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Ágrip  

Markmið ritgerðarinnar var að komast að því í hverju áherslumunurinn á heildstæðum 

stuðningi við jákvæða hegðun og uppbyggingarstefnunni liggur. Þessar 

agastjórnunaraðferðir miða báðar að því að þroska siðgæðisvitund nemenda og ná fram 

viðeigandi hegðun í skólastarfi og utan þess. Aðal áherslumunurinn liggur í því hvernig 

hvatningu og umbun er beitt á nemendur. Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun 

styðst við ytri hvatningu og umbun á meðan uppbyggingarstefnan notar innri, þar sem 

nemendur þurfa að leita svara á hegðun sinni með sjálfsskoðun. Fjallað var ítarlega um 

agastefnurnar tvær og hvernig hægt sé að innleiða þær í skólastarfið. Ritgerðin ætti að 

nýtast kennurum, skólastjórnendum og öllum þeim sem hafa áhuga á að læra um 

jákvæðar aðferðir við uppeldi. 
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1.  Inngangur 
 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að hlutverk og markmið skóla sé að vinna að því í 

samvinnu við heimilin að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi. 

Grunnskólinn skal sjá nemendum fyrir formlegri fræðslu, almennri menntun og taka þátt í 

félagsmótun þeirra. Almenn menntun er undirstaða menningar og almennrar velferðar og 

því  þarf hún að stuðla að umburðarlyndi og virðingu fyrir náunganum og umhverfinu. 

Hún felur í sér að leggja rækt við heilbrigðar og hollar lífsvenjur, eflingu 

siðferðisvitundar og stuðlar að ábyrgri hegðun og umgengi við allt líf og umhverfi. Þá er 

mikilvægt að eiga gott samstarf við heimilin um menntun barna (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti 2006:8).  

 

Almenn umgengni við líf og umhverfi og virðing fyrir sjálfum sér og náunganum eru 

þættir sem tengjast atferlismótunar- og sjálfstjórnunarþáttum í skólanum. Annar 

mikilvægur þáttur er ábyrg hegðun. Þar er átt við hvers kyns verknað, framkomu og 

samskipti við samnemendur, foreldra, kennara eða annað starfsfólk skólans. Því er 

mikilvægt að stjórnendur myndi sér skoðun á því hvaða stefnu þeir vilja fylgja við 

atferlismótun nemenda sinna. 

 

Grunnskólar hafa í auknum mæli tekið upp mismunandi stefnur sem miða að því að 

uppfylla kröfur Aðalnámskrár grunnskóla um að efla eigi með nemendum virðingu, 

sjálfstraust og gott siðgæði (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:8). Siðgæði 

okkar þroskast í samskiptum og breytni við annað fólk og varðar því lifnaðarhætti okkar. 

En það er talið fólgið í allri mannlegri breytni hvort sem hún er góð, slæm, rétt eða röng 

(Geir Þ. Þórarinsson 2005). Því er nauðsynlegt fyrir skóla að mynda sér ákveðna 

stefnumörkun með tilliti til þessara þátta. 

 

Við höfum ákveðið að fjalla um tvær stefnur sem notaðar hafa verið til að taka á aga í 

skólastarfi og bæta siðgæðisþroska nemenda. Þær eru heildstæður stuðningur við jákvæða 
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hegðun (en. School-Wide Positive Behavior Support. SW-PBS) og uppbyggingarstefnan 

(en. Restitution). Þessar stefnur urðu fyrir valinu vegna þess að margir grunnskólar á 

Íslandi hafa innleitt þær í starfi sínu og við höfum mikinn áhuga fyrir því að kynnast þeim 

betur. Við teljum vitneskju um stefnurnar nýtast okkur bæði sem uppalendur og kennarar. 

Markmið okkar með ritgerðinni er að skoða hver áherslumunurinn er í hugmyndafræði 

stefnanna. Við höfum það að leiðarljósi að kennarar, skólastjórnendur og aðrir sem hafa 

áhuga á að læra um jákvæðar aðferðir við uppeldi geti nýtt sér efni hennar því stefnurnar 

byggja á því að þroska siðgæðisvitund einstaklings og gera hann að betri þjófélagsþegn.  

 

Spurningin sem við viljum leita svara við er: Hvaða munur er á þeirri hugmyndafræði 

sem liggur að baki heildstæðs stuðnings við jákvæða hegðun og uppbyggingarstefnunni? 

Til að leita svara við rannsóknarspurningu okkar ætlum við að skoða hugmyndafræðina 

sem liggur að baki stefnanna og hvernig framkvæmd þeirra birtist í skólastarfi. Til að 

öðlast skilning á þessum þáttum skoðum við kenningar fræðimannanna, Piaget, Kohlberg 

og Bandura um það hvernig siðgæðisþroski barna þróast.  

 

Öllum skólum ber að haga störfum sínum í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Í 

almenna hluta hennar kemur fram að grunnskólar skuli leitast við að haga störfum sínum 

þannig að þeir stuðli að alhliða þroska nemenda. Við teljum því mikilvægt að fjalla um þá 

þætti námsskrárinnar sem stefnurnar grundvallast á (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur 

hluti 2006:8). 

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar í hinum ýmsu skólum um áhrif þess að taka í notkun 

Heildstæðan stuðning við jákvæða hegðun. Niðurstöður þeirra hafa í flestum tilvikum 

sýnt fram á að agabrotum nemenda fækkaði eftir innleiðingu og þjálfun ásamt því að 

hegðun þeirra styrktist og varð betri (Lewis ofl. 2002; Embry ofl. 2002; DePry, R.L & 

Sugai,G. 2002). Skólasamfélagið sjálft verður skemmtilegra þar sem jákvæður andi 

myndast og námsárangurinn eykst (Luiselli ofl. 2005). Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

heildstæð agakerfi sem ganga út á kennslu æskilegrar hegðunar og viðhald hennar eru 

líklegust til árangurs á hegðunarvanda nemenda (Lewis ofl. 2002; Luiselli ofl. 2005; 

Luiselli ofl. 2002). 
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Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun og uppbyggingarstefnan stuðla báðar að 

jákvæðri hegðun í skólastarfi og auknum siðgæðisþroska nemenda. Þær gefa líka báðar 

leiðbeiningar um hvernig hægt sé að koma í veg fyrir eða draga úr hegðunarerfiðleikum 

þó að framkvæmd þeirra sé ekki sú sama. Því ætlum við að fjalla um það hvernig 

stefnurnar eru frábrugðnar hvor annarri og hver megin hugmyndin er að baki þeim. 
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2.  Agi í skólastarfi 
 

Agi er sagður vera ótti, lotning eða tamning við reglusemi í Íslenskri orðabók, (4. útg. 

