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Ágrip 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. prófs í grunnskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. 

Hún fjallar um tvær agastefnur, uppeldi til ábyrgðar og PBS (Positive Behavior Support). Þessar 

stefnur eru ólíkar en meginmarkmið þeirra er betri agi og námsárangur. Við munum fjalla um 

aga og bekkjarstjórnun, helstu þætti í uppeldi til ábyrgðar og PBS, auk þess sem við berum þær 

saman. Við upphaf ritgerðarinnar vildum við svara spurningunni: Hver er helsti munur á 

uppeldi til ábyrgðar og PBS? Við gerð þessarar ritgerðar notuðum við bækur, tímarit, vefsíður 

og greinar. Helstu niðurstöðurnar voru þær að stefnurnar eru ólíkar en hafa sömu markmið, 

að auka námsárangur og ná betri aga. Helsti munurinn á þessum stefnum er að í PBS er notast 

við með sýnileg umbun en í uppeldi til ábyrgðar er fengist við samtalstækni. Uppeldi til 

ábyrgðar miðar að langtíma áhrifum á meðan aðferðir PBS einkennast af skammtímalausnum. 

Eins og kom fram hjá þeim kennara sem hefur unnið eftir báðum stefnunum þá sést mun fyrr 

árangur með PBS en betri árangur með uppeldi til ábyrgðar til lengri tíma litið. 

 



 

4 

Efnisyfirlit  

Ágrip ...................................................................................................................................3 

Myndaskrá ..........................................................................................................................6 

Formáli ................................................................................................................................7 

1 Inngangur .....................................................................................................................8 

2 Agi og bekkjarstjórnun ............................................................................................... 10 

2.1 Skilvirk bekkjarstjórnun ................................................................................................ 11 

3 Hvað er PBS? .............................................................................................................. 12 

3.1 Innleiðing PBS ............................................................................................................... 12 

3.2 Getur heildstæður stuðningur komið þér að gagni? .................................................... 13 

3.3 Hvernig er gott að meta árangur PBS í skólum ............................................................ 14 

3.4 Sjálfsstjórn .................................................................................................................... 15 

4 Þrjú þrep í agamálum ................................................................................................. 16 

4.1 Betri stuðningsúrræði fyrir einstaka nemendur ........................................................... 16 

4.2 Andfélagsleg hegðun .................................................................................................... 17 

5 Bekkjarstjórnun .......................................................................................................... 18 

5.1 Umbunar og viðurkenningarkerfi ................................................................................. 19 

5.2 Afleiðingar sem breyta hegðun hópa og einstaklinga .................................................. 19 

6 Þættir í virku eftirliti ................................................................................................... 20 

6.1 Hreyfing: ....................................................................................................................... 20 

6.2 Skimun: ......................................................................................................................... 20 

6.3 Jákvæð samskipti: ......................................................................................................... 20 

6.4 Jákvæð styrking: ........................................................................................................... 20 

6.5 Leiðbeiningar: ............................................................................................................... 21 

6.6 Neikvæðar afleiðingar um leið og háðar hegðun (refsingar): ...................................... 21 

6.7 Ákvarðanir teymis teknar og kerfið rekið á grundvelli gagna: ..................................... 21 

7 Rannsókn á áhrifum PBS ............................................................................................. 22 

8 Hvað er uppeldi til ábyrgðar? ..................................................................................... 26 

8.1 Hvað er uppbygging? .................................................................................................... 27 

9 Brautryðjendur ........................................................................................................... 28 

10 Innleiðingarferlið ........................................................................................................ 29 

11 Gæðaskólinn (Quality School) ..................................................................................... 32 

11.1 Þarfirnar ........................................................................................................................ 32 



 

5 

11.2 Börn sem hafa mikla umhyggju .................................................................................... 33 

11.3 Börn sem vilja hafa áhrif ............................................................................................... 33 

11.4 Börn sem þarfnast frelsi ............................................................................................... 34 

11.5 Börn sem þrá gleði ........................................................................................................ 34 

12 Vinna með nemendum. .............................................................................................. 35 

12.1 Þarfirnar greindar ......................................................................................................... 35 

12.2 Bekkjarsáttmáli ............................................................................................................. 35 

12.3 T-spjald ......................................................................................................................... 36 

12.4 Mitt og þitt hlutverk ..................................................................................................... 36 

12.5 Y- spjald ........................................................................................................................ 36 

12.6 Lífsvagninn .................................................................................................................... 37 

12.7 Sleikipinnaheilinn.......................................................................................................... 37 

13 Rannsóknir á hugmyndafræðinni. ............................................................................... 38 

14 Samanburður á uppeldi til ábyrgðar og PBS ................................................................ 41 

15 Lokaorð ...................................................................................................................... 43 

Heimildaskrá ..................................................................................................................... 44 



 

6 

Myndaskrá 

Mynd 1 líkan af þremur þrepum í agamálum .......................................................... 16 

Mynd 2 Niðurstöður hegðunar inni í kennslustofum á yngsta stigi ......................... 23 

Mynd 3 Niðurstöður hegðunar inni í kennslustofum á miðstigi .............................. 24 

Mynd 4 Niðurstöður hegðunar inni í kennslustofum á elsta stigi ............................ 25 

Mynd 5 Þarfahringurinn ........................................................................................... 32 

Mynd 6 Sleikipinninn ................................................................................................ 37 

Mynd 7 Agabrot í West Middle School .................................................................... 38 

Mynd 8 Samanburður á tveimur bekkjardeildum. ................................................... 39 

file:///C:/Users/Birna/Downloads/SnidmatA4-lokaritgerð-RÉTTA.docx%23_Toc6343740
file:///C:/Users/Birna/Downloads/SnidmatA4-lokaritgerð-RÉTTA.docx%23_Toc6343744
file:///C:/Users/Birna/Downloads/SnidmatA4-lokaritgerð-RÉTTA.docx%23_Toc6343745


 

7 
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Þegar við vorum að ákveða hvað við vildum skrifa um í lokaverkefninu okkar þá langaði okkur 

að fjalla um aga og bekkjarstjórnun. Við erum báðar að vinna í skóla sem er að innleiða uppeldi 

til ábyrgðar og fannst okkur sú stefna vera mjög flott á pappírum. Okkur langaði að skoða hana 

nánar og einnig að bera hana saman við aðrar sem hafa verið meira notaðar. Við höfðum 

a.m.k. heyrt meira af PBS. Okkur lék forvitni á að vita meira og sjá hversu mikil áhrif hún hefur 

á nemendur til lengri tíma. Við ræddum við teymið í skólanum sem sér um innleiðinguna í 

skólanum sem önnur okkar er að vinna í og þau gáfu okkur góð ráð hvar væri gott að afla sér 

upplýsinga og hvar væri best að leita.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 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.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Þetta verkefni er lokaverkefni til B.Ed. í grunnskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. Það 

fjallar um tvær agastefnur, uppeldi til ábyrgðar og PBS. Við fjöllum um hvora stefnuna fyrir sig 

og berum þær svo saman. Einnig förum við almennt yfir hvað agi og bekkjarstjórnun er.  

Uppeldi til ábyrgðar hefur það að leiðarljósi að kenna sjálfstjórn og ábyrgð. Börn og 

unglingar læra að tala um tilfinningar sínar og átta sig á þörfunum sínum. Aðferðin byggist á 

að kenna sjálfsaga, sjálfsstjórn og læra af mistökum sínum. Einnig hefur hugmyndafræðin áhrif 

á stjórnunarhætti og kennsluhætti. Hún byggist á því að einstaklingurinn taki sjálfstæðar 

ákvarðanir þegar kemur að hegðun, sektarkennd, hótunum, væntingum og umbun. Að hann 

hlusti ekki einungis á aðra. Helstu markmið stefnunnar er að styrkja einstaklinginn til að vera 

sá sem hann vill vera. 

 PBS (Positive Behavior Support) eða heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun felur 

í sér að sýna fram á einfaldar og áhrifaríkar aðferðir sem bæta hegðun barna. Nemendur þurfa 

að finna fyrir öryggi, virðingu og ábyrgð ef þeir finna það ekki þá hefur það áhrif á árangur 

barnanna í skólanum. PBS er staðlað kerfi sem hjálpar starfsfólki við það að auka aga í skólum 

og kennslustofum. Markmið fyrirmyndarhegðunar er að nemendur bæti námsárangur sinn, að 

félagsmótunin verði heilbrigð og mikilvægt er að þar sem námið á sér stað sé umhverfið 

öruggt. 

Í verkefninu verður farið yfir hvað agi og bekkjarstjórnun er, einnig verða kynntar 

agastefnurnar uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga og PBS (Positive Behavior Support). 

Í lok verkefnisins verða stefnurnar bornar saman. Kaflarnir skiptast svona: 

Annar kaflinn er almennt um aga og bekkjarstjórnun. Þar er farið yfir hvað agi merkir og 

hvernig gott skipulag hjálpar til við bekkjarstjórnun.  

Þriðji kaflinn fjallar um PBS eða heildstæðan jákvæðan stuðning. Hvernig innleiðingarferlið fer 

fram, hvernig heildstæður stuðningur kemur að gagni. Einnig kemur hann inn á sjálfstjórn og 

hvernig er gott að meta PBS. 

Fjórði kafli er helst um þrjú þrep í agamálum, hvernig er hægt að hjálpa einstaka nemendum 

og komið inn á andfélagslega hegðun. 
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Fimmti kafli fjallar um bekkjarstjórnun og hvernig kennarinn þarf að undibúa sig vel á haustin 

til þess að bekkjarstjórnunun verði góð. Einnig verður fjallað um umbunar-  og 

viðurkenningarkerfi sem er stór hluti af PBS. Að lokum verður komið inn á þær afleiðingar sem  

breyta hegðun hjá bæði einstaklingum og hópum. 

Sjötti kafli er um þætti í virku eftirliti.  

Sjöundi kafli fjallar um rannsókn sem gerð var á PBS eftir Kolbrúnu Ingibjörgu Jónsdóttur og 

fjallar hún um áhrif PBS á hegðun hjá bæði nemendum og starfsfólki. 

Áttundi kafli fjallar almennt um uppeldi til ábyrgðar, markmið stefnunnar og hvað hún hefur 

að leiðarljósi. Einnig er farið yfir hvað uppbygging felur í sér. 

Níundi kafli er um brautryðjanda stefnunnar, Diane Gossen. Hún á langan starfsferil að baki og 

er lauslega fjallað um það í kaflanum.  

Tíundi kaflinn fjallar um innleiðingarferli uppeldi til ábyrgðar. Það tekur um þrjú til fimm ár að 

innleiða uppbygginarstefnuna í skólum.  

Ellefti kafli er um Gæðaskólann, þar er farið yfir þarfirnar og hvernig börn hafa missterkar 

þarfir.  

Tólfti kafli fjallar um þau verkefni sem unnin eru með nemendum þar sem 

uppbyggingarstefnan er ríkjandi. 

Þrettándi kafli er um rannsókn sem gerð var í skóla sem uppbyggingarstefnan var innleidd. 

