðtaugakerfið). Allir 

þessir flokkar vinna saman og hafa áhrif á hegðun. Hann líkir hegðun við framhjóladrifinn 

bíl. Bíllinn hefur fjögur hjól og skiptast flokkarnir niður á hvert dekk eins og sést á 

myndinni (Glasser, 1989).  

 

 

 

 

 

 

Það má nefna að ef við skynjum hættu, þá bregst hugsunarhjólið við með því að segja 

framkvæmdarhjólinu að nú þarf að forða sér. Þetta hefur þá áhrif á aftari hjólin. Hjólið 

fyrir líkamsviðbrögð gefur merki um að vöðvarnir séu spenntir og andlega hjólið er í 

uppnámi (Glasser, 1989). 

Með þessu er ýtt undir skilning einstaklingsins á því að hann hafi alltaf val um það 

hvernig hann getur brugðist við í vissum aðstæðum. Einstaklingurinn getur haft áhrif á 

andlega og líkamleg líðan með því hvernig hann bregst við (Glasser, 1989). 

                        Mynd 8 Lífsvagninn. 

                      Mynd 7 Sáttaborðið 
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Einstaklingur getur lært að hafa stjórn á lífsvagni sínum. Að læra velja hegðun er eins 

og að læra að keyra bíl. Það þarf að spyrja sjálfan sig „er það sem þú ert að gera núna að 

hjálpa þér eða hindra þig við að fá það sem þú vilt?“ Þetta snýst allt um hvaða leið 

einstaklingurinn ætlar að fara (Gossen, 2002/2007).  

 

Mynd 9 Hvaða leið? 

 Bekkjasáttmálar 

Samkomulag í formi sáttmála er grundvallaratriði fyrir sjálfstjórn einstaklinganna í 

hópnum. Kennarar ásamt nemendum vinna sameiginlega að gerð bekkjarsáttmála. Fyrir 

það fyrsta þarf bekkurinn að komast að samkomulagi um hvaða gildi hann telur mikilvæg í 

samskiptum. Allar hugmyndir eru skrifaðar niður og er hvert gildi skoðað sérstaklega. 

Gildin eru skoðuð út frá í hverju þau felast, hvernig þau birtist í orðum, gerðum og 

tilfinningum og hver andstæða þeirra er. Mikilvægt er að nemendur vinni sem mesta 

sjálfir í 

bekkjarsáttmálanum 

vegna þess að ferlið er 

jafn mikilvægt og 

útkoman sjálf. Eftir að 

vinnunni er lokið og 

bekkjarsáttmálinn tilbúin 

skrifa allir, bæði 

nemendur og kennari, 

undir sáttmálann og eru 

um leið að samþykkja það 

sem á honum stendur. 
Mynd 10 Bekkjarsáttmáli. 
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Með gerð bekkjarsáttmála er áherslan færð frá ytri reglustjórn með ströngum reglum í átt 

að uppbyggingarstjórn með áætlunum sem byggðar eru á gildismati (Giljaskóli, e.d.). 

 Þarfirnar greindar 

Samkvæmt uppbyggingarstefnunni hefur barn fimm grunnþarfir þær eru: ást og 

umhyggja, áhrifavald og stjórn, frelsi og sjálfstæði, gleði og ánægja og að lokum öryggi og 

lífsafkoma. Glasser telur að orsök slæmrar hegðunar og vanlíðunar sé vegna þess að 

barnið nær ekki að uppfylla grunnþarfir sínar á jákvæðan hátt (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir 

og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Mikilvægt er því fyrir kennara að átta sig á þörfum hvers og eins nemanda til að geta 

aðstoðað þá að uppfylla sínar þarfir, til þess þurfa nemendur að þarfagreina sig. Við 