2007). Það gefur til kynna að agi hafi bæði jákvæða og neikvæða merkingu. Á fyrri hluta 

20. aldar þótti það gott að mikill og strangur agi ríkti í skólastarfi. Var talið að börn sem 

ólust upp við mikinn aga og festu væru vel upp alin. Seinna meir eða um miðbik 

aldarinnar voru þær hugmyndir uppi að agi væri heftandi, bælandi fyrir viðkvæma 

einstaklinga og hreinlega af hinu slæma (Helga Hannesdóttir 1996:formáli). Þetta er í 

samræmi við þær útskýringar á aga í orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði (1986) sem 

Orðanefnd Kennaraháskóla Íslands tók saman en þar kemur fram að agi sé stjórn 

yfirboðara á þeim undirgefna, gát á hegðun og/eða beiting refsinga fyrir afbrot (Jónas 

Pálsson o.fl. 1986:12). Þessar fullyrðingar virka neikvæðar, en við getum þó öll verið 

sammála um að ef góður agi ríkir í skólastarfi verður allt mun jákvæðara og 

skemmtilegra. 

 

Umræðan um aga í uppeldi barna hefur farið vaxandi undanfarin ár og er nú talað um 

jákvæðan aga í stað þess að brjóta börn niður með ströngum fyrirmælum og neikvæðum 

athugasemdum. Hann felst í því að byggja börn upp með jákvæðni, uppörvun, hrósi eða 

öðru þess háttar sem hjálpar einstaklingnum að öðlast sjálfstraust og byggja upp sjálfsaga 

(Helga Hannesdóttir 1996:formáli). Stefnurnar sem við ætlum að skoða styðjast við 

þessar hugmyndir um aga. Þær hafa það að leiðarljósi að beita þeim aga á nemendur sem 

gera þá sterkari og sjálfstæðari. 

 

Sjálfsuppbygging er öflugasta verkfæri uppbyggingarstefnunnar. Með henni öðlast 

einstaklingar dýpri skilning á samskiptum og tilgangi þeirra. Uppbygging hjálpar fólki að 

skoða og meta eigin hegðun og gjörðir í stað þess að vera sífellt að meta gjörðir annarra. 

Hún beinir ávallt sjónum að lausnum og því að laga vandann. Á þann hátt styrkjum við 

sjálfsmynd einstaklinga og gerum þá um leið að betri manneskjum (Gossen og Magni 

Hjálmarsson 2006a:90-98). Samkvæmt Diane Gossen (2002:76) byggir agastjórnun 
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uppbyggingar á innri hvöt og krafti þar sem sjálfsagi er byggður á lífsgildum, en margar 

aðrar agastjórnunarleiðir byggja á reglum og utanaðkomandi hvatningu. 

Í agastjórnunarkerfinu, heildstæðum stuðningi við jákvæða hegðun (SW-PBS) er lagt upp 

úr því að ná góðum tökum á aganum. Með þessu kerfi samræmast vinnubrögð starfsfólks 

skóla þar sem allir vinna samkvæmt sama skipulagi. Áætlanir eru gerðar um hvers konar 

hegðun sé æskileg og ákvarðanir teknar í samræmi við það um hvaða reglur skuli kenna. 

Þetta fyrirkomulag eykur öryggi allra, hvort sem það er starfsfólk, nemendur eða 

kennarar því allir vita til hvers er ætlast og hvað gerist ef brotnar eru reglur. Reynt er að 

halda uppi aga með kerfisbundnu eftirliti og áætlunum og nemendur þannig hvattir til 

jákvæðrar hegðunar (Sprague og Golly 2008:5-6;40-41). 
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3.  Hugmyndir um siðgæðisþroska barna 
 

Siðgæði er fólgið í þeim reglum sem varða lifnaðarhætti okkar, þ.e. þeim kröfum sem 

gerðar eru til okkar um hegðun og breytni. Sumir halda því fram að ekki sé til eitt rétt 

siðgæði heldur sé það háð stað og stund en aðrir segja að siðgæði sé ekki breytilegt (Geir 

Þ. Þórarinsson 2005). Eins og fram kemur í bókinni, Stefnur og straumar í siðfræði 

(1997) þá felur siðgæði í sér þá lágmarkskröfu að einstaklingar leitist við að haga breytni 

sinni í samræmi við skynsemi sína þ.e.a.s að gera það sem bestu rök styðja að gert sé 

(Rachels 1997:30). 

 

Grunnskólum er skylt að marka leiðir til að auka færni nemenda til að takast á við dagleg 

viðfangsefni, félagslegan og siðferðislegan styrk og líkamlegan þroska (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti 2006:23-24). Ýmsir fræðimenn hafa leitast við að skilgreina 

siðgæðisþroskann. Höfum við valið þrjá þeirra sem við teljum að hafi komist að 

mikilvægum staðreyndum sem tengjast rannsóknarspurningu okkar. Kenningar Piaget og 

Kohlbergs fjalla um hvernig vitsmuna- og siðgæðisþroski barna þróast og kenning 

Bandura segir til um hvernig herminám og gagnkvæmni áhrifa þroskar siðgæði 

einstaklinga. 

 

3.1  Kenning Piaget 

Jean Piaget er án efa einn áhrifamesti þroskasálfræðingur þessarar aldar. Áhugi á því 

hvernig þroski barna þróast kviknaði hjá honum þegar hann lagði stund á sálsýkisfræði, 

rökfræði, þekkingarfræði og vísindaheimspeki við Sorbonne háskólann í París. Þar var 

hann fenginn til að staðla próf um ályktunarhæfni. Honum fannst verkið mjög einhæft því 

sömu spurningarnar voru lagðar fyrir hóp barna, meðaltöl fundin og þau notuð sem 

viðmið. En það sem vakti mesta athygli Piaget voru þau óvæntu og óvanalegu svör sem 

börnin gáfu og voru flokkuð sem röng í prófinu. Piaget tók þá eftir því að röngu svörin 

voru oft keimlík hjá hverju aldursstigi fyrir sig. Niðurstaða hans var sú að eldri börn væru 

ekki endilega vitrari en þau yngri heldur væri eðlismunur á hugsun þeirra á mismunandi 
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aldurstigum. Röngu svörin voru því ekki tilviljunarkennd heldur kerfisbundin (Aldís 

Guðmundsdóttir 1992:179-180). 

 

Piaget taldi að þróunarferill einstaklingsins einkenndist af röð mismunandi 

formgerða/skema þar sem ein tekur við af annarri. Þar sem eldri formgerð leysist upp eða 

gengur inn í þá nýrri við aukinn þroska. Röð þessara formgerða er ávallt sú sama hjá 

öllum og ekki hægt að hlaupa yfir áfanga. Undanskilið þessu eru börn með þroskafrávik 

eða ófullnægjandi uppeldisskilyrði þar sem þau ná aldrei efstu formgerðinni sem gerir 

þau að fullþroska einstaklingi (Sigurjón Björnsson 1992:25). 

 

Samkvæmt Piaget skiptist vitsmunaþroski barna í fjögur aldursstig; 

1. Skynhreyfistig: 0-2 ára. Á stiginu býr barnið yfir vitsmunalegum formgerðum 

þar sem það tengir saman skynhrif og hreyfigetu. Ásamt því að athafnir þess 

verða marksæknar. 

2. Foraðgerðarstig: 2-7 ára. Á þessu stig er það táknbundin hugsun sem á sér stað 

og sjálflægni er aðaleinkenni hennar. Persónugerving fyrirbæra og hluta er 

áberandi hjá börnunum. 