Fjórtándi kaflinn fjallar um samanburð á PBS og uppeldi til ábyrgðar. 

Þetta verkefni er heimildaritgerð og fengum við flestar heimildirnar okkar um uppeldi 

til ábyrgðar úr bókum eftir frumkvöðul stefnunnar Diane Gossen. Magni Hjálmarsson þýddi 

bækurnar á íslensku. Aðrar heimildir um stefnuna fundum við í bæklingum sem hafa verið 

gefnir út ásamt ritrýndum greinum. Helstu heimildirnar um PBS fengum við úr bókinni Til 

fyrirmyndar eftir Spraug og Golly sem Reynir Harðarson þýddi. 

Markmið okkar með gerð þessarar ritgerðar var að fræðast betur um stefnurnar og 

gefa öðrum færi á að fræðast um þær. Það er gott fyrir kennara og kennaranema að fræðast 

um þessar stefnur og þekkja þær vel, sérstaklega ef þetta séu stefnur þess skóla sem þau ætla 

sér að vinna í. Rannsóknarspurningin sem við vildum fá svar við var: „Hver er helsti munurinn 

á uppeldi til ábyrgðar og PBS?”  
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2 Agi og bekkjarstjórnun 

Samkvæmt orðabókinni Íslensk Orðabók sem kom út árið 1992 merkir orðið agi, ótti, lotning, 

tamning við reglusemi og regla. Í reglugerð sem Menntamálaráðuneytið um skólareglur í 

grunnskóla nr. 270/2000 er sagt að skólareglur eigi að koma fram í skólanámskrá skólans. 

Skólareglur eru yfirleitt unnar af hópi starfsmanna sem síðar eru kynntar hagsmunaðilum og 

settar svo í skólanámskrá. (Edda Kjartansdóttir, 2006) 

Áður fyrr var algengt að neikvæð merking væri almennt lögð í orðið aga eða 

agastjórnun enda einkenndust aðferðirnar að refsingum og hörku þeirra sem beittu þeim. 

Undanfarin ár og áratugi hafa uppeldisaðferðir í auknum mæli einkennst af uppörvun og hrósi 

og áherslan lögð á innri aga og sjálfstjórn. Slíkar aðferðir miða að því að byggja upp jákvæð 

börn og að þau nái jákvæðum árangri (Helga Hannesdóttir,2007). Agi er ekki einungis það að 

takast á við erfiða hegðun, heldur er það verkfæri til að leiðbeina börnum um hvað sé rétt og 

rangt þegar kemur að hegðun og samskiptum við aðra (Gyða Haraldsdóttir, 2016). Þetta eru 

uppeldisaðferðir sem hægt er að nota í aðstæðum sem örva þroska og geta komið í veg fyrir 

að erfiðleikar komi fram (Gyða Haraldsdóttir, 2008). 

Ef börn þurfa á mikilli agastjórnun að halda getur það gefið til kynna að þau séu hrædd, 

reið og særð (Helga Hannesdóttir,2007). Ef agi er notaður veitir það barninu öryggi og þau 

finna fyrir umhyggju. Börn öðlast reynslu, eignast fyrirmyndir, fá leiðsögn og kennslu frá þeim 

sem ala þau upp um það hvað sé rétt og rangt og einnig hvernig eigi að haga sér. Sjálfsaginn 

sem þau læra á yngri árum er mikilvægur í framtíðinni, bæði til að takast á við tilfinningar sínar, 

eins og reiði. Agi kennir þeim að sýna tillitsemi og standa með sjálfum sér og sínum skoðunum 

(Gyða Haraldsdóttir, 2008). 

Þeir sem koma að uppeldi barna reyna að kenna börnum að bera virðingu fyrir þeim 

sjálfum. Þau börn sem eru beitt of miklum aga gætu fengið það á tilfinninguna að þau geti 

ekkert og séu minni máttar. Þegar fullorðnum einstaklingi finnst barnið hafa brugðist honum 

er það ásakað en vera kann að í slíkum aðstæðum hafi sá fullorðni brugðist barninu. Það eru 

lagðar ákveðnar kröfur á börn, fullorðnir vilja að börnin geri það sem þeir vilja en það má ekki 

gleyma að skoða tilfinningar barnanna, hverjar kröfur og þarfir þess eru. Fullorðnir verða að 

hlusta vel á börnin og þeirra tilfinningar. Ef það er gert næst betri skilningur og þá eru mun 

meiri líkur á því að réttum agaaðferðum sé beitt sem eykur vellíðan barna (Helga 

Hannesdóttir,2007). 
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2.1 Skilvirk bekkjarstjórnun 

Skipulag er lykillinn að góðri bekkjarstjórnun. Kennarinn þarf að vera vel skipulagður og nota 

ákveðna tækni til að kenna viðeigandi hegðun og taka á erfiðari hegðun sem getur átt sér stað 

í kennslustofunni. Huga þarf að slíku skipulagi áður en kennsla hefst að hausti og kemur 

kennarinn til að mynda á skipulagi í stofunni sem hvetur til náms. Góður kennari veit að hann 

þarf að kenna nemendum hvernig hegðun er í boði í kennslustofunni, hann veit að nemendur 

vita það ekki sjálfir þegar þeir byrja skólaárið. Það þarf að passa að allar reglur í 

kennslustofunni séu stuttar og einfaldar svo auðvelt sé að fara eftir þeim (Sprauge og Golly, 

2008). 

Þegar líður á skólaárið kemur fyrir að reglur skólans gleymast. Þegar starfsfólki finnst  

ganga illa með börnin talar það um að reglurnar séu ekki nægilega skýrar og að það sé ekki 

nægilega skýrt hvers er ætlast af þeim. Þegar kemur að kennarafundum er mjög reglulega rætt 

um það hve miklu máli skiptir að framfylgja öllum þeim reglum sem settar eru fyrir. Einnig vill 

starfsfólk að það séu sett skýr mörk hvernig eigi að bregðast við ef reglur eru brotnar. 

Nauðsynlegt er að rifja upp reglur reglulega (Edda Kjartansdóttir, 2006).  
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3 Hvað er PBS? 

Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun eða PBS er þróuð við Háskólann í Oregon af 

Landssamtökum um inngrip í hegðun og stuðningi og rannsóknarmiðstöð 

sérkennsluskrifstofunnar. PBS kerfið hefur verið þróað af vísindamönnum við þann háskóla. 

Margir fræðimenn koma að þessu kerfi, hafa þeir allir ólíkan bakgrunn og koma þeir meðal 

annars úr sálfræði-, mennta-, afbrota- og heilbrigðisgeiranum (Sprauge og Golly, 2008). 

 PBS (Positive Behavior Support) eða heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun felur 

í sér að sýna fram á einfaldar og áhrifaríkar aðferðir sem hafa þann eiginleika að bæta hegðun 

barna. Það sem þarf að hafa í huga þegar kemur að góðri menntun er árangur í námi og agi. 

Nemendur þurfa að finna fyrir öryggi, virðingu og ábyrgð. Ef þeir finna það ekki þá hefur það 

áhrif á árangur barna í skóla. PBS er staðlað kerfi sem hjálpar starfsfólki við það að auka aga í 

skólum og kennslustofum sem á að minnka ofbeldi, neyslu áfengis og tóbaks eða annarra 

vímuefna. Markmið fyrirmyndarhegðunar er að nemendur bæti námsárangur sinn, að 

félagsmótunin verði heilbrigð og að námið eigi sér stað í öruggu umhverfi (Sprauge og Golly, 

2008). PBS hefur verið lýst sem breiðu úrvali af kerfisbundnum og einstaklingsbundnum 

aðferðum til að ná mikilvægum félagslegum samskiptum, bæta námsárangur og koma í veg 

fyrir óæskilega hegðun. Skólar samþætta árangursríka starfshætti með ákveðnum lykil 

þáttum. PBS gengur út a viðurkenningu, að rýna í niðurstöður eins og t.d. námsárangur, 

félagslega hæfni og starfsframa. Starfsfólkið þarf að vinna markvisst eftir aðferðum til þess að 

ná árangri.  PBS er stjórnað með nákvæma viðurkenningu og umfjöllun um niðurstöður eins 

og til dæmis námsárangur, félagsleg hæfni og starfsframa. Starfsfólk verður að vinna skilvirkt 

til þess að ná árangri (Sugai og Horner, 2002).  Hver skóli ákveður hver einkunnarorð hans eiga 

að vera og vinnur eftir þeim. (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d. a). 

3.1 Innleiðing PBS 

Ferlið við að innleiða PBS í grunnskóla getur tekið allt að 3-5 ár. Til þess að innleiðingin gangi 

vel þarf að finna gott teymi sem sér um innleiðinguna undir PBS handleiðara. Mikilvægt er að 

starfsfólk, nemendur og foreldrar vinni vel saman svo að allt gangi upp. Innleiðingarteymið ber 

ábyrgð á að innleiða efni og viðhalda því sem komið er. Innleiðingunni er skipt upp í ákveðin 

stig og eru þau undirbúningsár, fjögur framkvæmdarár og viðhald sem þarf að sinna á hverju 

ári. Með þessari innleiðingu er góður og traustur grunnur lagður sem er svo byggt á smám 

saman (Þjónustumiðstöð Breiðholts). Kennarar og starfsfólk skólans þurfa að undirbúa sig vel. 
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Fer þeirra þjálfun fram í þrepum og tekur það 20-30 klukkustundir að þjálfa þessa fjóra hluta. 

Mælt er með að kenna þetta á fjórum heilum dögum og á að líða mánuður á milli þeirra. Á 

þessum fjórum þrepum er fjallað um stuðning við jákvæða hegðun í öllum skólanum og 

bekkjarstjórnun, stuðning við einstaka nemendur og stuðning við fjölskyldur. Mat á árangri 

þarf að gera jafnt og þétt yfir skólaárið og er það mjög mikilvægur hluti að PBS (Sprauge og 

Golly, 2008). 

Allir skólar sem taka upp PBS þurfa að byrja á því að semja skólareglur og þurfa þeir að 

gefa sér tíma í það. Þær reglur verða að henta skólanum. Byrja þarf að velja þrjár til fjórar 

meginreglur sem eru t.d. virðing, ábyrgð, virkni og ánægja.  Gera þarf lista yfir öll almenn svæði 

í skólanum. Svo þarf að skilgreina hvert og eitt og búa til töflu fyrir hvert svæði. Taflan er gerð 

út frá einkunnarorðum skólans og lesa má í töfluna hverjar væntingar til hegðunar eru. Þegar 

búið er að ljúka við töfluna þarf að deila henni með öllu starfsfólki og nemendum og þarf þá 

að komast að samkomulagi um væntingar (Sprauge og Golly, 2008). 