þarfagreiningu fá nemendur spurningarlista sem þeir svara eftir bestu getu og fá út frá því 

stig fyrir hverja þörf. Því fleiri stig sem nemendur fá því sterkari er sú þörf. Að því loknu fá 

nemendur í hendurnar form sem tákna þarfirnar í mismunandi stærðum eftir því hversu 

mörg stig þau fengu í hverri þörf. Ást er táknuð með hjarta, áhrifavald er táknuð með 

stjörnu, frelsi er táknuð með fiðrildi, gleði er táknuð með blöðru og öryggi er táknað með 

húsi. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Mynd 12 Þarfavöndur              Mynd 11 Þarfagreining 
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11  Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir rannsóknarspurningunni sem verkefnið er lagt upp 

með, þátttakendum, gagnaöflunum og réttmæti og áreiðanleika. Í rannsókninni var leitast 

við að skoða viðhorf kennara á uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar - uppbyggingu 

sjálfsaga í einum grunnskóla með viðtölum. Rannsakendur athuguðu hvort 

uppbyggingarstefnan hafi haft áhrif á starf viðmælenda sem kennara jafnt sem daglegt líf 

þeirra. 

 Rannsóknarspurning 

Verkefnið var unnið út frá rannsóknarspurningunni: „Í hverju felst uppeldi til ábyrgðar – 

uppbygging sjálfsaga og hver er reynsla eins grunnskóla af stefnunni?“  

Svörin við þessari spurningu fengum við hjá einum grunnskóla á suðvestur horni 

landsins. Við könnuðum viðhorf þriggja starfsmanna til uppeldisstefnunnar Uppeldi til 

ábyrgðar með viðtölum. Spurningarnar sem við lögðum fyrir voru samdar í þeim tilgangi 

að fá svör við rannsóknarspurningu okkar. 

 Þátttakendur 

Þátttakendur voru tveir kennarar og skólastjórinn við skólann sem allir hafa starfað þar í 

langan tíma, bæði án og með stefnunni Uppeldi til ábyrgðar. Ástæðan fyrir því að við 

völdum þennan ákveðna grunnskóla er að skólinn hefur starfað eftir stefnunni Uppeldi til 

ábyrgðar síðan árið 2008 og því er komin góð reynsla af henni í þessum skóla, einnig er því 

þannig háttað að rannsakendur hafa báðir tengingu í skólann.  

Viðtölin voru tekin upp og notast var við viðtalsramma þar sem spurt var um ákveðna 

þætti sem varðar nálgun á stefnunni. Við ákváðum að taka viðtöl við þessa tilteknu 

kennara vegna þess að þeir hafa báðir starfað í langan tíma við skólann og hafa kynnst því 

að vinna bæði með og án stefnunnar. Ástæðan fyrir því að við tókum viðtal við 

skólastjórann er vegna þess að hann tók þá ákvörðun ásamt starfsfólki sínu að innleiða 

Uppeldi til ábyrgðar inn í skólann. Hvorki nöfn viðmælenda né skólans koma fram í 

verkefninu. Kennararnir tveir verða hér eftir kallaðir Hrönn og Stefanía og skólastjórinn 

Bryndís. 

 Gagnaöflun 

Við rannsóknina var notast við eigindlega aðferðarfræði og var gögnum safnað með hálf 

opnum viðtölum þar sem notast var við viðtalsramma, viðtölin voru tekin upp. Lagðar 

voru spurningar fyrir þátttakendur til að fá fram reynslu þeirra af stefnunni í starfi ásamt 

persónulegri upplifun þeirra. Einnig var lagt fyrir skólastjórann spurningar til að fá fram 
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hvers vegna og hvenær stefnan var tekin upp við skólann. Við gerð spurninganna lögðum 

við áherslu á að hafa þær opnar og alls ekki leiðandi. 