3. Hlutbundnar aðgerðir: 7-12 ára. Á stiginu þroskast varðveisluhugtakið og 

aðgerðarhugsun kemur fram hjá þeim. Skilningur á flokkun hluta eykst ásamt 

frumskilningi á hugtökum. 

4. Formlegar aðgerðir: 12-16 ára. Er lokastig hugsunar. Þar kemur fram 

vísindaleg hugsun og aukin færni til að nota sértækari hugtök (Aldís 

Guðmundsdóttir 1992:183).  

 

Það er þrennt í kenningu Piaget sem hefur hagnýta þýðingu fyrir skólastarfið en það er 

röðun kennsluefnis, inntak námsefnis og kennsluaðferðir. Sjónarmið námskenningar í 

sálfræði er það að hægt sé að kenna hverjum sem er hvað sem er þar sem þroski er talinn 

háður umhverfi. Þetta samræmist ekki kenningum Piaget. Samkvæmt henni þá er ekki 

hægt að kenna börnum stærðfræði nema þau ráði við varðveislu fjölda. Hann kemur ekki 

fram fyrr en í upphafi stigs hlutbundinna aðgerða á sjöunda til tólfta  aldursári. Námsefni 

fyrir ung börn þarf því helst að vera hlutkennt og áþreifanlegt til að fullnægja þeim tveim 
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skilyrðum sem samræmast kenningum Piaget. Skilningur á sértækum hugtökum og hæfni 

til að skilja munnlegar útskýringar kemur svo fram á stigi formlegra aðgerða eða tólfta til 

sextánda aldursári. Samkvæmt þessum athugunum Piaget ætti að leggja mikla áherslu á 

verklega kennslu, uppgötvunarnám og tilraunir fremur en hreina bóklega kennslu og 

fyrirlestra. Þá telur hann mikilvægt að hafa þrennt í huga við skipulag kennslu. Barnið 

þarf sjálft að vera virkt í sínum þroska, gera sér grein fyrir því að hugtök eru ekki alltaf 

skilgreind í eitt skipti fyrir öll ásamt því að kennarar þurfa að átta sig á því að nemendur 

eru fullfærir um að kenna bekkjarfélögum sínum sem eru skemmra á veg komnir en þeir 

(Aldís Guðmundsdóttir 1992:202-204).  

 

3.2  Kenning Kholberg 

Lawrence Kohlberg var bandarískur sálfræðingur, sem varð fyrir áhrifum frá Piaget, 

þegar hann þróaði kenningu sína um siðgæðisþroskann. Hann tók viðtöl, í um 20 ár, við 

ungmenni og fullorðið fólk frá mismunandi menningarheimum. Hann hélt því fram að 

börn öðluðust ekki siðgæði í gegnum uppeldi foreldra sinna heldur í gegnum félagslega 

reynslu. Í rannsóknum sínum notaði Kohlberg klípusögur þar sem siðferðileg vandamál 

koma fyrir og spurði viðmælendur sína út í þær. Hann þróaði kenningu sína um 

siðgæðisþroska einstaklinga á grundvelli þess rökstuðnings sem fram kom í svörum 

þeirra (Berns 2007:523). 

 

Kohlberg skipti siðgæðisþroskanum í 3 skeið sem hvert um sig inniheldur 2 stig. Fyrsta 

skeiðið er forskeið hefðbundins siðgæðismats og er þar að finna tvö stig í þroskanum. Á 

fyrsta stiginu eru efnislegar og líkamlegar afleiðingar athafna mikilvægar og 

samskiptaskilningur einstaklings mjög takmarkaður. Hann gerir sér ekki grein fyrir því að 

aðrir geti haft önnur viðhorf og hugsanir en hann sjálfur. Líkamlegar afleiðingar athafna 

er það eina sem hann er meðvitaður um. Ef brotnar eru ákveðnar reglur þá fylgir í 

kjölfarið ákveðin refsing. Annað stigið er kallað eiginhagsmunahyggja, jöfn skipti og að 

gjalda líkum líkt. Á þessu stigi er einstaklingurinn farinn að átta sig betur á því að aðrir 

geta haft skoðanir sem eru ólíkar hans eigin en eru samt færir um að framkvæma sömu 

hluti og hann. Persónulegir hagsmunir ráða ríkjum hjá honum og gagnkvæmni er ráðandi 
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þ.e.a.s. ef að þú klórar mér á bakinu þá klóra ég þér á bakinu (Duska og Whelan 

1977:46). 

 

Annað skeiðið er kallað hefðbundið siðgæðismat og hefur það að geyma þriðja og fjórða 

stigið. Á þriðja stiginu myndar einstaklingurinn gagnkvæmar og persónulegar væntingar 

til sjálf síns, fjölskyldunnar og vinahópsins. Hann er fær um að hugsa út frá þriðja aðila 

þar sem fjölskyldan og vinahópurinn skipta mestu máli. Á fjórða stiginu er samfélagið 

farið að skipta meira máli hjá einstaklingnum og samskipti hans við aðra orðin víðtækari 

(Duska og Whelan 1977:46). 

 

Þriðja skeiðið er kallað sjálfstætt siðgæðismat og er þar að finna fimmta og sjötta stig 

siðgæðisþroskans. Á fimmta stiginu skilur einstaklingurinn að sú athöfn sem allt 

samfélagið hefur samþykkt sé talin rétt. Það áttar sig á að velferð þjóðfélagsins er undir 

því komið að allir virði lögin því þau vernda borgarana. Á sjötta stiginu, sem er stig eigin 

sannfæringar um algild siðalögmál, skilgreinir einstaklingurinn rétt og rangt út frá 

siðferðislegum gildum sínum sem hann hefur skapað sér. Að mati Kohlbergs eru 

siðalögmálin öllum lögum ofar (Duska og Whelan 1977:47). 

 

Öll stigin í kenningunni eru þau sömu fyrir alla einstaklinga án tillits til menningar. 

Einstaklingar þróast frá einu stigi til þess næsta þegar þeir hafa öðlast ákveðna félagslega 

reynslu. Sumir flytjast hraðar á milli stiga en aðrir en það fer allt eftir þroska 

einstaklingsins. Þó að stigin séu ekki einu áhrifavaldar að þróun siðgæðis þá hafa þau 

áhrif á það hvernig einstaklingar hegða sér í siðferðilegum aðstæðum (Berns 2007: 523-

524). 

 

3.3  Kenning Bandura 

Albert Bandura kom fram með félagsnámskenninguna, (en. social learning theory).  