Til þess að ná árangri með agakerfi þarf að hafa margt í huga t.d. að samþætta kerfið við 

önnur verkefni í skólanum. Skólastjórinn þarf að taka þátt í starfinu og verðurhann að vera 

virkur og leiða starfið. Til þess að innleiða kerfið þarf að hafa innleiðingarefnið staðlað bæði 

fyrir nemendur og fullorðna. Allir starfsmenn skólans þurfa að hjálpa til við að koma kerfinu á 

með því að kenna, viðhalda og þekkja tilætlaða hegðun. Þegar talað er um alhliða inngrip þá 

þýðir það að það nái til allra nemenda og mikilvægt er að tryggja að allir nemendur taki þátt, 

líka þeir erfiðu. Rifja þarf upp hegðunar/félagslega færni og helst vikulega. Kennarar upplifi að 

í krefjandi agamálum megi þátttaka foreldra vera meiri. Oft fer það í taugarnar á kennurum 

þegar foreldrar taka lítinn þátt.  

Það er eitthvað sem kennarar mega taka til sín því auðvelt er að laga það með því að 

gefa sér tíma til að koma einföldum en áhrifaríkum aðferðum sem hægt er að vinna með 

foreldrum svo að heildstæður stuðningur sýni árangur (Sprauge og Golly, 2008). 

 

3.2 Getur heildstæður stuðningur komið þér að gagni? 

Þeir sem vinna að heildstæðum stuðningi eins og PBS vinna samkvæmt aðferðum sem auka 

samhæfni starfsfólks í agastjórnun, bæði innan veggja skólans og á skólalóðinni og með því 

næst aukinn árangur í agamálum. Starfsfólk lærir að meta stöðu og þarfir skólans í aga- og 
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öryggismálum, að velja og kenna fáar en skýrar reglur sem skrifaðar eru á jákvæðan hátt og 

komið er á virkri stjórnun í skólanum og henni viðhaldið. Starfsliðið þarf að vera meðvitað um 

að agastjórnun er stöðug vinna. Einnig læra þeir að samhæfa hvernig tekið er á 

agavandamálum bæði inni í kennslustofunni og á almennum svæðum skólans hvort sem það 

er inni í skólanum eða á skólalóðinni (Sprauge og Golly, 2008). 

Skólar þurfa á heildstæðum stuðningi að halda þar sem víða tíðkast að einstaka nemendur 

og fjölskyldur þeirra eru ábyrgar fyrir því að nemandi sýnir breytta hegðun í skólanum. Þessi 

hegðun getur leitt til þess að kennslan verður ómarkviss og leiðir til þess að námsárangurinn 

verður lélegri. Kennarinn nær ekki að móta kennsluna að þörfum hjá einstaka nemendum, 

nemendum gefst ekki kostur á að læra og æfa jákvæða-, félagslega hegðun, samskipti og 

sjálfstjórn. Ekki er fengið foreldra með í virka þátttöku og ekki er unnið að því að viðhalda 

jákvæðu hegðunarmynstri. Áður en skólar fóru að vinna með heildstæðan stuðning voru 

starfsmenn að vinna með lausnir sem eru einfaldari en skila ekki eins miklum árangri eins og 

að senda nemendur upp á skrifstofu eða að vísa þeim úr skóla fyrir óæskilega hegðun. 

Kennarar verða fyrir vonbrigðum þegar þeir sjá svo að þessi viðbrögð skiluðu ekki þeim árangri 

sem þeir ætluðu sér (Sprauge og Golly, 2008). 

3.3 Hvernig er gott að meta árangur PBS í skólum 

 

Þarfagreining: Þarfagreining er spurningarlisti sem er lagður fyrir starfsfólk árlega og á það að 

meta hvernig hefur gengið.  Þessi spurningarlisti er sendur rafrænt frá menntavísindasviði 

Reykjavíkur. Spurningalistinn á að hjálpa skólanum að bæta kerfið. Ef allir starfsmenn skólans 

svara þessum spurningalista er hægt að sjá hvað þarf að bæta (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 

e.d. b). 

SET: Er stöðumat á heildstæðum árangi PBS og er það fjölþátta og felst það meðal annars í 

áhorfi í skólanum og einnig með viðtölum við nemendur og starfsfólk. Stöðumat á að vera 

framkvæmt árlega og er það framkvæmt af handleiðara PBS (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d. 

b). 

Skráningarkerfi skólans: Notast er við agaferli og er það skilgreind þegar ákveðin hegðun sem 

er óæskileg kemur upp. Bregðast þarf við henni með því að skrá niður hegðunina á 

skráningarblað (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d. b). 
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3.4 Sjálfsstjórn 

Kenna á nemendum sjálfstjórn vegna þess að það kemur sér vel í námi. Sjálfsstjórn felur í sér 

að nemendur hafa meira sjálfstæði og kennir þeim jákvæða félagslega hegðun. Hún getur 

dregið verulega úr afskiptasemi í kennslustofunni sem leiðir til þess að það minnkar hávaða og 

truflun. Sjálfstjórn hefur fjóra meginþætti. Í fyrsta lagi innra eftirlit sem er það hvernig þú 

fylgist með sjálfum þér og getur greint hvaða hegðun er rétt og röng. Í öðru lagi gagnasöfnun 

sem er þegar nemandi safnar gögnum um sjálfan sig og skráir niður hvað hann gerir. Í þriðja 

lagi sjálfsmat þar sem nemandinn metur eigin hegðun og segir til um hvort hegðunin sé rétt 

eða röng. Í fjórða lagi að veita sjálfum sér umbun og er það eitt ánægjulegasta skrefið í 

sjálfstjórn. Þetta getur verið áþreifanleg umbun eins og að hæla sér að byrja á næsta verkefni 

eða að merkja við að verkefninu sé lokið (Sprauge og Golly, 2008). 
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4 Þrjú þrep í agamálum 

PBS er eitt af fáum kerfum sem að styður alla nemendur í skólum, sumum nemendum sem eru 

með fleiri þarfir og einnig þeim fáu sem þurfa mikinn stuðning. Þetta kallast þriggja þrepa líkan. 

Nemendum er skipt upp í þrjá hópa út frá agavandamálum. Það dugar ekki að nota eitt kerfi í 

agamálum fyrir alla nemendur skólans heldur þurfa þau að minnsta kosti að vera þrjú. Hér að 

neðan má sjá líkan af þriggja þrepa agamálum í skólum (Sprauge og Golly, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Betri stuðningsúrræði fyrir einstaka nemendur 

Kennarinn lærir að meta hvers vegna nemandi sýnir óæskilega hegðun og hvaða ástæður liggja 

þar að baki til þess að geta komið á jákvæðu stuðningsúrræði fyrir þessa einstöku nemendur. 

Starfsmenn beita markvissum vinnubrögðum til að takast á við áskoranir eins og einelti, 

hegðunarvanda og stigversnandi hegðun. Þeir kenna nemendum einnig að ná tökum á eigin 

hegðun og námi. Notast er við einfaldar aðferðir til þess að kenna sjálfsstjórn (Sprauge og 

Golly, 2008). 

 Mikilvægt er að byrja snemma að vinna með nemendur sem sýna erfiða hegðun og 

ofbeldi til þess að beina þeim inn á rétta braut. Oft er rót vandans að finna í fjölskyldunni eða 

samfélaginu. Þegar börnin koma í skóla eykst gjarnan óæskileg hegðun þar sem í skólum er oft 

meiri rammi og gerðar eru auknar kröfur til barnsins. Oft á tíðum vaxa börnin ekki upp úr 

þessum hegðunarvanda og halda þau áfram að eiga í vanda þegar þau verða fullorðin (Sprauge 

og Golly, 2008).  

Mynd 1 líkan af þrem þrepum í agamálum 
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Árangursrík samvinna með foreldrum allra barna í skólanum leiðir til jákvæðari 

samskipta við foreldra. Það skiptir miklu máli fyrir fjölskyldur að vita hvaða aðferðir eru 

notaðar almennt í skólanum og einnig í kennslustofunni. Gott er að vinna með foreldrum til 

að styðja bæði heilbrigða og örugga hegðun bæði í skólanum og heima fyrir. Þegar bæta á 

árangur nemenda þá er samstarf við foreldra ómetanlegt (Sprauge og Golly, 2008).  

 Mikilvægt er að samvinna skóla og foreldra sé góð. Kennarar þurfa að geta sett sig í 

spor foreldra og muna að foreldrar eru yfirleitt með börnunum fleiri klukkutíma en kennarinn 

og þar af leiðandi þekkir foreldrið barnið sitt betur en hann. Því má þó ekki gleyma að 

kennarinn er sérfræðingurinn í námi og félagslífi barnsins. Gott er að kennari og foreldrar geri 

sameiginleg markmið og eiga þau að vera til þess að hjálpa barninu og láta því ganga sem best 

(Sprauge og Golly, 2008). Góð og jákvæð samskipti efla samvinnu einnig í daglegu lífi og þar af 

leiðandi verður auðveldara að vinna með þau verkefni sem þarf að glíma við (Sprauge og Golly, 

2008). Það sem foreldrar geta gert til þess að auka samvinnu er að kynnast kennaranum, t.d. 

með því að mæta í foreldraviðtöl og viðburði hjá skólanum og vita hverjar skólareglurnar eru. 

Gott er fyrir foreldra að vita hvernig best er að hafa samband við kennarann. Foreldrar þurfa 

að fylgjast með framvindu náms barna sinna og er því mikilvægt að samskipti milli skóla og 

foreldra séu góð (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d. a). 

4.2 Andfélagsleg hegðun 

Þegar aukið ofbeldi og átök eiga sér stað í þjóðfélaginu endurspeglast það oft í skólanum. Það 

hafa verið gerðar margar rannsóknir á þessu í skólum og sérstaklega í Bandaríkjunum. Ef rýnt 

er í niðurstöður þeirra kemur í ljós að þúsundir nemenda koma vopnaðir í skólann. Margir 

nemendur óttast að verða fyrir árás á leið í og úr skóla. Nemendur eru hræddir við að fara á 

klósettið vegna þess að þar eiga sér oft stað árekstrar sem geta endað með árásum eða áreitni. 

Þar á sér stað stríðni, einelti og kynferðisleg áreitni (Sprauge og Golly, 2008). 

  Það sem getur leitt til andfélagslegrar hegðunar er fátækt, misnotkun, vanræksla, 

andlát, skilnaður og fleira. Þetta eru allt áhættuþættir fyrir barn sem sýnir andfélagslega 

hegðun og leiðir það til þess að barnið þróar með sér óhlýðni gagnvart fullorðnum,  vill ekki 

stunda skóla, samskipti einkennast af þvingunum, það verður árásagjarnara við jafnaldra og á 

erfitt með að leysa úr vandamálum. Skróp, slakur námsárangur, tíð skólaskipti og neysla 

áfengis og vímuefna eru dæmi um algengar afleiðingar þessa. Mikilvægt er því að grípa inn í í 

tæka tíð. (Sprauge og  Golly, 2008). 