 Réttmæti og áreiðanleiki 

Niðurstöður rannsóknarinnar er ekki hægt að alhæfa yfir á öll skólasamfélög sem að vinna 

með hugmyndafræði Uppeldi til ábyrgðar – uppbyggingu sjálfsaga. Einungist voru tekin 

viðtöl við þrjá starfsmenn í einum grunnskóla. Leyfi var fengið hjá persónuvernd um 

vinnslu persónuupplýsinga sem og viðmælenda fyrir birtingu viðtala í verkefninu. 
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12 Viðtöl 

Rannsakendur hittu viðmælendur á vinnustað þeirra þar sem viðtölin áttu sér stað. Kynnt 

var fyrir viðmælendum að hvorki raunveruleg nöfn þeirra né skólans muni koma fram í 

verkefninu. Skólastjórinn er forsvarsmaður skólans og því voru lagðar fyrir hann átta 

spurningar en sex spurningar fyrir kennarana tvo. Skólastjórinn var því einn um að svara 

fyrstu tveimur spurningunum í viðtalshlutanum. Báðir kennararnir sem og skólastjórinn 

voru mjög samstíga í svörum sínum eins og kemur fram hér á eftir. 

 Skólastjórinn 

1. Hvenær hófst innleiðing uppbyggingarstefnunnar í grunnskólanum, hvenær 

lýkur innleiðingarferlinu ( hvað tekur mörg ár að innleiða agastefnuna)? 

Starfsfólk skólans gaf sér eitt ár í að skoða hugmyndarfræði annarra uppbyggingarstefna. 

Það var gert með kynningum fyrir starfsfólk þar sem verið var að máta stefnurnar við 

skólaumhverfi þeirra. Eftir það eða um haustið 2008 ákveða skólastjórnendur ásamt 

starfsfólki að innleiða Uppeldi til ábyrgðar - uppbyggingu sjálfsaga inn í skólann. Þá hófst 

eigindlegt innleiðingarferli sem tekið var í hænuskrefum. Vorið 2012 eða fjórum árum 

seinna fannst skólastjórnendum komin tími á að taka skrefið og verða uppbyggingarskóli 

þar sem starfað er eftir þessari hugmyndarfræði sem Uppeldi til ábyrgðar er. Með því 

vildu þeir fara að gera meiri kröfur á að starfsfólk fylgdi eftir þessari hugmyndarfræði í 

staðin fyrir að ávallt væri verið að kenna þeim um Uppeldi til ábyrgðar. Bryndís vill meina 

að innleiðingu sem slíkri ljúki aldrei í grunnskólanum, því að alltaf er endurnýjun á 

starfsfólki reglulega sem þarf kennslu í aðferðinni og starfsfólk sem starfað hefur lengi 

þarf upprifjun á hugmyndafræði stefnunnar. Hún segir: „Það er alltaf að bætast við nýtt 

starfsfólk sem kenna þarf stefnuna og það þarf að viðhalda þekkingunni hjá því starfsfólki 

sem hefur starfað lengi“. 

2. Af hverju varð uppbyggingastefnan fyrir valinu? 

Eftir að Bryndís hafði fengið kynningar inn í skólann fyrir starfsfólk á hugmyndarfræði 

mismunandi stefna var gerð kosning innan starfshópsins um hvaða stefna væri 

heppilegust fyrir skólann. Á þessum tíma var skólinn Olweusarskóli og þótti starfsfólki 

hugmyndarfræði uppbyggingarstefnunnar passa rosalega vel við hugmyndafræði 

Olweusar og skólabrag skólans. Um skólabrag skólans segir Bryndis: „Skólabragur skólans 

var ekki að beita refsingum og umbunum heldur að byggja upp einstaklinga og vera besta 

útgáfan af sjálfum sér“. Einnig segir Bryndís: „Starfsfólki þótti því uppbyggingarstefnan 

góð viðbót og passa vel við það sem það var nú þegar að gera í skólastarfinu“. 
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  Kennarar og skólastjóri 

3. Hvar kynntist þú uppbyggingastefnunni Uppeldi til ábyrgðar? 

Bryndís var ekki alveg viss hvar hún hafði heyrt um stefnuna fyrst. Hún segir: „Ég er búin 

að vera að velta því mikið fyrir mér undanfarið hvar það gæti hafa verið og ég held að ég 

hafi fyrst lesið mér til um stefnuna á netinu og sótt síðar námskeið í Worldclass árið 2006 

þar sem Judy Anderson og Diane Gossen voru með kynningu á uppbyggingarstefnunni“. 