Þar kemur fram að einstaklingar læri nýja hegðun með því að fylgjast með öðrum 

einstaklingum. Hann kallar það herminám, (en. observation learning). Frægasta rannsókn 

sem hann gerði var svokölluð Bobo doll, rannsókn. Þar fylgdust ungmenni með því þegar 
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fullorðinn einstaklingur misþyrmdi  brúðu. Þegar því var lokið fengu þau að leika sér inni 

í herbergi með sömu brúðuna. Öll sýndu þau sömu hegðun og sá fullorðni hafði sýnt þ.e 

fóru að misþyrma brúðunni. Bandura bar einnig kennsl á þrjár grundvallar fyrirmyndir í 

herminámi. Í fyrsta lagi eru það lifandi fyrirmyndir sem sýna mismunandi hegðun. Í öðru 

lagi eru það munnlegar kennslufyrirmyndir sem útskýra hegðun og í þriðja lagi táknrænar 

fyrirmyndir sem eru þá annaðhvort í kvikmyndum, bókum, sjónvarpsþáttum eða á 

veraldarvefnum. Til að herminám geti átt sér stað þurfa nokkrir þættir að vera til staðar 

hjá einstaklingnum. Hann þarf að sýna athygli, því ef  hún er ekki til staðar getur það 

hindrað herminámið. Einnig þarf hann að geta varðveitt upplifun sína og endurskapað 

hana en það er talið ómissandi ferli. Að lokum þarf hann að fá hvatningu frá umhverfinu 

við að endurskapa upplifunina og þar leika styrkingar og refsingar mikilvægt hlutverk að 

mati Bandura. Sjái nemandi að einhver fái styrkingu fyrir að mæta á réttum tíma í 

kennslustund tekur hann upp á því líka að mæta nokkrum mínútum fyrr til að öðlast sömu 

styrkingu (Wagner 2009). 

 

Við sjáum það að Bandura vill því halda því fram að hegðun okkar lærist af öðrum svo 

mikilvægt er að sýna góðar fyrirmyndir í skólastarfi jafnt og öllum öðrum stöðum. Ásamt 

því að sýna hvetjandi umhverfi og styrkja vel viðeigandi hegðun. 
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4.  Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun (en. School- 

Wide Positive Behavior Support. SW-PBS) 
 

Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun er agastjórnunarkerfi sem er af bandarískum 

uppruna og ber enska heitið school-wide positive behavior support (SW-PBS). Kerfið 

byggir á hugmyndafræði atferlisstefnunnar þar sem gerðar eru mjög skýrar og 

aðgengilegar kröfur um viðeigandi hegðun (PBS-stýrihópur 2006).  

 

Atferlismeðferð miðar að því að bæta hæfni einstaklingsins á tilteknum sviðum, þar sem 

oftast nær er notað kerfi sem byggir á umbunum og viðurlögum. Reglur eru samdar sem 

gilda í skólanum og sé þeim ekki fylgt er beitt viðurlögum, en sé farið eftir þeim er 

umbunað. Á þennan hátt er hægt að hjálpa nemendum að ná stjórn á hegðun sinni og sýna 

þeim fram á að góð hegðun er alltaf betri og áhrifaríkari leið en slæm (Kristinn R. 

Sigurbergsson 2002).  

 

Þegar grunnskóli hefur starfsemi sína þarf hann að mynda sér skoðun á því hvaða aðferðir 

hann hyggst nota við atferlismótun. Í rannsókn Ingvars og Ingibjargar um 

hegðunarerfiðleika í nokkrum grunnskólum landsins kom í ljós að nemendur hafa sýnt 

hegðunarerfiðleika í auknu mæli undanfarin ár (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns 2006). Taki skólar upp ákveðnar aðferðir sem öllum ber að fara eftir virðist 

koma meiri regla á aðgerðir og lausnir vandamála þar sem nemendum er ljóst til hvers er 

ætlast og geta þar með þroskað siðgæðisvitund sína. 

 

Í heildstæðum stuðning við jákvæða hegðun eru notuð inngrip vegna hegðunar nemenda, 

bekkja og skólans í heild. Nákvæmlega er skýrt út fyrir nemendum, kennurum, foreldrum 

og öðru starfsfólki til hvers er ætlast. Skólastjórnendur og starfsfólk skóla leiðbeina og 

kenna nemendum æskilega hegðun á hverju svæði fyrir sig innan skólans. Einnig er þeim 

gerð grein fyrir afleiðingum óæskilegrar hegðunar. Umbunir líkt og hrósmiðar eru notaðir 

til að styrkja æskilega hegðun nemenda (PBS-stýrihópur 2006).  
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Eins og áður hefur komið fram segir í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2006) 

að skólasamfélög skuli stuðla að almennri menntun nemenda sinna. Má þar nefna að 

stuðla þarf að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum og umhverfinu og ábyrgri 

umgengni við allt líf í samvinnu við heimilin. Grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti 

til náms þ.e. að bjóða öllum nemendum nám og kennslu við hæfi og þarf þá að hafa í 

huga að ekki duga sömu úrræði fyrir alla (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 

2006). Öllum skólasamfélögum ætti því að þykja það mikilvægt að geta boðið upp á 

leiðir fyrir alla nemendur sína. Bæði þá sem eru til fyrirmyndar og þá sem eru í áhættu 

vegna hegðunarerfiðleika. Mikilvægt er að ná fram hlýðni, jákvæðum samskiptum og 

öryggi á öllum svæðum skólans. Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun tekur á 

öllum þessum þáttum. Hann er ætlaður starfsfólki skóla til að auka aga, draga úr ofbeldi 

og auka öryggi nemenda og starfsfólks (Sprague og Golly 2008:4). 

 

4.1  Uppruni 

Hugmyndafræði heildstæðs stuðnings við jákvæða hegðun (SW-PBS) má rekja til 

atferlisstefnunnar en hún byggist á því að öll hegðun sé lærð og að umhverfið sé 

allsráðandi í mótun hegðunar. Einn af frumkvöðlum atferlisstefnunnar var Edward 

Thorndike en hann fékkst við rannsóknir á dýrum. Hann kom svöngum köttum fyrir inni í 

búri en fyrir utan það hafði hann lagt matarbita. Til þess að kettirnir kæmust út úr búrinu 

þurftu þeir að leysa margvísleg verkefni eins og að stíga á fjöl eða toga í band. Þegar 

kettirnir gátu opnað borðuðu þeir nægju sína af matnum. Í fyrstu notuðu kettirnir happa- 

og glappaaðferðina þ.e.a.s. þeir ráfuðu um búrið og gerðu það sem til var ætlast af þeim 

fyrir algjöra tilviljun. Smátt og smátt leiddi árangurinn til þess að hegðun kattanna varð 

markvissari. Þeir endurtóku oftar þær athafnir sem leiddu til árangurs. Út frá þessum 

rannsóknum leiddi Thorndike árangurslögmál sitt. Það segir að þær svaranir verði tíðari 

sem hafa jákvæðar afleiðingar í för með sér fyrir dýrið og þeim sem ekki hljóta styrkingu 

fækkar smám saman. Aðrir frumkvöðlar atferlisstefnunnar voru til að mynda Ívan Pavlov 

sem kom fram með viðbragðskilyrðinguna um að svörun stjórnast af áreiti og B.F. 

Skinner sem kom fram með kenningu um virka skilyrðingu sem gerir ráð fyrir að  svörun 

stjórnist af þeim afleiðingum sem hún hefur fyrir dýrið. Slíkar rannsóknir þar sem ekki er 
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tekið tillit til þess að maðurinn er hugsandi vera sem tekur ígrundaðar ákvarðanir urðu 

uppspretta atferlisstefnunnar (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind 2003:77-

81). 