 

18 

5 Bekkjarstjórnun 

Til þess að bekkjarstjórnun verði góð þarf kennarinn að vera með gott skipulag. Fyrir 

skólabyrjun þarf kennarinn að vera búinn að undirbúa kennslustofuna með skipulagi sem 

hvetur nemendur til viðeigandi hegðunar og náms. Það þarf að passa upp á að enginn nemandi 

sitji bakvið hillur eða skilrúm og að nægt rými sé á milli borða svo að kennari geti haft auðvel 

aðgengi að öllum nemendum. Hann þarf að gæta þess að nemendur sem þurfa mikla aðstoð 

séu þar sem kennarinn á auðvelt með að nálgast þá til þess að styrkja hegðun. Huga þarf að 

staðsetningu kennaraborðsins og ákveða hver hefur aðgang að því. Þegar skipulagið er gott 

áður en nemendur mæta til skóla á haustinn, verður auðveldara að takast á við þau verkefni 

sem bíða. Gott er að nemendur viti til hvers er ætlast af þeim inni í kennslustofunni, hafa 

skýrar, sýnilegar reglur svo hægt sé að minna nemendur á þær. Rifja þarf reglulega upp 

væntingar og taka eftir og styrkja þá hegðun sem er í samræmi við væntingarnar (Sprauge og 

Golly, 2008). 

 Kennarinn þarf að læra að draga úr óæskilegri hegðun inni í kennslustofunni og koma 

í veg fyrir vandræði. Hann þarf að viðhalda athygli nemenda sinna, umbuna nemendum fyrir 

góða hegðun og viðhalda henni. Nemendur þurfa á stöðugri hvatningu og hún verður að vera 

skýr. Gæta þarf að samvinnu, virðingu og ábyrgri hegðun nemenda gagnvart öðrum. Það þarf 

að kenna og styrkja þessa hegðun nemenda og leiðrétta þá röngu. Kennarinn þarf að kenna 

og styðja félagslegu og jákvæðu samskiptin hjá nemendunum í bekknum. Einnig þarf að 

fylgjast með því sem til er ætlast af nemendunum og kenna þeim það (Sprauge og Golly, 2008). 

Væntingarnar til hegðunar verða að vera orðaðar á jákvæðan hátt. Hengja á 

væntingarnar upp á göngum, inni í kennslustofum og einnig að setja þær í handbók skólans. 

Það þarf að kenna nemendum væntingarnar og rifja þær upp tíu til tuttugu sinnum á ári. Til 

þess að árangurinn verði mikill þá þurfa allir starfsmenn að beita jákvæðum styrkingum og 

veita þarf viðurkenningu ef farið er eftir væntingum (Sprauge og Golly, 2008). 

Ef refsað er fyrir hegðun án þess að notast við heildstæða stuðningskerfið getur það 

aukið árásagjarna hegðun, skemmdarverk, skrópi og áhættu á því að nemendur hætti í skóla. 

Innsæið segir fólki gjarnan að refsing eða ráðgjöf virki best en raunin er sú að aðrar nálganir 

skila betri árangri (Sprauge og Golly, 2008). 
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Það sem skilar árangri er að nemendur fái skýr fyrirmæli um hvað ætlast er til af þeim 

með því að hafa jákvæðar skólareglur. Þegar nemandi sýnir jákvæða hegðun á að styrkja hana 

á jákvæðan hátt og setja skýr mörk. Þegar nemendahópurinn sýnir viðeigandi hegðun er 

honum umbunað. Þegar notuð eru skýr fyrirmæli, þá eru sem fæst orð höfð, þau eru skýr, 

ótvíræð og nákvæm og gefinn er tími til þess að bíða eftir hegðun (Sprauge og Golly, 2008).  

5.1 Umbunar og viðurkenningarkerfi 

Skólinn þarf að hanna kerfi sem er fyrir alla nemendur skólans. Viðurkenningar ættu að vera 

sýnilegar þar sem nemendur geta verið góðar fyrirmyndir fyrir félaga sína. Þegar þeir sjá að 

félagar sínir fá viðurkenningu fyrir góða hegðun eru meiri líkur á að það hvetji hina áfram í að 

sýna sömu hegðun. Þegar erfiðir tímar eru að nálgast  eins og frí, próf eða hátíðir eru líkur á 

því að nemendur verði órólegri. Þá er mjög gott að kennarar rifji upp með nemendum 

reglurnar, fjölgi viðurkenningum og auki eftirlitið. Ef illa gengur þá er mikilvægt að kenna 

reglurnar aftur (Sprauge og Golly, 2008). 

5.2 Afleiðingar sem breyta hegðun hópa og einstaklinga 

Jákvæðar afleiðingar góðrar hegðunar geta bæði verið yrtar og óyrtar. Má nefna sem dæmi að 

brosa, kinka kolli, fá frjálsan tíma eða umbun eins og t.d. miðar eða eitthvað sem er 

áþreifanlegt. Þegar hegðun er styrkt verður alltaf að hafa í huga að taka mið af þroska og líðan 

barns. Dæmi um jákvæðar afleiðingar sem hægt væri að fá er að sitja í kennarastólnum, að 

vera fremstur í röð, að fá að stjórna kennslunni og þess háttar (Sprauge og Golly, 2008). 

Leiðréttandi afleiðingar ná bæði til umbunar og leiðréttandi afleiðinga. Sem dæmi má 

nefna að ef nemandi er að hlaupa á ganginum og kennarinn stoppar hann og segir hvernig eigi 

að fara á milli kennslustofa. Nemandinn svarar því til að fara eigi gangandi en þá biður 

kennarinn hann um að sýna sér hvernig hann gerir það. Dæmi um leiðréttandi afleiðingar sem 

hægt væri að fá er að fá vingjarnleg tilmæli, missa merki eða fríðindi, umræður, nemanda er 

vísað á skrifstofuna eða einvera í kennslustofunni (Sprauge og Golly, 2008). 
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6 Þættir í virku eftirliti 

Í virku eftirliti eru sjö meginþættir. Þeir eru hreyfing, skimun, jákvæð samskipti, jákvæð 

styrking, leiðbeiningar, neikvæðar afleiðingar um leið og háðar hegðun (refsingar), ákvarðanir 

teymis teknar og kerfið rekið á grundvelli gagna.  

6.1 Hreyfing: 

Þegar starfsmaður er í eftirliti er mikilvægt að vera á hreyfingu og er það vegna þess að þá 

hefur starfsmaðurinn meiri yfirsýn yfir stærra svæði. Þá eru einnig fleiri tækifæri til þess að 

gefa jákvæða styrkingu fyrir viðeigandi hegðun. Meiri líkur eru á því að þú rekist á óviðeigandi 

hegðun sem fer mjög leynt eins og einelti og stríðni. Starfsmaðurinn þarf að vera skipulega og 

stöðugt á hreyfingu. Hreyfingin á starfsmanninum á að virðast tilviljunarkennd svo að 

nemendurnir geti ekki séð þær fyrir. Þó svo að þær eigi að vera skipulagðar þá þarf samt að 

breyta þeim frá degi til dags (Sprauge og Golly, 2008). 

6.2 Skimun: 

Þá er starfsmaðurinn á svæði þar sem margir nemendur eru á sama tíma eða of margir 

nemendur á hvern starfsmann. Þessi svæði eru stór og eru erfið yfirferðar. Mikilvægt er að 

svipast um svæðið og reyna að horfa og hlusta eftir hegðun sem á ekki að eiga sér stað. 

Starfsmenn þurfa að þjálfa sig í að hlusta eftir hegðun (Sprauge og Golly, 2008). 

6.3 Jákvæð samskipti: 

Jákvæð samskipti milli starfsmanna og nemenda fela í sér ákveðin atriði eins og t.d. að 

starfsfólk á að vera vingjarnlegt og hjálplegt og sýna af sér þá hegðun sem til er ætlast. 

Starfsfólk á að sýna nærgætni, að þeim sé ekki sama um skólann og byggja upp traust og 

virðingu við nemendur. Með jákvæðum samskiptum er hægt að benda nemendum á muninn 

á viðeigandi og óviðeigandi hegðun (Sprauge og Golly, 2008). 

6.4 Jákvæð styrking: 

Jákvæð styrking er andstætt við jákvæð samskipti, þar sem jákvæð styrking er háð ákveðinni 

hegðun nemenda. Jákvæð styrking er þegar nemendur sýna hegðun sem starfsmanninum 

finnst vera hegðun sem gott er að hvetja til, eins og t.d. þegar nemandi hjálpar samnemanda 

sínum að týna upp dót sem hann missti í gólfið. Starfsmaðurinn talar þá við nemandann og 
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gefur honum jákvæða umsögn og umbun fyrir það sem hann gerði. Styrkingin þarf helst að 

eiga sér stað sem fyrst eftir hegðunina (Sprauge og Golly, 2008). 

6.5 Leiðbeiningar: 

Bregðast þarf fljótt við atvikum sem krefjast leiðbeiningar. Hún þarf að tengjast hegðuninni og 

má ekki vera persónuleg. Þegar leiðbeint er þarf að fá nemandann til að prófa af fara eftir því 

sem sagt er eða að sýna honum rétta hegðun. Starfsfólk þarf að ganga í takt hvað þetta varðar. 

Þegar nemandinn hefur sýnt óviðeigandi hegðun og fer svo að sýna viðeigandi hegðun verður 

starfsmaðurinn að veita því athygli (Sprauge og Golly, 2008). 

6.6 Neikvæðar afleiðingar um leið og háðar hegðun (refsingar): 

Refsingarnar eiga að vera hlutlausar og á málið að vera afgreitt á hlutlausan hátt. Ekki er gott 

að nöldra eða gagnrýna. Samræmi þarf að vera á milli starfsfólks skólans. Einnig eiga 

refsingarnar að vera sanngjarnar og án duttlunga (Sprauge og Golly, 2008). 

6.7 Ákvarðanir teymis teknar og kerfið rekið á grundvelli gagna:  

Ákvarðanir sem eru teknar verða stjórnendur að samþykkja og einnig þarf að styðja þær. 

Vikulega þurfa að vera fundir. Safna þarf og greina gögnin um inngrip vegna hegðunar 

nemenda. Allir starfsmenn þurfa að taka þátt í verkinu og þurfa þeir að vera duglegir að 

skiptast á upplýsingum (Sprauge og Golly, 2008). 
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7 Rannsókn á áhrifum PBS 

Gerðar hafa verið margar rannsóknir á PBS. Kolbrún Ingibjörg Jónsdóttir gerði rannsókn um 

áhrif PBS á hegðun hjá bæði nemendum og starfsfólki í þremur skólum og er sú rannsókn sem 

er gerð í beinu framhaldi af rannsókn sem Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir framkvæmdi. Í 

rannsókninni voru settar fram tíu tilgátur og eru þær: 

1) Æskileg hegðun nemenda sé til staðar í hverju áhorfsbili, 2) óæskileg hegðun 

nemenda minnkar, 3) jákvæð athygli starfsfólks eykst, 4) óviðeigandi hunsun 

starfsfólks minnkar, 5) óviðeigandi hegning starfsfólks minnkar, 6) starfsfólk minnki 

eða hætti notkun sinni á rangri umbun, 7) starfsfólk leiðrétti í auknum mæli óæskilega 

hegðun nemenda, 8) starfsfólk noti í auknum mæli viðeigandi hegningu (skammir, 

vanþóknun) í kjölfar óæskilegrar hegðunar nemenda, 9) starfsfólk gefi nemendum 

jákvæð fremur en neikvæð fyrirmæli og að 10) starfsfólk auki eftirlit með æskilegri 

hegðun nemenda með því að vera á þeim stöðum sem nemendur eru (Kolbrún Ingibjörg 

Jónsdóttir, 2011). 