Hrönn sótti þetta sama námskeið í Worldclass eftir að hafa setið fyrirlestur í 

grunnskólanum og hlustað á kynningu um Uppeldi til ábyrgðar sam haldin var fyrir 

starfsfólk skólans. Stefanía kynntist stefnunni einnig á þessum sama fyrirlestri í 

grunnskólanum. 

4. Hvaða vinnu fóru starfsmenn í gegnum í innleiðingaferlinu? 

Bryndís, Hrönn og Stefanía svöruðu þessari spurningu allar eins. Á fyrsta ári innleiðingar 

var starfsfólki skipt í leshópa, fjórir til fimm saman í hóp. Hver hópur las þá einn kafla á 

tveimur vikum í bókum Diane Gossen um Uppeldi til ábyrgðar – uppbyggingu sjálfsaga, 

sem nefnast Uppeldi til ábyrgðar og Sterk saman. Hóparnir hittust tvisvar sinnum í mánuði 

til að ræða saman um innihald kaflans. Ásamt leshringjum voru starfsmannafundir nýttir 

til vinnu með uppbyggingarstefnunna. Að þessu loknu fóru stjórnendur að senda 

starfsfólk sitt af mismunandi skólastigum í þriggja til fimm manna hópum á námskeið. Á 

öðru ári innleiðingarinnar bjó starfsfólk sér til lyklakippur með setningum út frá stefnunni 

og hengdu upp í kennaraveri og á kaffistofu, með þessu var starfsfólk að æfa sig að beita 

samtalsaðferðinni á hvert öðru. Haustið 2009 var haldið stórt námskeið fyrir alla 

starfsmenn skólans. Á þriðja ári innleiðingar hófst vinnan með nemendur. Hrönn sagði: 

„Fyrstu tvö árin voru við að undirbúa okkur með leshópum, námskeiðum og að prufa 

aðferðirnar á hvert öðru en á þriðja ári byrjaði vinnan með nemendum, sem að var tekin í 

litlum skrefum“. Alls tók þetta ferli u.þ.b. fjögur ár. 

5. Hvert er hlutverk nemenda í  innleiðingarferlinu? 

Nemendur skólans tóku ekki þátt í innleiðingarferlinu fyrr en á þriðja ári og var þeirra 

hlutverk þá ýmisleg vinna sem tengist þeim sjálfum. Bryndís segir: „Nemendur tóku ekki  

þátt í innleiðingarferlinu meðvitað“. Viðmælendur töluðu allir um að vinna nemenda með 

uppbyggingarstefnuna fælist í að nemendur greindu þarfir sínar og lærðu að vinna með 

þær. Allir bekkir gerðu sinn bekkjarsáttmála og veggspjald með mitt/þitt hlutverk. 

Nemendur lærðu um Uppeldi til ábyrgðar í litlum skrefum. 
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6. Hvernig kemur stefnan fram í skólastarfinu í dag? 

Bryndís, Hrönn og Stefanía nefna allar að stefnan komi sterklega fram í öllu skólastarfi 

skólans. Bryndísi segir: „Stefnan ætti að vera rauði þráðurinn í öllu skólastarfinu og í 

skólanum er gerð áætlun þar sem reynt er að vinna með eitthvað eitt viðfangsefni í 

hverjum mánuði eins og sleikipinnaheilann, mitt og þitt hlutverk, þarfirnar o.s.frv“. Allir 

viðmælendurnir voru sammála um að stefnan kæmi vel fram í samskiptum kennara og 

annarra starfsmanna við nemendurna. Hrönn segir: „Það er enginn að garga á hvorn 

annan heldur notast þeir við stefnuna og tala því allir saman á rólegum nótum“. Skólinn er 

með sófa fyrir framan hverja skólastofu þar sem hægt er að fara fram ef eitthvað kemur 