 

Skinner beitti sér fyrir smíði kennsluvéla á sjötta áratugnum en það eru tæki sem hafa að 

geyma ákveðið námsefni sem sett er fram á kerfisbundinn hátt. Nemandinn fékk verkefni 

á skjá sem innihélt spurningar og fékk strax viðbrögð um það hvort svör hans voru rétt 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind 2003:170-171). Í heildstæðum stuðningi 

er mikið lagt upp úr því að veita umbun eða hvatningu samstundis og æskileg hegðun 

hefur átt sér stað.  

 

Í kringum 1980 hófu Ed Kameénui, George Sugai, Geoff Colvin, Tim Lewis og fleiri 

samstarfsmenn að þróa heildstætt stuðningskerfi fyrir jákvæða hegðun og byggðu við það 

á atferlisstefnunni. Í upphafi var kerfið eingöngu ætlað fyrir hinn almenna nemenda en 

ekki þann sem átti við alvarlegri hegðunarerfiðleika að stríða. Gengið var út frá því að 

allir nemendur væru eins. Fljótlega eftir að þeir byrjuðu þessa þróunarvinnu hóf Dr. Rob 

Horner samstarf við þá. Hann lagði til að aðlaga kerfið að þörfum þeirra sem eiga við 

mikla hegðunarerfiðleika að stríða (Curators of the University of Missouri 2009). 

 

Dr. George Sugai er alþjóðlegur leiðtogi við heildstæðan stuðning og hefur birt fleiri en 

100 greinar fyrir sérfræðinga og rannsakendur um aga og öryggi. Einnig hefur hann kennt 

á námskeiðum fyrir kennara, skólasamfélög og fleiri aðila til að innleiða heildstæðan 

stuðning við jákvæða hegðun ásamt því að vera mjög vinsæll fyrirlesari á ráðstefnum því 

tengdu (University of Connecticut [án ártals]). Dr. Robert Horner prófessor í 

kennslufræðum við háskólann í og forstjóri ECS (en. Educational Community Supports), 

rannsóknareiningar innan menntaskóla sem einblínir á þróun og útfærslu á æfingum sem 

hafa jákvæð áhrif á varanlegar breytingar í lífi fatlaðra einstaklinga og fjölskyldna þeirra. 

Horner hefur áratuga reynslu af stuðningi við jákvæða hegðun og hefur hjálpað skólum 

og skólastjórnendum að þróa kerfi til að innleiða stuðninginn í starfi sínu (University of 

Oregon College of Education 2009). 
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4.2  Markmið og áherslur 

Stýrihópur PBS á vegum menntavísindasviðs Reykjavíkur hefur sett fram stefnu í 

grunnskólum sem hafa innleitt heildstæðan stuðning við jákvæða hegðun (SW-PBS) í 

starfi sínu. Markmið þess er þríþætt þ.e. í fyrsta lagi að mynda heildstæða stefnu við 

jákvæða atferlis- og agastjórnun í uppeldi, kennslu og námi. Í öðru lagi að nemendum, 

foreldrum, kennurum og öllu starfsfólki séu ljós viðmiðin um hegðun og nám í 

skólastarfi. Og í þriðja lagi að starfað sé í samræmi við stefnu menntasviðsins. 

Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun (SW-PBS) er því kerfi sem nær til alls 

skólasamfélagsins þar sem það felur í sér stuðningskerfi fyrir einstaka nemendur og bekki 

ásamt stuðningi utan bekkjaraðstæðna (PBS-Stýrihópur 2006). 

  

Markmið heildstæðs stuðnings við jákvæða hegðun (SW-PBS) er að sýna fram á 

áhrifaríkar en einfaldar aðferðir til að bæta hegðun nemenda. Það er árangursríkt 

stjórnunartæki sem reynst hefur vel fyrir alla nemendur. Aðaláhersla er lögð á það að 

skólarnir geti beitt inngripum til að koma í veg fyrir hegðun. Inngrip (en. Intervention) er 

aðferð sem notuð er til að takast á við óæskilega hegðun eða vandamál af ýmsu tagi. Þau 

hjálpa starfsfólki að innleiða æskilega hegðun hjá nemendum. Dæmi um almenn inngrip 

sem notuð eru fyrir alla nemendur eru til dæmis reglur við ákveðnar aðstæður, kennsla í 

viðeigandi hegðun og félagsfærni og jákvæðar styrkingar. Þessi alhliða inngrip sem notuð 

eru fyrir alla nemendur skólans eru ætluð að koma í veg fyrir vandann áður en hann 

verður til (Sprague og Golly 2008:24-26). Áríðandi er að inngripin séu vel sniðinn því 

talið er að eitt af því sem skilar árangri í að halda uppi aga er geta skólans til að beita 

réttum inngripum og viðhalda þeim. 

 

Nemendum er skipt í hópa eftir því hversu alvarlega hegðunarerfiðleika þeir sýna og 

miðast inngripin við hvern hóp fyrir sig. Hóparnir eru nefndir allir nemendur, sumir 

nemendur og fáir nemendur. Inngripin skiptast því í þrjár tegundir sem eru alhliða inngrip 

fyrir alla nemendur skólans, valin inngrip fyrir suma nemendur, sem ná ekki að hegða sér 

æskilega eftir alhliða inngrip, og loks eru sértæk inngrip fyrir fáa nemendur (Sprague og 

Golly 2008:26-27). Ef beita þarf sértækum inngripum á fleiri en 3% nemenda þá er það 

umhverfið sem þarf að breyta en ekki nemendurnir. Mikilvægt er að komast að því 
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hverjar orsakir neikvæðrar hegðunar séu og hvað sé það sem viðheldur henni (Kartub ofl. 

2000:179). Inngripin eru svo sett fram í þriggja þrepa líkani (sjá viðauka 1) sem 

auðveldar stafsfólki skólans að átta sig á því hvaða inngripum á að beita fyrir hvern hóp. 

Skipuleggja þarf áhrifarík inngrip í lengri og skemmri tíma sem allt starfsfólk framfylgir 

(Sprague og Golly 2008:26-27). Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun er eitt af 

fáum kerfum sem býður upp á stuðning við alla nemendur skólans, sama hve mikla 

hegðunarerfiðleika þeir sýna. 

 

Í heildstæðum stuðningi við jákvæða hegðun er lögð mjög mikil áhersla á að beita 

jákvæðri styrkingu. Í alfræðiritinu Wikipedia er sagt frá því að jákvæð styrking sé 

einhverskonar athöfn sem á sér stað þegar hegðun leiðir til eða eykur eitthvað 

eftirsóknarvert þannig að líkur á að einstaklingur hegði sér á sama hátt við svipaðar 

aðstæður aukast (Wikipedia 2009). Til að ýta undir viðeigandi hegðun og festa hana í 

sessi er notuð jákvæð styrking. 