Þessi rannsókn er langtímarannsókn og var hún gerð með beinum áhorfsmælingum. 

Rannsakendur fylgdust grannt með hvernig samskipti starfsfólks og nemenda voru og skráðu 

niður. Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt niður eftir aldurstigum, yngsta stig sem er 1.- 4. 

bekkur, miðstig sem er 5.-7. bekkur og elsta stig sem er 8.-10. bekkur (Kolbrún Ingibjörg 

Jónsdóttir, 2011). 

Við ætlum að skoða hvernig breytingar urðu á æskilegri- og óæskilegri hegðun ásamt 

jákvæðri athygli inni í  kennslustofum skólanna þriggja eftir innleiðingu PBS.  
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Mynd 2 Niðurstöður hegðunar inni í kennslustofum á yngsta stigi 

 

Eins og sést hér að ofan á mynd 2 sýndu niðurstöður að æskileg hegðun er alltaf til staðar að 

jafnaði bæði fyrir og eftir innleiðingu PBS. Mikill breytileiki var á óæskilegri hegðun bæði fyrir 

og eftir innleiðingu PBS. Þrátt fyrir að mikill breytileiki hafi verið var allt að stefna í rétta átt 

eftir innleiðinguna.  Æskileg hegðun eru rauðu línurnar og eru þær viðmiðunar línur á því sem 

starfsfólk vill sjá innan veggja skólans. Jákvæð athygli í kennslustofunum hefur verið að aukast 

töluvert í öllum þremur skólunum eftir innleiðingu PBS (Kolbrún Ingibjörg Jónsdóttir, 2011). 
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Mynd 3 Niðurstöður hegðunar inni í kennslustofum á miðstigi  

 

Mynd 3 sýnir niðurstöður frá miðstigi að æskileg hegðun í kennslustofum var að öllu jöfnu til 

staðar inni í kennslustofunni. Einnig var mikill breytileiki hjá miðstiginu með óæskilegu 

hegðunina milli skóla en hlutfall óæskilegrar hegðunar jókst í öllum skólunum en mismikið og 

var hún því meiri en fyrir innleiðingu PBS. Jákvæð athygli í kennslustofunum var mikill 

breytileiki en hlutfallið varð meira í skólum tvö og þrjú en í skóla eitt minnkaði það örlítið, en 

fyrir innleiðinguna var það frekar hátt (Kolbrún Ingibjörg Jónsdóttir, 2011).  
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Mynd 4 Niðurstöður hegðunar inni í kennslustofum á elsta stigi 

 

Mynd 4 sýnir niðurstöður frá elsta stigi að æskileg hegðun er að jafnaði alltaf til staðar í 

kennslustofunni og var breytileiki lítill. Mikill breytileiki var á óæskilegri hegðun í 

kennslustofunum en var hann mikill bæði fyrir og eftir innleiðingu PBS. Skólar eitt og tvö 

stefndu í rétta átt en í skóla þrjú var breytileikinn of mikill til að segja til um hver stefna 

gagnanna sé.  Eftir að innleiðingin hófst komu mun færri tilfelli af óæskilegri hegðun. Í jákvæðri 

athygli í kennslustofunum sést mikill breytileiki og má sjá að mikil aukning er á jákvæðri athygli 

hjá öllum skólunum eftir innleiðingu PBS og þar af leiðandi er stefna gagnanna á leiðinni í rétta 

átt (Kolbrún Ingibjörg Jónsdóttir, 2011). 
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8 Hvað er uppeldi til ábyrgðar?  

Uppeldi til ábyrgðar er agastefna sem hefur að leiðarljósi að ýta undir sjálfstjórn og ábyrgð hjá 

börnum og unglingum. Þau læra að tala um tilfinningar sínar og átta sig á hverjar þarfir þeirra 

eru. Aðferðin byggist á því að kenna sjálfsaga, sjálfsstjórn og að einstaklingar læri af mistökum 

sínum (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Hugmyndafræðin uppeldi til ábyrgðar hefur áhrif á fleiri þætti en aga. Hún hefur áhrif 

á stjórnunarhætti og kennsluhætti. Hún byggist fyrst og fremst á því að einstaklingurinn 

hlustar ekki einungis á aðra heldur taki sjálfstæðar ákvarðanir þegar kemur að hegðun, 

sektarkennd, hótunum, væntingum og umbun. Einnig þurfa nemendur og einstaklingar að fá 

gott tækifæri til að meta sín lífsgildi vel. Helstu markmið stefnunnar er að styrkja einstaklinginn 

til að vera sá sem hann vill vera, að hann stjórnist ekki af því hvað einhver annar ætlast til af 

viðkomandi. Börn eru ekki endilega á þessari braut og þurfa því aðstoð við að komast á hana 

og það er gert með því að spyrja þau spurninga eins og t.d: Hvernig viljum við vera? Og hvað 

við þurfum að gera til að ná takmarki okkar? (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007).  Til að þessi stefna gangi og að nemendur nái markmiðum þurfa kennarar 

og starfsfólk að byrja á sjálfum sér, skapa skólabrag sem einkennist að mestu af umhyggju og 

að allir vinni vel saman (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Uppeldi til ábyrgðar hefur ekki sömu grundvallarviðhorf og aðrar agastefnur sem 

byggja meira á því sýnilega sem tengist áreiti og viðbrögðum. Uppeldi til ábyrgðar byggir ekki 

á sömu kennsluviðmiðum og aðrar stefnur sem byggja meira á því sýnilega í tengslum við áreiti 

og viðbrögð Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Sjálfstjórnarkenning er aðalviðmiðið í þessari stefnu en ef nemandinn fer yfir þau mörk 

sem hafa verið sett og stutt inngrip duga ekki er farið að notast við ytri stýringu á hegðunina. 

Innan starfsmannahópsins þurfa að gilda skýrar reglur um það hvaða hegðun er óásættanleg 

og verða allir að vera samstilltir með þær leiðir sem á að nota og fylgja þeim vel eftir. Þetta er 

ekki notað til að hræða nemendur til hlýðni heldur verið að segja þeim að viðkomandi hegðun 

hafi ekki verið ásættanleg og þau verði að tileinka sér aðra leið, þau fá tækifæri til að læra af 

mistökum sínum, þau fá aðstoð við að finna viðeigandi leið og byggja þannig upp innri styrk 

(Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).  Kennari þarf alltaf að vera vakandi 

fyrir því sem honum finnst ekki alveg í lagi í hegðun nemenda. Hann þarf þá að spyrja sjálfan 
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sig hvort þetta skipti virkilega máli. Hvort þetta sé atvik eða hegðun sem þarf raunverulega að 

skipta sér af, ef ekki þá lætur hann það eiga sig (Gossen, 2007). 

8.1  Hvað er uppbygging? 

Uppbygging fjallar um að ná fram jafnvægi og efla sjálfstraust. Flestir hafa einhverja mynd af 

sjálfum sér, ef við dettum úr jafnvægi þá leitumst við eftir að byggja okkur upp til að verða sú 

manneskja sem við viljum vera. Fólk sem er lífsglatt og gengur vel í lífinu er sífellt að vinna í 

sér og byggja sig upp.  Það á enginn að sækjast í það að vera eins og næsta manneskja heldur 

vera maður sjálfur (Gossen, 2002). 

Uppbygging er samtalstækni, sem byggist á lykilspurningum Glassers (Reality Therapy) sem er 

notuð til að hjálpa fólki að ná stjórn á sjálfum sér, ná að beita sjálfsaga og hjálpa sér sjálfum. 

Aðaláherslan er ekki að fá einhvern til að haga sér vel til að þóknast öðrum, heldur að fá 

einstaklinginn til að vera eins og hann vill vera. Hvert mannsbarn er fætt til að vera það sjálft 

en ekki eins og einhver annar. „Þetta kallaði Maslow sjálfsbirtingu, Erikson kallar það 

heilsteypta sjálfsmynd, Glasser kallar það að fullþroska meðfædda hæfileika með því að sinna 

eigin þörfum“ (Gossen, 2002). Sú manneskja sem reynir að líkjast einhverjum öðrum á ekki 

eftir að líða vel vegna þess að hún er að reyna vera einhver annar en hún er í raun og veru. Til 

að líða vel í eigin skinni þarf maður að átta sig á því að allt sem við þörfnumst býr innra með 

hverjum og einum (Gossen, 2002). 

Samtalsmeðferð Glasssers kennir okkur að við höfum meðfæddar fimm 

grundvallarþarfir sem við þurfum að sinna. Þær eru: Ást og umhyggja (love); áhrifavald 

(power); frelsi og sjálfstæði (freedom); ánægja og gleði (fun); öruggt líf (survival) 

(Gossen, 2002). 

Öruggt líf er sú þörf sem er í fyrsta sæti og þarf hún að vera í lagi og henni vel sinnt til að geta 

uppfyllt hinar þarfirnar. Ef öryggi er ekki til staðar í lífinu er lítið rými fyrir andlegan vöxt 

(Gossen, 2002). 
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9 Brautryðjendur 

Diane Gossen er brautryðjandi stefnunnar. Hún er frá Saskatoon í Saskatchewan. Gossen á 

langan og góðan feril að baki, hún hefur starfað í barna- og unglingadeildum í grunnskólum 

sem sérkennari og einnig var hún skólastjóri í skóla fyrir börn með hegðunarvanda. Árið 1973 

til 1975 sat hún í deildarráði í deild sérkennslu og námskrárfræða við Háskólann í 

Saskatchewan. Árin 1976-1979 var hún aðstoðarprófessor í Brandon háskóla. Einnig í LaVerne 

framhaldsskólanum í Kaliforníu og Hamline háskólanum í Minnesota. Hún sá um 

æfingakennslu við Gabriel Dumont stofnunina á árunum 1983-1986. Gossen var í 25 ár í 

fagráði fyrir Institute for Reality Therapy, Control Theory and Quality Management og einnig 

International Association for Applied Control Theory. Hún hefur setið sem ráðgjafi í ýmsum 

nefndum og opinberum stofnunum. Einnig ferðast hún mikið og flutti erindi víðsvegar um 

heiminn. Árið 2005 vann hún í 72 skólaumdæmum í Bandaríkjunum. Diane Gossen hefur gefið 

út ýmiskonar fræðsluefni, bæði myndbönd og í bækur (Gossen, 2006). 