upp og ræða málin. Stefanía segir: „Þessi aðferð  hefur reynst mjög vel, þar geta kennari 

og nemandi setið í afslöppuðu umhverfi og rætt um það sem miður fór“. Viðmælendurnir 

nefndu allir að það væri mikilvægt að nýta stefnuna í skólastofunni, þ.e.a.s. að benda á 

bekkjarsáttmálann og nálgast krakkana út frá því að allir séu með mismunandi þarfir og að 

allir geri mistök. Bryndís segir: „Stefnan birtist mest í háttalagi og orðaforða hjá fullorðna 

fólkinu og að maður ætti að geta komið inn í skólann og áttað sig á því hvaða stefnu er 

starfað eftir eingöngu með því að horfa á veggina í skólanum“. Þar má sjá margar vísanir í 

Uppeldi til ábyrgðar og hvernig starfsfólk talar við nemendurna.  

7. Finnur þú mun eftir innleiðinguna og hvernig þá? 

Bryndís, Hrönn og Stefanía nefndu allar að þær finni mikinn mun á skólabrag skólans eftir 

að hafa innleit uppbyggingarstefnuna. Bryndís segir: „Ég held að það skipti ekki endilega 

máli hvaða stefna er tekin upp í skóla heldur sé því þannig háttað að ef fólk er sammála 

um hvernig á að gera hlutina þá eru allir líklegri til að vera samtaka og þá ganga hlutirnir 

upp“. Einnig segir Bryndís: „Mér finnst vera munur á því hvernig krakkarnir tækla hlutina 

ef eitthvað kemur upp á hjá þeim. Þeir eru ekki bara ónýtir og ómögulegir heldur átta þeir 

sig frekar á því að það sem gerðist voru mistök og þeir ætli að læra af því og næst ætla 

þeir að nálgast hlutina öðruvísi“. Viðmælendurnir voru sammála um að þeim finnist að 

krakkarnir átti sig betur á því núna en áður fyrr að þeir skapi sín eigin örlög, þeir hafa áhrif 

á sitt eigið líf. Hrönn segir: „Mér finnst nemendurnir vera ábyrgari gagnvart náminu sínu, 

hugsa um eigin þarfir og spyrja sjálfan sig hvort þau séu á réttri leið. Ef þeim finnst það 

ekki biðja þeir um aðstoð“. Hún segir einnig: „Ég finn fyrir meira öryggi hjá nemendum 

inni í skólastofunni og tel ég að öryggi sé lykillinn að vellíðan nemanda“. Stefanía finnur 

líka mikinn mun á skólabragnum í skólanum og einnig á starsfólkinu. Hún segir: „Mér 

finnst starfsfólkið orðið umburðarlyndara gagnvart því hversu fjölbreytilegt samstarfsfólk 

og nemendurnir eru“. Viðmælendur eru sammála því að heilt yfir eiga allir, bæði 

nemendur og starfsfólk að vera að ganga í takt.  
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8. Hefur stefnan haft áhrif á þitt líf og ef svo er hvernig? 

Allir viðmælendur okkar voru sammála um að stefnan hafi haft áhrif á líf þeirra og nefndu 

að þeir noti stefnuna í sínu daglega lífi og þeim finnist þeir átta sig betur á sjálfum sér, þeir 

fari í naflaskoðun. Bæði nota þeir orðaforðann í Uppeldi til ábyrgðar og einnig eiga þeir 

það til að þarfagreina fólk sem þeir umgangast. Með því að þarfagreina fólkið í kringum 

sig finnst þeim þeir vita betur hvernig eigi að nálgast þá einstaklinga. Bryndís segir: „Þegar 

ég fer í fermingarveislu og hitti þar einstaklinga þá hugsa ég oft hversu mikil stjarna eða 

hjarta þessi manneskja er. Ég reyni að nálgast einstaklinga þar sem þeir eru staddir en 

hugsa ekki eingöngu um að koma mínum skoðunum á framfæri“. Hún segir einnig: „Mér 

finnst ég átta mig betur á því að öll hegðun hefur tilgang og einnig hugsa ég ekki um að 