 

Þegar nemendur sýna góða hegðun er mikilvægt að kennarinn láti nemandann vita af því 

að hann hafi tekið eftir því og sé mjög ánægður með hann. Með því fær nemandinn hrós 

fyrir þá hegðun sem verið er að leita eftir. Á þennan hátt fær hann jákvæða athygli frá 

kennara sínum sem getur leitt til endurtekningar á viðeigandi hegðun. Mikilvægt er að 

kennarinn geri sér grein fyrir því að jákvæða styrkingin þarf að koma um leið og 

hegðunin hefur átt sér stað. Það er gert svo nemandinn tengi auðveldlega saman hegðun 

sína og styrkingu. Áríðandi er að kennarar samræmi aðgerðir sínar svo nemandinn viti 

hvað sé viðeigandi hegðun. Þeir sem gagnrýna jákvæða styrkingu telja erfitt og tímafrekt 

fyrir kennara að fylgjast stöðugt með allri hegðun nemenda sinna. Þó er talið að tíðar 

jákvæðar styrkingar séu árangursrík leið til að auka líkur á að nemandi hegði sér eins og 

til er ætlast og því engin ástæða til að spara þær. Jákvæð samskipti við nemendur þurfa að 

vera að lágmarki fjögur á móti hverjum einum neikvæðum samskiptum til að auka líkur á 

að nemendur hegði sér eins og til er ætlast (Sprague og Golly 2008:73). Með þetta að 

leiðarljósi ætti að skapast jákvætt andrúmsloft sem leiðir af sér árangursríkara skólastarf. 
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Til þess að vinna markvisst að jákvæðri hegðun þarf að koma á umbunar- og 

viðurkenningakerfi í skólanum þar sem allir starfsmenn eru meðvitaðir um það og 

hvernig eigi að nota það í skólastarfinu. Kerfið þarf að hanna fyrir alla nemendur og ættu 

þeir að fá viðurkenningar fyrir viðeigandi hegðun. Í því ættu að vera eftirsóknarverðar og 

opinberar viðurkenningar til að sýna fordæmi. Mikilvægt er að fjölga viðurkenningum 

áður en erfiðir tímar koma svo sem próf eða hátíðir en þá er gott að rifja aftur upp 

reglurnar og auka eftirlitið. Ef illa gengur að ná viðeigandi hegðun ætti að byrja upp á 

nýtt og kenna hegðunina aftur frá byrjun. Jafnframt ætti að veita kennurum 

viðurkenningar þar sem nemendur hafa oft mjög gaman af því og fyllast stolti (Sprague 

og Golly 2008:56-58). 

 

Með heildstæðum stuðningi er lögð áhersla á að bregðast við hegðunarerfiðleikum á 

fyrstu stigum. Mikilvægt er að koma í veg fyrir að hegðunarerfiðleikar nái að þróast í 

andfélagslega hegðun. Þetta er mikil vinna og því nauðsynlegt að allir sem að þessu koma 

séu meðvitaðir og þjálfaðir í aðferðunum sem á að nota ásamt því að sýna sanngirni og 

samkvæmni í vinnubrögðum sínum (Sprague og Golly 2008:22-25). 

 

4.3  Innleiðing stefnunnar í skóla. 

Innleiðingarferli heildstæðs stuðnings við jákvæða hegðun er áætlað að taki frá þremur og 

upp í fimm ár að undanskildu undirbúningsári sem er mikilvægasti hlutinn af ferlinu. Til 

að samstaða ríki um innleiðinguna er áriðandi að 80% starfsmanna skólans séu samþykkir 

því að taka upp stefnuna og vinna eftir henni. Starfað er eftir kerfi þar sem fyrirfram 

hefur verið ákveðið hvað skal unnið með hvert ár. Við upphaf innleiðingar er valið 10 – 

12 manna teymi sem þjálfað er af ráðgjafa heildstæðs stuðnings við jákvæða hegðun í tvö 

til þrjú ár. Mikilvægt er að teymið sýni þversnið starfsmanna skólans. Í því geta verið 

skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, deildarstjórar, fulltrúar starfsmanna og námsráðgjafi.  

Þjálfunin felst í því að teymishópurinn fær leiðsögn við að semja og koma á jákvæðum 

reglum í skólanum ásamt því að ákveða hvernig kenna skuli reglurnar. Einnig lærir hann 

árangursríkar kennsluaðferðir sem nýtast í kennslustofunni, aðlaga námsefni til að draga 

úr óviðeigandi hegðun, virknimati, en það felst í því að safna upplýsingum um hvað það 
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er sem veldur hegðuninni og hvað viðheldur henni, og stuðning við jákvæða hegðun 

(Sprague og Golly 2008:15;157). 

 

Það fyrsta sem skólar þurfa að gera á undirbúningsárinu er að velja einkunnarorð sem 

skólinn ætlar að nota. Þau verða að lýsa menningu og/eða þeim gildum sem skólinn 

stendur fyrir. Þegar einkunnarorð skóla hafa verið skilgreind eru útbúin reglufylki (sjá 

viðauka 2), sem lýsa þeim reglum sem gilda á öllum svæðum skólans. Þetta eru svæði 

eins og gangar, íþróttahús, matsalur, kennslustofur, skólaferðir og sameiginleg rými. 

Svæðin eru tekin fyrir hvert fyrir sig og gerð grein fyrir því hvaða hegðunar er vænst á 

hverjum stað með tilliti til einkunnarorða skólans. Þá þarf að spyrja sig ýmissa spurninga 

eins og; Hvernig er virðing sýnd í matsalnum? eða Hvernig getum við sýnt vinsemd í 

kennslustofunni?. Á þennan hátt er hvert einkunnarorð skilgreint með dæmum fyrir hvert 

svæði og sett í reglufylki. Mikilvægt er að reglurnar séu sýnilegar á öllum svæðum 

skólans, þ.e.a.s bæði í reglufylkjum og í myndrænum framsetningum. Ákjósanlegar leiðir 

eru fundnar við að skrá hegðunarvanda á markvissan hátt og undirbúið hvernig efla eigi 

félagsfærni nemenda (Þjónustumiðstöð Breiðholts 2008).  

 

Þegar viðeigandi hegðun er kennd er mjög mikilvægt að nemendur skilji þær væntingar 

sem gerðar eru til þeirra. Áríðandi er að gefa dæmi um hegðun sem fellur undir regluna 

og þá sem gerir það ekki. Samkvæmt Piaget þá skilja börn ekki munnlegar útskýringar 

fyrr en um 12 ára aldur því er mikilvægt að leggja áherslu á verklega kennslu og 

myndrænar framsetningar. Fylgja þarf þremur skrefum þegar kemur að kennslu hegðunar. 

Byrjað er á því að kynna regluna, svo eru sýnd dæmi um hana, næst er hún kennd og að 

lokum er mikilvægt að henni sé fylgt eftir með eftirliti og viðbrögðum frá kennurum og 

starfsmönnum skólans svo nemendur viti hvort þeir séu á réttri leið (Þjónustumiðstöð 

Breiðholts 2008). 

 

Á fyrsta ári innleiðingar eru reglurnar sem mótaðar hafa verið á undirbúningsárinu 

kenndar á markvissan hátt og búin til framkvæmdaáætlun sem segir í hvaða röð ætti að 

kenna nemendum þær og hvenær. Allt starfsfólk skólans ásamt nemendum læra reglurnar 

með hlutverkjaleikjum og þjálfun. Óviðunandi hegðun er skilgreind nákvæmlega á hverju 
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svæði fyrir sig og sagt frá hverjar afleiðingar hennar eru. Ásamt því er æskileg hegðun 

skilgreind á hverju svæði og tilgreint hvernig umbunað er eða hvatt fyrir hana. Með því er 

öllum ljóst hvaða gildi skipta máli í skólanum. Einnig er félagsfærni allra nemenda æfð. 