Diane Gossen þróaði kenningu sína út frá vísindalegum kenningum og hefur hún þróað 

stefnuna og hugmyndir sínar út frá hugmyndum þriggja fræðimanna sem eru með mismunandi 

hugmyndafræði. Fyrst má nefna dr. William Glasser og hugmyndir hans um gæðaskólann 

(Quality School) og sjálfstjórnarkenningu (Control Theory). Næst má nefna mann að nafni Eric 

Jensen og rannsóknir hans á heilastarfsemi og hugmyndir um mælanleg neikvæð áhrif ógnunar 

á námsgetu. Sá þriðji sem hún sækir rök sín til er maður að nafni Alfie Kohn en hann hefur 

skrifað bók um neikvæð áhrif sem ytri umbun getur haft. Einnig er vísað til rannsókna á fornum 

aðferðum frumbyggja Ameríku við barnauppeldi og enduruppeldi brotamanna (Guðlaug Erla 

Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 
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10 Innleiðingarferlið 

Að innleiða uppeldi til ábyrgðar inn í skólakerfið tekur langan tíma. Gossen talar um að það 

geti tekið þrjú til fimm ár að innleiða stefnuna. Á meðan á innleiðingu stendur þurfa 

starfsmenn að fá fræðslu í gegnum námskeið, lestur og þjálfun í aðferðunum sem á að nota. 

Þegar starfsmannahópurinn hefur náð að læra nægilega mikið um sjálfsaga og sjálfsstjórn 

getur hann farið að kenna nemendum aðferðirnar. Þegar unnið er með þær í skólanum má 

ganga út frá fjórum meginþáttum. Diane Gossen kallar það leið lágmarksþvingunar við 

innleiðingu (The Least Cooercive Road). Eins og nafnið gefur til kynna á það að undirstrika 

mikilvægi þess að draga úr þvingun. Hér fyrir neðan má sjá stutta lýsingu á þessum þáttum 

(Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

 

1.Auka svigrúm og fækka reglum. 

Það sem þarf fyrst og fremst að huga að er þörfin fyrir frelsi og sjálfstæði. Markmiðið er að 

auka svigrúm til jákvæðari samskipta milli nemenda og starfsfólks, lýðræðisleg vinnubrögð og 

auka svigrúm nemenda til að taka eigin ákvarðanir (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). 

Hér fyrir neðan má sjá dæmi til að ná þessu markmiði: 

a.Já, ef… 

Þessi aðferð fer þannig fram að kennarinn þjálfar sig í að svara jákvætt og koma með jákvæð 

viðbrögð við þeim spurningum sem nemandinn spyr. Ef spurning nemandans er þannig að 

kennarinn getur ekki sagt hreint já, þá notar hann já ef… eða já, þegar …. og lýsir svo aðstæðum 

þannig að beiðnin verði jákvæð. Ef nemandinn spyr um að fara á klósettið og kennarinn getur 

ekki leyft honum að fara strax þá svarar hann: „Já þegar ég er búin að lesa bókina.“  Þetta er 

mun betra en að svara nei, ég er að lesa. Ef þú sem kennari segir nei, þá verður þú að útskýra 

hvers vegna svarið er nei (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

b. Er þetta alveg nauðsynlegt? 

Áherslan er einnig á að fækka reglum í skólanum. Það er gert þannig að starfsmannahópurinn 

fer yfir reglurnar og skoðar hvort það séu einhverjar reglur sem eru ekki nauðsynlegar við 

skólann. Þær reglur sem ekki er hægt að rökstyðja af hverju þær eru nauðsynlegar á að leggja 
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niður. Það þarf að vera hægt að rökstyðja tilgang þeirra reglna sem í gildi er. Allar reglur þurfa 

að vera með það leiðarljós að ná árangri og að börnunum líði vel. Það þarf að setja skýrar 

reglur sem á að framfylgja og viðurlögin þurfa einnig að vera skýr (Guðlaug Erla Magnúsdóttir 

og Magni Hjálmarsson, 2007). 

2. Sáttmálar gerðir 

Hópurinn þarf að velja sér í sameiningu lífsgildi sem þeim finnst mikilvægust í samskiptum. 

Þegar hópurinn er búinn að setja niður ákveðin lífsgildi og allir eru sammála þá skrifa allir undir 

sáttmálann. Til að hafa þessa vinnu auðveldari fyrir nemendahópinn þá hafa allir lært um þarfir 

sínar. Eftir að hópurinn hefur ákveðið hvaða gildi hann vill hafa að leiðarljósi er farið yfir þau 

hver skilgreiningin á þeim er og hver andstæðan er (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). 

3. Ófrávíkjanlegar reglur 

Starfsmannahópurinn þarf að vera samstíga og finna út hvaða reglur þeim finnst skipta höfuð 

máli og hvaða hegðun er óásættanleg. Starfsmenn þurfa að vita hvernig þeir eiga að bregðast 

við slíkri hegðun og það þurfa einnig að vera skýrir og einfaldir vinnuferlar sem allir þurfa að 

framfylgja. Þetta er gert til að skapa frið og öryggi í skólanum. Lögð er áhersla á að nemandinn 

læri af mistökum sínum á ábyrgan og uppbyggilegan hátt, einnig að honum sé alltaf sýnd 

virðing. Ef barn fer yfir þau mörk sem eru sett er viðkomandi færður úr aðstæðum, hann er 

færður til stjórnanda sem mun ákveða næstu skref. Það er aldrei rætt við nemanda fyrr en 

hann er kominn i jafnvægi aftur, þá fær hann aðstoð við að gera áætlun sem miðar að því að 

hann geti mætt þörfunum sínum án þess að ógna öðrum eða sér sjálfum. Í svona aðstæðum 

er oft rætt við barnið daginn eftir til þess að það fái tækifæri og tíma til að undirbúa sig 

(Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).  

4. Uppbygging lærð og iðkuð 

Gossen leggur mikla áherslu á að nemendur þekki sínar grunnþarfir og að það sé unnið 

markvisst með þær til að styrkja nemendur í sjálfstæði, sjálfsskilningi og ábyrgðarkennd. 

Kennarar nota „verkfæri“ sem kallast uppbyggingarþríhornið. Það hjálpar nemendum að koma 

sér út úr þeim aðstæðum sem þeir lenda í og koma þeim á rétta braut aftur. Hver hlið 
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þríhornsins er með einni setningu, sem er grundvallarsetning í hegðun manna. Kennarinn nýtir 

sér spurningarnar til að aðstoða nemandann að leita lausna í aðstæðum. Setningarnar eru 

eftirfarandi: Við erum alltaf að gera okkar besta, öll hegðun hefur tilgang og við stýrumst af 

eigin lífsgildum (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Þríhornið skiptist í 

þrjár hliðar, fyrsta hliðin er hughreysting, önnur þarfirnar og sú þriðja  lífsgildin (Gossen, 2002). 

Ef starfsmenn eru duglegir að tileinka sér hugmyndirnar um sjálfstjórn einstaklinga og bera 

ábyrgð á sér sjálfum þá eru nemendurnir fljótari að tileinka sér hana (Guðlaug Erla 

Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 
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11 Gæðaskólinn (Quality School) 

Geðlæknirinn William Glasser hjálpaði sjúklingum sínum með nýrri nálgun. Hann þróaði 

samtalsmeðferð sem hann kallaði Reality Therapy. Hann sá hvað þetta hafði góð áhrif svo hann 

fór að snúa sér að skólakerfinu. Hann hélt því fram að ef sjúklingum hans hefði verið kennt fyrr 

um hverjar þarfir þeirra væru og hvernig væri hægt að hafa stjórn á þeim þá hefðu þeir ekki 

þurft að berjast við þunglyndi og aðra sálræna kvilla. Þarfirnar sem Glasser er að tala um 

eru:  1) Ást og umhyggju, 2) áhrifavald og stjórn, 3) frelsi og sjálfstæði, 4) gleði og ánægju 5) 

öryggi og lífsafkomu. Sé þessum grunnþörfum ekki uppfyllt geti þær haft áhrif á almenna 

vanlíðan og slæma hegðun (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

 

Ef einstaklingar eru spurðir hvort þeir muni eftir atviki úr æsku þar sem þeim var refsað þá 

geta flestir lýst atvikinu og manneskjunni sem refsaði þeim í smáatriðum. Tilfinningarnar sem 

koma upp eru ótti og skömm. Hvað lærðu einstaklingarnir á þess háttar atvikum? Að halda sig 

í burtu frá viðkomandi og bæla tilfinningar sínar og þau mistök sem þeir gerðu. Sumir taka reiði 

sína út á einhverjum öðrum sem þeir telja sig ráða við, aðrir hætta að spyrja til að gera ekki 

mistökin aftur. Vinna sem nemandi vinnur í ótta eða hræðslu mun aldrei verða gæðavinna 

(Gossen, 2002). 

11.1 Þarfirnar  

Við fæðumst öll með vissar grunnþarfir sem við þurfum til að komast af í lífinu og til að finna 

öryggi. Einnig eru það fjórar aðrar þarfir sem við erum með sem flokkast undir sálrænar þarfir. 

Þarfirnar eru: (1) ást og umhyggja, (2) áhrif og mikilvægi, (3) frelsi til að velja og fara ferða 

okkar, og (4) gleði, sköpun og hlátur (Gossen,2008). 

Mynd 5 Þarfahringurinn 
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Öll börn eru mismunandi og samsetning þarfanna er ekki eins hjá neinum. Þau börn sem hafa 

mikla og sterka umhyggjuþörf vilja fá fleiri knús en aðrir, þau fylgja oft foreldrum sínum, eru 

félagslynd og meðfærileg. Börn með mikla félagsþörf vilja oft fá fleiri en einn valkost, þau gera 

það sem þau vilja þegar þau vilja gera það en ekki þegar þeim er sagt að gera eitthvað. Þau 

sem hafa mikla áhrifaþörf eru oft skipulögð og eiga það til að vera fullkomnunarsinnari. Það 

sést vel hvaða börn eru með gleði eða umhyggjuþörf. Flest öll börn hafa mikla gleðiþörf og er 

það að hafa ánægju af því að læra eitthvað nýtt. Þau börn sem hafa sterka gleðiþörf eiga 

auðvelt með að koma fullorðnum til að hlæja og reyna það gjarnan þegar verið er að skamma 

þau. Umhyggjuþörfina finna börn fyrir í tengslum við samband móður og barns, hún er 

missterk eftir aldri en það er erfitt að finna barn sem hefur ekki mikla þörf á ástúð og samveru 

(Gossen,2008). 

 

11.2 Börn sem hafa mikla umhyggju 

Þegar þessi börn eru lítil eru þau heimakær og vilja vera með fjölskyldunni. Þau leitast einnig 

töluvert í kennarann og vilja tala við hann. Ef þeim líkar illa við kennarann á sinni skólagöngu 

vinna þau verr en ef þeim líkar við kennarann vinna þau vel. Þau eru félagslynd og færa oft 

hollustuna yfir á vini sína á unglingsárunum en það er ekki alltaf gott því unglingar hafa ekki 

sömu skoðun og gildi og foreldrarnir. Að vera dómharður við þessi börn er vand með farið og 

ætti að sleppa alveg. Þau þurfa að fá þá virðingu sem þau þurfa. Ef þau fá hana ekki frá 

fullorðnum þá leita þau af henni annars staðar (Gossen,2008). 