það þurfi að skamma viðkomandi heldur reyni ég frekar að átta mig á því af hverju 

viðkomandi er að haga sér á viðkomandi hátt“. Hrönn hefur sömu sögu að segja: „Mér 

finnst ég nálgast fólk meira án þess að dæma það og setja það í flokka“. Stefanía segist 

nota stefnuna á barnabörnin sín, hún segir:  „Mér finnst ég tala öðruvísi við þau og er 

umburðarlyndari gagnvart þeim“. Út frá viðtölunum má augljóslega sjá að viðmælendur 

okkar eru afar ánægðir með uppbyggingarstefnuna í sínum skóla og það er ljóst að 

stefnan hefur haft mikil áhrif á líf þeirra bæði í starfi og einkalífi. Bryndís segir: „Ég myndi 

ekki vilja vera starfandi skólastjóri án uppbyggingarstefnunnar og þeim verkfærum sem að 

henni fylgja“. Að lokum segir Stefanía: „Af öllum stefnunum sem hægt er að velja úr finnst 

mér Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga hafa verið algjört happdrætti fyrir 

skólann, bæði nemendur og starfsfólk“.  
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13 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar sem að unnar eru 

eftir rannsóknarspurningu og viðtalsramma með opnum spurningum. Viðtölin voru tekin 

um miðjan apríl 2015 á vinnustað viðmælenda. Viðtölin voru einstaklingsviðtöl við þrjá 

starfsmenn grunnskóla þar sem starfað er eftir hugmyndafræði Uppeldi til ábyrgðar – 

uppbyggingu sjálfsaga. Hvert viðtal tók u.þ.b. 20 mínútur og notuðust rannsakendur við 

viðtalsramma sem innihélt sex spurningum ásamt tveimur aukalega sem lagðar voru fyrir 

skólastjórann. Samkvæmt niðurstöðum okkar er margt sambærilegt með svörum 

viðmælenda og það sem fram hefur komið í fræðilegum hluta ritgerðar okkar um Uppeldi 

til ábyrgðar – uppbyggingu sjálfsaga. Niðurstöðunar skiptast í fimm kafla sem fjallað 

verður um hér að neðan.  

 Uppbyggingarstefnan valin 

Niðurstöður viðtals við Bryndísi er varðar val á stefnunni er á þann veg að eftir að hafa 

fengið kynningar á mörgum mismunandi atferlismótunaraðferðum inn í skólann fyrir 

starfsfólk voru allir sammála því að Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga væri sú 

nálgun sem passaði best við skólabrag skólans. Því var tekin ákvörðun haustið 2008 að 

hefja innleiðingu stefnunnar en henni lauk vorið 2012. 

 Vinna starfsmanna við innleiðingu 

Samkvæmt Bryndísi, Hrönn og Stefaníu tók innleiðing stefnunnar í grunnskólann fjögur ár 

þar sem starfsfólk undirbjó sig með lestri á bókum Diane Gossen í leshópum, sóttu 

námskeið í fjögurra til fimm manna hópum og prufuðu samtalsaðferðirnar á hvort öðru 

áður en það byrjuði að nýta sér aðferðina í starfi sínu með nemendum. Í grein Guðlaugar 

Erlu Magnúsdóttur og Magna Hjálmarssonar kemur þetta einnig vel fram en þar er talað 

um að vinna starfsmanna í innleiðingarferlinu feli í sér öflun upplýsinga með námskeiðum 

og lestri, þjálfun og prófun aðferðanna með viðvarandi mati á árangri. Þegar 

starfshópurinn er orðin vel að sér í sjálfstjórn og sjálfsaga er hægt að byrja að kenna 

nemendum aðferðirnar og vinna með þær í skólasamfélaginu (Guðlaug Erla Magnúsdóttir 

og Magni Hjálmarsson, 2007).  