Á öðru ári er sjónum beint að þeim nemendum sem eru í áhættuhóp um að þróa með sér 

andfélagslega hegðun. Þá er lögð meiri áhersla á bekkjarstjórnun og kennslu í 

félagsfærni. Á þriðja ári er svo unnið með nemendum sem eru í mikilli áhættu og sýna 

alvarlega hegðunarerfiðleika. Þá er markviss kennsla í félagsfærni og allar aðgerðir 

einstaklingsmiðaðar. Gerð er einstaklingsáætlun um hegðun- og félagsfærniþjálfun og 

mikil áhersla er lögð á samstarf við foreldra (Sprague og Golly 2008:32-33). 

 

Mikilvægt er að fjölga viðurkenningum áður en erfiðir tímar koma svo sem próf eða 

hátíðir en þá er gott að rifja aftur upp reglurnar og auka eftirlitið. Ef illa gengur að ná 

viðeigandi hegðun ætti að byrja upp á nýtt og kenna hegðunina aftur frá byrjun. Jafnframt 

ætti að veita kennurum viðurkenningar þar sem nemendur hafa oft mjög gaman af því og 

fyllast stolti (Sprague og Golly 2008:56-58).  
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5.  Uppbyggingarstefnan (en. Restitution) 
 

Uppbyggingarstefnan er talin mýksta leiðin til að halda uppi góðum aga í skólastofunni. 

Hún styrkir fjölskyldubönd og lundarfar þar sem nemendurnir flytja með sér heim úr 

skólanum umræður um lífsgildi og velta því fyrir sér hvernig manneskjur þeir vilji vera. 

Lífsgildi líkt og umhyggja, virðing og heiðarleiki eru svo höfð að leiðarljósi í samskiptum 

allra í skólastofunni. Reynt er eftir bestu getu að forðast að predika yfir nemendum, vekja 

hjá þeim sektarkennd eða umbuna þeim á einhvern hátt til að ná fram æskilegri hegðun 

(Gossen og Magni Hjálmarsson 2006a:4). Stefnan byggir á þeirri meginhugmynd að 

einstaklingar séu fæddir með sjálfstæðan vilja og að áhugi þeirra komi innanfrá. Hún er 

ferli sem kennir ungu fólki sjálfsaga (Gossen 2002:13). 

 

Í umræðu um stefnuna ætlum við að fjalla um Diane Gossen frumkvöðul hennar og hvað 

hún hefur áorkað með stefnunni. Til að átta okkur betur á uppruna hennar komum við inn 

á þá þætti sem stefnan á rætur að rekja til. Þá kynnum við markmið og áherslur 

stefnunnar þar sem grundvallarreglur og aðrir liðir innan hennar eru skilgreindir. Að 

lokum gerum við svo grein fyrir því hvernig stefnan er tekin í notkun í skólastarfi. 

 

5.1  Uppruni  

Diane Gossen er uppeldisfræðingur og höfundur hugmyndafræðinnar sem kennd er við 

uppbyggingarstefnuna. Hún kemur frá Canada og hefur þróað aðferð sína í um tuttugu ár 

og starfað við það að kynna hana víða um heim. Gossen hefur aðstoðað marga skóla við 

að innleiða stefnuna og hefur hún þróað hagnýtar vinnuaðferðir byggðar á 

hugmyndafræði William Glasser um gæðaskólann ásamt því að styðjast við rannsóknir 

Eric Jensen um áhrif neikvæðrar ógnunar á námsgetu, aðferðir frumbyggja Norður – 

Ameríku og rannsóknir Alfie Kohn sem fjalla um neikvæð áhrif umbunakerfa 

(Álftanesskóli 2009; Gossen 2002:7). 
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William Glasser var geðlæknir sem þróaði samtalsmeðferð sem hann kallaði 

raunsæismeðferð (en. Reality therapy), og byggir hún á sjálfstjórnunarkenningu hans (en. 

Choice theory). Tilgangur hennar var að hjálpa sjúklingum að öðlast betra líf. Hann var 

þess fullviss að ef þeim hefði verið kennt um tilfinningar sínar og þarfir í barnæsku og 

hvernig þeir gætu stjórnað þeim hefðu þeir ekki þurft að eiga við þunglyndi eða önnur 

sálræn vandamál að stríða síðar á lífsleiðinni. Eftir að hann sá hve góðum árangri 

meðferðin skilaði þeim ákvað hann að nýta hana í skólakerfinu og stofnaði gæðaskólann. 

Markmið hans var að aðlaga skólakerfið svo það uppfyllti bæði þarfir kennara og 

nemenda (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson 2007).  

 

Sjálfstjórnunarkenningin byggir á því að einstaklingar stjórnast af innri hvötum, engir 

tveir einstaklingar sjá veruleikann á sama hátt og þeir geta aðeins stjórnað sjálfum sér en 

ekki öðrum (Magni Hjálmarsson og Rúnar Helgi Haraldsson 2008:22). Samkvæmt 

Glasser er ástæða vanlíðunar og erfiðrar hegðunar sú að einstaklingar ná ekki að 

fullnægja grunnþörfunum, sem allir einstaklingar búa yfir, á sem jákvæðastan hátt. 

Grunnþarfirnar eru fimm; öryggi, ást og umhyggja, stjórn, frelsi og gleði. Ein af 

mikilvægustu þörfunum er ástin og það að finna að maður tilheyri einhverju/einhverjum. 

Einnig er áríðandi að vera í góðu sambandi við þá sem við elskum og okkur þykir vænt 

um en það er grundvöllur þess að við fullnægjum öllum grunnþörfunum. Því þróaði hann 

aðferð sem kennir einstaklingum að gera sér grein fyrir hverjar þarfir þeirra eru og finna 

leið til að uppfylla þær í sátt og samlyndi við umhverfi sitt og samferðafólk. Aðferðin 

grundvallast á því að einstaklingurinn tekur ábyrgð á hegðun sinni, horfir fram á veginn 

og gerir sér framtíðaráætlun í stað þess að velta sér upp úr því sem liðið er (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir 2008; The William Glasser Institude 2009). 

 

Eric Jensen er bandarískur kennari og rithöfundur sem fjallað hefur ítarlega um þær 

kenningar sem byggðar hafa verið á heilarannsóknum og kenndar við brain-based 

teaching. Hann telur að rökhugsun einstaklinga eigi sér stað í ennisblöðunum nánar 

tiltekið í framheilanum. Ef mikið álag verður á einstaklinginn nær hann ekki að virkja 

þessa staði í heilanum til náms og því er nauðsynlegt að draga úr ógnandi aðstæðum í 

námsumhverfi barna. Ótti við skammir og eftirvænting eftir umbun eru streituvaldandi 
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þættir sem geta leitt til þess að nemendum gengur verr að einbeita sér. Megináherslan í 

skólastarfi ætti því að vera sú að laga sig eftir þörfum nemenda til náms. Eric vill líkja 

skólanum við framandi land með sitt eigið tungumál, siði og menningu og það sé 

hlutverk nemenda að aðlaga sig að því (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson 2007). 