11.3 Börn sem vilja hafa áhrif 

Þessum börnum finnst vont að gera mistök og fylgjast vel með þegar verið er að kenna eitthvað 

nýtt og þau taka oft ekki þátt fyrr en þau eru búin að ná viðfangsefninu að fullu. Ef þau ná ekki 

að klára verkefnið sitt þá geta þau farið í uppnám. Ef þessir nemendur glíma við 

námsörðugleika þarf að huga sérstaklega vel að þeim og veita þeim góðan stuðning. Ef þau 

eru ekki góð í einhverju og eru ekki að ná árangri þá eiga þau það til að reyna að vera besti 

trúðurinn í skólanum. Það þarf að forðast það að gagnrýna áhrifabörnin því það veldur vansæld 

(Gossen,2008). 
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11.4 Börn sem þarfnast frelsi 

Þessi börn eru ekki mikið fyrir það að sitja kyrr, þeim finnst gaman að skoða heiminn og eru 

óhrædd við að leysa ný verkefni. Þegar þau eru að vinna verkefni eiga þau það til að breyta 

þeim á einhvern hátt til að gera þau skemmtilegri og áhugaverðari. Skoðanir annarra skiptir 

þau ekki miklu máli, mun minna máli en þau börn sem vilja hafa áhrif. Ef þau lenda í 

einhverskonar vandræðum kemur frelsisþörfin þannig fram að þau þræta við kennarann eða 

jafnvel hætta í skóla. Það er viss áskorun að takast á við nemendur með ríka frelsisþörf ef þau 

lenda í vanda en þá er talað um að gott sé að hjálpa þeim með því að færa áhersluna. Færa 

hana frá frelsi frá að vera stjórnað í frelsi til. Dæmi um þetta: „Þegar barnið segir: „Ég vil losna 

undan tuðinu í þér“ (frelsi frá) spyrðu þá:  „hvað mundir þú velja ef ég væri ekki að segja þér 

hvað þú átt að gera?“ (frelsi til) eða „Hver mundir þú verða?““ (Gossen,2008). 

11.5 Börn sem þrá gleði 

Þessi börn elska að hafa gaman og skemmta sér. Þetta eru þau börn sem koma kennaranum 

til að hlæja þegar reynt er að leiðbeina þeim. Þau lenda ekki oft í útistöðum við önnur börn og 

eru vel liðin af bekkjarfélögum sínum. Þau vinna yfirleitt vel því þá fá þau gleðina frá 

kennaranum þegar verkinu er lokið. Þau eiga það til að vera stríðin þegar þau eru að finna 

ánægjuna sína. Að loknu námi eiga þau yfirleitt ekki erfitt með að finna sér starfsvettvang og 

þeim gengur vel (Gossen,2008). 

„Í menningu frumbyggja koma menn auga á þessi börn og segja:“ „Hann verður 

kennari“ vegna þess að þau eru mjög sveigjanleg í skynjun sinni“ (Gossen,2008). 
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12 Vinna með nemendum.  

Þegar tekin er upp stefnan uppeldi til ábyrgðar er ýmislegt sem er gert með nemendum til að 

styðjast við. Þetta er t.d bekkjarsáttmáli, y- spjald, mitt og þitt hlutverk, sleikipinnaheili, 

lífsvagninn og sáttarborðið. Hér fyrir neðan verður fjallað stuttlega um hvert fyrir sig.  

12.1 Þarfirnar greindar 

Það er nauðsynlegt áður en allt annað er unnið að þarfagreina alla nemendur. Það er gert 

þannig að hver og einn nemandi fær spurningablað þar sem hann á að svara spurningum um 

sig sjálfan. Svarblaðinu er skipt í fjóra hluta. Fyrir hverja spurningu eru númer, reiknað er 

saman hvað hver skorar í hverjum hluta og þar sem viðkomandi skorar hæst þar er þín 

sterkasta þörf. Hver þörf á sitt tákn. Hjarta er táknið fyrir ást, stjarna er táknið fyrir áhrifavalda, 

blaðra er tákn fyrir gleði og fiðrildi er tákn fyrir frelsi(munnleg heimild). 

Hér er slóð þar sem hægt er að nálgast spurningalistann. http://uppbygging.is/wp-

content/uploads/2015/09/%C3%9Earfagreining.pdf  

12.2 Bekkjarsáttmáli 

Áður en unnið er að bekkjarsáttmálanum er gott að hafa lært um þarfirnar og framkvæma 

þarfagreiningu og fara jafnframt yfir hugmyndir úr kenningunni um sjálfstjórn mannsins, að 

þú getir ekki stjórnað öðrum, bara sjálfum þér. Það hafa allir mismunandi óskaveröld og er því 

ekki hægt að segja að allir eigi að sjá heiminn eða hlutina i sama ljósi og allir líta 

raunveruleikann með sínum augum. Við gerð bekkjarsáttmála er gott að byrja á að spyrja 

börnin hverjar reglurnar eru heima og flytja þær svo yfir í skólastofuna, einnig er hægt að 

skoða skólareglurnar og færa þær yfir í bekkjarumræðuna. Hægt er að spyrja nemendur hver 

gildin þeirra eru (Anderson, 2004). 

Bekkjarsáttmálinn er gerður af nemendum og þá huga þeir að samskiptum og vinnu í 

skólanum. Sáttmálinn er skriflegur og undirritaður af öllum nemendum í bekknum. Hann er 

skoðaður eftir þörfum en að lágmarki einu sinni yfir skólaárið (Grunnskóli Grindavíkur, 2018). 

Ef skoðaðar eru myndir af bekkjarsáttmálum eru til margskonar útgáfur af þeim. Oft er 

reynt að hafa þá litríka og skemmtilega. Nemendur skrifa undir hann á mismunandi vegu, 

sumir nota hendur sem undirskrift á meðan aðrir setja mynd af nemendum. Það er hægt að 

útfæra þetta á ýmsa vegu (Anderson, 2004).  

http://uppbygging.is/wp-content/uploads/2015/09/%C3%9Earfagreining.pdf
http://uppbygging.is/wp-content/uploads/2015/09/%C3%9Earfagreining.pdf
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12.3 T-spjald 

Þegar gert er t-spjald er teiknað upp T og vinstra megin er gerður listi yfir hvernig lífsgildin lýsa 

sér og hægra megin hvernig þau lýsa sér ekki. Við sjáum/sjáum ekki og við heyrum/heyrum 

ekki. Það skiptir ekki höfuðmáli hvort bekkjarsáttmálinn er gerður á undan t-spjaldinu eða 

öfugt en það sem skiptir máli er að þetta sé bæði gert. Það sem hafa þarf í huga við gerð t-

spjaldanna er að þau eru afmörkuð, einhver einn staður í skólanum er tekinn fyrir. Dæmi um 

það: skólastofan, gangarnir, matsalurinn og fl. T-spjöldin eru til að aðstoða börnin við að hugsa 

hvað þau mundu vilja sjá, heyra eða gera ef þau mundu lifa eftir lífsgildunum sínum (Anderson, 

2004). 

12.4 Mitt og þitt hlutverk 

Þegar talað er um mitt og þitt hlutverk er verið að greina hver á hvaða hlutverk, s.s. hvað á 

hver og einn að gera. Það líður engum vel í óvissu og er því gott að setja niður hver á að gera 

hvað. Þetta er nauðsynlegt þegar kemur að innleiðingu og sérstaklega þegar kemur að 

skólastjóranum þegar hann þarf að draga úr því að skipa fyrir og verður jafn hinum í hópnum. 

Í jafningjahópi er nauðsynlegt að hver og einn viti til hvers er ætlast af honum og því 

nauðsynlegt að fara yfir hvað mitt og þitt hlutverk er í skólaumhverfinu (Gossen, 2003). 

12.5 Y- spjald 

Y-spjaldið hjálpar nemendum að skilja hvað huglægu gildin þýða (Gossen, 2006). Einnig eru 

þau notuð við útskýringu á jákvæðum hugtökum og gildum. Spjöldin eru notuð til að setja inn 

þau orð sem við heyrum, sjáum og finnum. En alltaf er haft að leiðarljósi að hafa orðin með 

jákvæðum gildum. Þegar spjöldin eru gerð þarf að hafa í huga að þetta tekur tíma, bæði fyrir 

nemendur og kennara. Þegar verið er að vinna með y-spjaldið þá á að nota orð og lýsingar án 

þess að nota orðið ekki. Þetta er oft erfitt að gera því við erum svo vön að segja alltaf hvað má 

ekki gera í staðin fyrir að segja hvað má gera (Magni Hjálmarsson, 2009).  

Y- spjaldið er gert þannig að það er teiknað upp stórt Y á blað. Til hægri er skrifað hvað 

við finnum, til vinstri hvað við heyrum og uppi hvað við sjáum. Y- spjaldið vinna allir saman, 

kennarinn og nemendurnir. Út frá þessari vinnu myndast umræða sem er gott að nýta sér til 

að reyna að komast að sameiginlegum gildum og viðmiðum (Gossen, 2006). 
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12.6 Lífsvagninn 

Lífsvagninn er notaður sem tákn fyrir hvern og einn. Hann er notaður til að nemendur læri að 

þekkja tilfinningar sínar og hafi stjórn á gerðum sínum (Varmaskóli, e.d.). 

Lífsvagninn er eins og bíll í laginu. Honum er skipt eftir pörtum bílsins og tákna afturhjólin 

tilfinningar og líkamleg líðan, framhjólin: hugsun og hegðun, bílstjórinn langanir og vélin 

þarfirnar (Jón Baldvin Hannesson, 2010). 

12.7  Sleikipinnaheilinn  

Sleikipinnaheilanum er líkt við heilann i okkur. Hann skiptist í heilastofn, heilabörk og 

randkerfi. Heilabörkurinn er sá hluti heilans sem hefur hugsanirnar okkar, 

mennski heilinn. Hann gegnir því hlutverki að finna lausnir, vinna úr allskonar 

upplýsingum, setja markmið, gera áætlanir og vinna með öðrum. Í honum er 

einnig að finna kurteisi, gildi og siðvit. Að virkja heilabörkinn vekur áhuga á að 

vaxa og þroskast.  

Randkerfið er einnig í öðrum spendýrum. Þar eru geymdar tilfinningar. Ef það 

eru jákvæðar tilfinningar í skólanum þá eru leiðin opin fyrir orku til heilabarkarins. Þar 

sjáum við allt það góða gerast. Ef það eru neikvæðar tilfinningar í skólanum eins og t.d. 

ógnun, óöryggi og geðshræringar þá lokast þessi leið og opnast leið til heilastofnsins.  