 Vinna nemenda við innleiðingu 

Viðmælendur nefndu að vinna nemenda í innleiðingarferlingu fælist í því að þeir vinna 

ákveðin verkefni sem að tengjast uppbyggingarstefnunni. Hver bekkur vinnur þá 

sameiginlega að því að búa til bekkjarsáttmála sem er samkvæmt heimasíðu Giljaskóla 

samkomulag í formi sáttmála um hvaða gildi bekkurinn telur mikilvægur í samskiptum. 
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Einnig kemur fram á heimasíðu skólans að nauðsynlegt sé að nemendur vinni sem mesta 

vinnu sjálfir vegna þess að ferlið er jafn mikilvægt og útkoman sjálf (Giljaskóli, e.d.). 

Bekkurinn vinnur einnig sameiginlega í starfslýsingu sem kölluð er mitt og þitt hlutverk. Í 

bók Gossen talar hún um að helsti kosturinn við að skilgreina hlutverk nemenda og 

kennara er sá að hægt er að fækka reglum skólans því aðalreglan er sú að manni ber að 

virða og sinn hlutverki sínu (Gossen, 2006). Einnig er það afar mikilvægt að hver og einn 

nemandi þarfagreini sig og læri að vinna með þær þarfir sem eru ríkjandi.  

 Áhrif stefnunnar á skólasamfélagið 

Viðmælendur okkar voru allir sammála um að Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga 

hafi haft jákvæð áhrif á skólabrag, agamál og kennsluhætti í grunnskólanum. Kennarar og 

skólastjóri voru allir jákvæðir gagnvart stefnunni og hefðu ekki vilja missa af því tækifæri 

að starfa með uppbyggingarstefnunni. Viðmælendur upplifa sig færari í mannlegum 

samskiptum og finnst að stefnan ýti undir skilning þeirra á mannlegri hegðun. Einnig nefna 

þær að stefnan komi vel fram í samskiptum kennara og annarra starfsmanna við 

nemendurna. Samkvæmt Diane Gossen er stefnan hugsuð sem verkfæri fyrir starfsfólk 

skóla í samskipta og agamálum. Kennarar geta nýtt sér uppbyggingarþríhornið sem 

verkfæri til að hjálpa nemendum að komast á rétta braut í samskiptum ásamt því að 

hjálpa nemendum að meta sjálfan sig (Gossen, 2002/2007).  

Viðmælendur töluðu allir um að mikilvægt sé að þekkja grunnþarfi allra nemenda til 

að geta mætt þeim þar sem þeir eru og er þetta í takt við það sem fram kemur í grein 

Guðlaugar Erlu Magnúsdóttur og Magna Hjálmarssonar. Í greininni er fjallað um að 

grunnþarfir einstaklinga séu fimm og að ástæðan fyrir vanlíðan og slæmri hegðun sé 

vegna þess að einstaklingur nær ekki að uppfylla grunnþarfir sínar á jákvæðan hátt 

(Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Bryndís, Hrönn og Stefanía voru einnig sammála því að uppbyggingarstefnan virki á 

alla nemendur þó að engin nálgun sé eins því að nemendur eru allir ólíkir einstaklingar. 

Fram kemur í viðtölunum að stefnan hafi ýtt undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn 

nemendanna og að nemendur séu opnari við að ræða um tilfinningar sínar og átti sig 

betur á þörfum sínum. Samkvæmt Diane Gossen hafa flestir einstaklingar fleiri en eina 

ríkjandi þörf. Öll hegðun hefur tilgang en þegar við þekkjum þarfir okkar reynum við að 

uppfylla þær sem best án þess að það sé á kostnað annarra (Gossen, 2002/2007). 