Heilastofninn er einnig í öðrum hryggdýrum og kallast 

skriðdýrsheilinn. Sá hluti stjórnar lífshættuviðbrögðum okkar og ef hann 

verður virkur þá eru einungis þrír valmöguleikar í boði, að berjast, flýja eða frjósa. Sú hegðun 

sem kemur upp er oft ekki skynsamleg (Setrið Sunnulækjaskóla, e.d.). 

Sleikipinninn skiptist þannig: Rauði hringurinn er heilastofninn, græni hringurinn er 

heilabörkurinn og randkerfið er spítan. 

 

Mynd 6 Sleikipinninn 



 

38 

13 Rannsóknir á hugmyndafræðinni. 

Það hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir um hver áhrif aðferðarinnar uppeldi til ábyrgðar eru á 

skólastarfið. Helstu áherslurnar í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar eru að skoða hver 

áhrifin af innleiðingunni hefur haft á agamál og skólabrag. Skólaárin 1994-1998 rannsakaði Jeff 

Grumley áhrifin af uppeldi til ábyrgðar á skólastarfið og gerði hann rannsóknina í West Middle- 

skólanum í Rockford í Illinois með það að markmiði að hafa jákvæð áhrif á nemendur sem vísað 

er til aðstoðarskólastjóra vegna óhlýðni eða truflana í kennslu og draga þar með úr slíkum 

tilvísunum. Bornar voru saman tölur frá skólaárinu 1994-1995 við tölur næstu þrjú árin en þá 

var innleiðingin komin í gang og byrjað að vinna markvisst eftir aðferðinni (Guðlaug Erla 

Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Eins og sjá má á grafinu hér fyrir neðan þá fækkaði agamálum fyrsta árið um 41%, 

annað árið um 58% og það þriðja enn meira eða 64%. Samanburðurinn er alltaf miðaður við 

skólaárið 1994-1995 sjá Graf 1 (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

 

Graf 1 

Tilvísanir vegna agabrota í West Middle School  1994–1998 

 

Mynd 7 Agabrot í West Middle School 

Fækkun á tilvísunum vegna agabrota á milli ára 

4146–1475=2671 eða 64% eftir þrjú ár 
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Grumley gerði aðra rannsókn árin 1995-1996 í sama skóla og rannsakaði hvaða áhrif 

vinnuaðferðirnar höfðu á námsárangur. Það gerði hann með því að bera saman einkunnir hjá 

nemendum í tveimur hópum. Annars vegar hjá hópi kennara sem hafði tileinkað sér aðferðir 

stefnunnar og hins vegar hópi sem hafði ekki tileinkað sér þær. Einkunnir þeirra nemenda sem 

voru hjá kennara sem hafði tileinkað sér vinnuhætti stefnunnar voru um 20% hærri en hjá 

hinum hópnum. Grumley dregur af þessu þá ályktun að þar sem unnið er eftir uppeldi til 

ábyrgðar þar kennarinn að eyða minni tíma í agavandamál og nær því að nýta tímann betur til 

kennslu sem ýtir undir betri námsárangur. Sjá graf 2 (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). 

 

Graf 2 

Samanburður á einkunnum í tveimur bekkjardeildum í West Middle School 1995–1996 

 

Mynd 8 Samanburður á tveimur bekkjardeildum. 

Hópur 1 hefur innleitt Uppeldi til ábyrgðar 

Hópur 2 hefur ekki innleitt Uppeldi til ábyrgðar 
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Ef aðrar rannsóknir eru skoðaðar um áhrif uppeldi til ábyrgar og gæðaskólans á 

skólastarfi eru niðurstöður sambærilegar. Segja má að meginniðurstöðurnar séu þær að með 

þessum áherslum verði tilvísanir vegna agabrota færri, nemendur fái jákvæðara viðhorf til 

skólans, námsárangur verður betri og samskipti kennara og nemenda verði jákvæðari 

(Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Sigríður Guðmundsdóttir gerði rannsókn þar sem kemur fram að starfsmenn eru almennt 

með jákvætt viðhorf til þessarar nálgunar. Einnig benda niðurstöður hennar til að það verður 

að vera gott skipulag í innleiðingaferlinu og að það sé nauðsynlegt að aðlaga ferlið að hópnum 

sem starfar við skólann (Guðlaug Erla Magnúsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 
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14 Samanburður á uppeldi til ábyrgðar og PBS 

Eins og fram kemur hér að ofan erum við að skoða stefnurnar tvær, uppeldi til ábyrgðar og 

PBS. Ef við skoðum þær og berum þær saman, þá sjáum við að þær eru mismunandi. Það sem 

agastefnan uppeldi til ábyrgðar hefur að leiðarljósi er að ýta undir sjálfstjórn og ábyrgð hjá 

börnum og unglingum. Þau læra að tala um tilfinningar sínar og átta sig á þörfunum sínum. 

Aðferðin byggist á að kenna sjálfsstjórn, sjálfsaga og að einstaklingar læri af mistökum sínum. 

Hún hefur áhrif á stjórnunar- og kennsluhætti. Einstaklingurinn á að geta tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir þegar kemur að hegðun, sektarkennd, hótunum, væntingum og umbun. Helstu 

markmið stefnunnar er að styrkja einstaklinginn til að vera hann sjálfur en ekki stjórnast af 

öðrum. Settar eru góðar og skýrar reglur sem þurfa að vera samstilltar þannig að allir 

starfsmenn skólans viti hvað eigi að gera þegar nemandi fer yfir mörkin. Nemendur fá tækifæri 

til að læra af mistökum sínum.  

En þegar við skoðum helstu eiginleika PBS sjáum við að hún hefur þau markmið að 

bæta hegðun barna, félagsmótun og námsárangur. Börnin þurfa að finna fyrir öryggi, virðingu 

og ábyrgð svo að það hafi áhrif á árangur barna í skólanum. PBS er eitt af fáum kerfum sem 

styður alla nemendur í skólanum, sumum nemendum sem eru með fleiri þarfir og einnig þeim 

fáu sem þurfa mikinn stuðning. Samkvæmt PBS dugar ekki að hafa eitt kerfi í agamálum fyrir 

alla nemendur, það þarf að hafa að minnsta kosti þrjár stefnur.  

Hér að neðan munum við taka saman nokkra punkta sem er líkt og ólíkt með stefnunum.  

• Innleiðingarferlið hjá báðum stefnunum tekur um 3-5 ár. Í uppeldi til ábyrgðar þarf 

starfsfólk að sækja námskeið, lesa og fá þjálfun til að læra sjálfsstjórn og sjálfsaga. 

Þegar það hefur náð tökum á því getur það farið að kenna nemendum aðferðirnar. Það 

er unnið eftir fjórum meginþáttum sem eru að auka svigrúm og fækka reglum, 

sáttmálar gerðir, ófrávíkjanlegar reglur, uppbyggingin lærð og iðkuð. Hjá PBS er 

stofnað teymi sem ber ábyrgð á því að innleiða efnið og viðhalda því sem komið er. 

Foreldrar, starfsmenn og nemendur þurfa að vinna vel saman svo allt gangi upp. 

Innleiðingunni er skipt upp í nokkra flokka sem eru undirbúningsár, fjögur 

framkvæmdar ár og viðhald. Þessu þarf að sinna á hverju ári.   

• PBS er með umbunar og viðurkenningarkerfi. Viðurkenningarnar ættu að vera 

sýnilegar þar sem nemendur geta verið góðar fyrirmyndir fyrir félaga sína. Þegar erfiðir 
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tímar nálgast eins og frí, próf og hátíðir eru miklar líkur á því að nemendur verði 

órólegri og þá er gott að kennarinn rifji upp reglurnar með nemendum, fjölgi 

viðurkenningum og auki eftirlitið. Í uppeldi til ábyrgðar er ekki notast við ytri umbun, 

heldur er þetta stefna sem byggist á samtalstækni, áherslan er á að nemandinn hagi 

sér ekki vel til að þóknast öðrum heldur að fá einstaklinginn til að vera eins og hann vill 

vera. Nemandi sem reynir að líkjast öðrum á ekki eftir að líða vel í eigin skinni. 

• Það er þarfagreining í báðum stefnunum en alls ekki eins. Í PBS svara starfsmenn 

skólans spurningalistum um hvernig hefur gengið. Þetta er gert svo hægt sé að laga 

kerfið. Í uppeldi til ábyrgðar er þarfgreining til að sjá hvaða þörf nemandinn þarf að 

uppfylla.  

• Í PBS gerir kennarinn mestu vinnuna en í uppeldi til ábyrgðar er allt gert með 

nemendum. Kennarinn er til að leiðbeina þeim.  

• PBS er með virkt eftirlit með nemendum, starfsmaðurinn þarf að vera á hreyfingu til 

að hafa meiri yfirsýn með nemendum. Með þessu er hægt að grípa inn í jafn óðum og 

veita viðeigandi styrkingu. Í uppeldi til ábyrgðar er ekki eitthvað ákveðið eftirlit.  

• PBS er með áherslu á samvinnu heimilis og skóla. Kennarinn og foreldrar gera 

sameiginleg markmið og eiga þau að vera til þess að hjálpa barninu og láta því ganga 

sem best. Í uppeldi til ábyrgðar er ekkert tekið fram um samvinnu með foreldrum.  

Við ræddum við einn starfsmann sem unnið hefur eftir báðum stefnunum og segir hún að 

hún sjái fyrr mun á aga hjá nemendum þegar notuð er stefnan PBS en betri árangur 

nemenda til lengri tíma þar sem notað er uppeldi til ábyrgðar.  
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15 Lokaorð 

Í upphafi ákváðum við að fjalla um  tvær agastefnur og bera þær saman. Spurningin okkar var 

hver helsti munurinn sé á uppeldi til ábyrgðar og PBS? Þessari spurningu var svarað í ritgerðinni 

út frá hugmyndafræðum stefnanna tveggja.  

 Við fjölluðum ítarlega um báðar þessar stefnur. Hugmyndafræðin uppeldi til ábyrgðar 

er með að leiðarljósi að kenna börnum og unglingum sjálfsaga. Hún ýtir undir ábyrgðarkennd 

og mest öll vinnan sem er unnin er gerð með nemendum. Aðferðir PBS ganga út á einfaldar og 

áhrifaríkar aðferðir eins og umbunarkerfi sem hefur þann eiginleika á að bæta hegðun barna. 

 Eftir að hafa kynnt okkur báðar stefnurnar vel í gagnasöfnun okkar um þær vorum við 

sammála um að uppeldi til ábyrgðar höfði meira til okkar heldur en PBS. Samkvæmt þeirri 

stefnu er unnið meira með það að kenna nemandanum að hafa stjórn á sjálfum sér og ekki 

umbuna fyrir hluti sem eru sjálfsagðir. Margt er þó jákvætt í PBS eins og það hve mikil áhersla 

er lögð á samvinnu heimila og skóla.  Okkur finnst að það mætti vera meiri samvinna þar á milli 

í uppeldi til ábyrgðar þar sem hún getur hjálpað mikið til við betri aga. Teljum við að ef aukin 

áhersla væri lögð á þessa samvinnu í uppeldi til ábyrgðar yrði ávinningurinn meiri.  
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