Bryndís, Hrönn og Stefanía nefndu allar að það væri mikilvægt að nýta stefnuna í 

skólastofunni, þ.e.a.s. að benda á bekkjarsáttmálann og nálgast nemendur út frá því að 

allir séu með mismunandi þarfir og að allir gera mistök. Í viðtölunum kemur einnig fram 

að viðmælendum finnist nemendur ábyrgari og hugsi meira um eigin þarfir og spyrji sig að 
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því hvort þeir séu á réttri leið. Ef nemendur gera mistök þá verða þeir ekki alveg eyðilagðir 

heldur læra þeir af mistökum sínum og nálgast hlutina öðruvísi næst. Fram kemur að 

nemendur átti sig betur á því núna en áður að þeir skapi sín eigin örlög. Í bók Gossen 

kemur fram að hugmyndin með stefnunni er að nemendur læri sjálfsstjórn og sjálfsaga og 

að þeir styrkist við að læra af mistökum sínum (Gossen, 2002/2007).  

  Stefnan sem áhrifavaldur í einkalífinu 

Viðmælendurnir voru sammála um að stefnan hafi kennt þeim að taka með markvissari og 

uppbyggilegri hætti á þeim agavandamálum sem upp koma. Samkvæmt Gossen skiptir 

raddblær og líkamstjáning miklu máli þegar rætt er við nemendur. Niðurstöður rannsókna 

sína að orðin sem sögð eru koma einungis 10% skilaboðanna til skila, raddblær eða tónn 

sem notaður er 35% og líkamstjáning og svipbrigði 55% (Gossen, 2002/2007). Kennarar og 

skólastjóri voru allir sammála um að heilt yfir eiga allir starfsmenn og nemendur að vera 

að ganga í takt, ef það er gert þá gengur allt eins og smurð vél. Viðmælendur nefndu allir 

hversu mikið stefnan hefur haft áhrif á daglegt líf þeirra, samskipti þeirra við fjölskyldu 

sína jafnt sem annað fólk. Þeir átta sig betur á einstaklingum og dæma þá ekki og eru 

opnari fyrir að uppfylla þarfir annarra. 
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14 Lokaorð 

Í upphafi þessa lokaverkefnis var spurningin  „Í hverju felst uppeldi til ábyrgðar – 

uppbygging sjálfsaga og hver er reynsla eins grunnskóla af stefnunni?“ sett fram og hefur 

spurningunni verið svarað í þessari ritgerð með skýringum á hugmyndafræði stefnunnar 

og viðtölum við starfsfólk eins grunnskóla sem að vinnur eftir þeirri hugmyndafræði. 

Í verkefninu höfum við fjallað um hugmyndafræði Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging 

sjálfsaga, hvernig stefnunni er beitt og hver hennar helstu einkenni eru. Uppeldi til 

ábyrgðar felur það í sér að að kenna nemendum sjálfsaga. Stefnan ýtir undir 

ábyrgðarkennd og sjálfstjórn hjá einstaklingum. Meginhugmynd stefnunnar byggir á því 

að fólk sé fætt með sjálfstæðan vilja, að áhuginn komi innan frá. Einnig voru skoðuð 

viðhorf kennara í einum grunnskóla á suðvesturhorni landsins til stefnunnar. 

Viðmælendur okkar voru allir sammála því að hafa heildstæða aðferð sem að allir starfa 

eftir, bæði starfsfólk og nemendur, hafi mjög jákvæð áhrif á starfsumhverfi og skólabrag. 

Eftir að hafa kynnt okkur vel þessa hugmyndafræði í gegnum skrif okkar á verkefninu 

erum við sammála um að Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga sé frábær 

uppeldisstefna sem að henti mjög vel í grunnskólum landsins sem og á heimilum 

einstaklinga við barnauppeldi. Okkur finnst stefnan afar áhugaverð og árangursrík bæði 

fyrir nemendur sem og starfsfólk skóla. Vitneskjan sem okkur hefur hlotnast við vinnslu á 

þessu verkefni er frábært veganesti í okkar starfi. Það er mat okkar að þegar tekist er á við 

agavandamál nemenda í grunnskólum með heildstæðum aðferðum, eins og 

uppbyggingarstefnan er, stuðli það að aukinni fagmennsku innan kennarastéttarinnar. 
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