 

Alfie Kohn er bandarískur rithöfundur og kennari sem skrifað hefur margar bækur þar 

sem hann gagnrýnir harðlega bandarískt skólakerfi. Diane Gossen heillaðist af skrifum 

hans því hann gagnrýnir þá ytri umbun sem þar á sér stað. Hann heldur því fram að 

einstaklingar skili slakari vinnu ef þeir eru lokkaðir með verðlaunum líkt og peningum, 

einkunnum eða öðrum umbunum. Áætlanir sem eiga að stuðla að betri hegðun og gefa 

verðlaun sem viðurkenningu telur hann gagnslausar til lengri tíma. Það að lofa börnum 

sælgæti eftir góða hegðun hefur ekkert annað í för með sér en tímabundna hlýðni. Í raun 

er það svo að því meira sem við notum tilbúnar hvatningar til að hvetja nemendur því 

leiðari verða þeir á viðfangsefninu. Alfie telur að verðlaun snúi leik upp í vinnu og vinnu 

upp í strit og púl (Kohn 1999). Því leggur uppbyggingarstefnan lítið sem ekkert upp úr 

ytri umbunum. 

 

Gossen sækir einnig hugmyndir sínar til frumbyggja Norður Ameríku. Þeir stuðluðu að 

sjálfstæði og sjálfsaga frekar en blindri hlýðni og aðlögun. Árangurinn sem náðist af þeim 

aðferðum var sterkur hópur barna og fullorðinna sem lifðu eftir sömu sannfæringu. Í 

sálfræðinámi er kennt að skilja í sundur einstaklinginn og hegðun hans en réttmæti þess 

að leggja dóma á verknað annarra er ekki dregið í efa. Frumbyggjarnir töldu það rangt að 

meta og dæma aðra. Þeir vildu ekki tengja rót vandans við sjálfan einstaklinginn heldur 

kanna hver ábyrgð hans væri á vandanum. Þeir lögðu því ekki áherslu á að finna 

sökudólg þegar einstaklingur framdi verknað sem kom sér illa fyrir aðra. Þess í stað litu 

þeir á manninn í heild sinni og spurðu spurninga eins og hver hin ytri áhrif eru  og hvort 

viðkomandi einstaklingur eigi fjölskyldu sem getur veitt honum stuðning. Þeim fannst 

mistök vera tækifæri til að læra og bæta sig sem manneskju (Gossen og Magni 

Hjálmarsson 2006a:32-36).   
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5.2  Markmið og áherslur  

Uppbygging er aðferðafræði þar sem lögð er áhersla á sjálfsskoðun, kennslu sjálfsaga og 

uppbyggileg samskipti. Áhersla er einnig á það að finna leiðir til lausnar, gefa tækifæri til 

að leiðrétta mistök sín og skoða hvernig við viljum vera í stað þess að einblína á hvað við 

erum eða vorum að gera. Það þarf að finna þörfina á bakvið hegðunina og ákvarða hver  

eigin sannfæring sé (Gossen og Magni Hjálmarsson 2006a:9-10). Uppbygging beinir 

fyrst sjónum að persónunni sem beðin er að líta í eigin barm og meta hvaða áhrif hegðun 

hennar getur haft á aðra (Gossen 2002:13).  

 

Uppbyggingaraðferðin eflir félagsfærni, tilfinningarþroska og siðvitund þar sem tekin eru 

fyrir lífsgildi og nemendur látnir velja sín eigin gildi, skilgreina þýðingu þeirra og reyna 

að hafa þau að leiðarljósi í samskiptum sínum við aðra (Gossen 2002:37). Nemendur læra 

margt þegar uppbyggingarstefnunni er beitt. Þeir læra að bera ábyrgð á eigin mistökum 

og námi ásamt því að læra leiðir til að hafa stjórn á eigin hegðun og hvernig hægt sé að 

leiðrétta mistök sín og bæta fyrir þau sé þess þörf. Nemendur læra að sinna þörfum sínum 

af ábyrgð gagnvart sjálfum sér og öðrum, mynda tengsl við aðra og temja sér aðferðir við 

lausn ágreiningsefna. Þeir setja sér markmið, gera áætlanir, stunda sjálfsrannsókn, læra að 

vera þeir sjálfir og sú manneskja sem þeir vilja vera. Síðast en ekki síst læra þeir að rækta 

og efla sinn innri áhuga (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson 2007). 

 

Kennarar þurfa að gera skýran greinarmun á reglu og sannfæringu, forðast viðurlög en 

höfða þess í stað til sannfæringar nemenda. Reglur eru því notaðar sem varaáætlun þegar 

hegðunin verður óásættanleg eða stofnar öryggi nemenda í hættu á einhvern hátt (Gossen 

og Magni Hjálmarsson 2006:138). Lögð er áhersla á lífsgildin fremur en reglur, ábyrgð 

fremur en blinda hlýðni og virðingu fremur en ytri umbun. Nemendum er kennt að bera 

ábyrgð á eigin orðum og gerðum (Álftanesskóli 2009).  

 

Grundvöllur sjálfsuppbyggingar er að þekkja þarfir okkar og hvernig við uppfyllum þær. 

Til þess þurfum við að vita hvað þær segja okkur. Ást og umhyggja segir til um þörfina 
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fyrir að gefa og þiggja ást, hafa einhvern félagsskap, vera þátttakandi í hóp, eiga vini og 

fá að vera með. Stjórn segir til um þörfina fyrir að finna eigin færni, getu, árangur, 

mikilvægi og hæfileika. Öryggi er þörfin sem léttast er að átta sig á því hún hefur áhrif á 

líkamlega skynjun okkar eins og að vera svangur, þyrstur, þreyttur, heitur eða kaldur. 

Hún segir einnig til um þörfina fyrir að eiga húsaskjól, hugsa vel um okkur, fæða okkur, 

klæða og hvíla. Gleðin segir til um þörfina fyrir því að upplifa ánægju og hamingju, 

skemmta sér og hlæja. En líka þörfina fyrir lærdómsgleði þ.e. að læra eitthvað nýtt og 

hafa gaman af. Svo er það frelsið sem segir til um þörfina fyrir að hafa val, sjálfsforræði, 

skapandi aðstæður og sveigjanleika (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir 2008). 

 

 

(Giljaskóli 2009). 

 

Með þessari flokkun er hugmyndin að kennarinn geti auðveldlega komið til móts við 

þarfir nemenda sinna þar sem hann lærir að greina ólíkar þarfir þeirra. Sumir hafa eina 

þörf sem er meira ríkjandi en önnur. Sé nemandi með ríka umhyggjuþörf vill hann að 

öðrum líki vel við sig, sé hann með ríka þörf fyrir frelsi og sjálfstæði er honum sama 

hvað öðrum finnst. Nemandi sem hefur ríka þörf fyrir gleði og ánægju verður að njóta 

vinnunnar sem hann leggur í verk sín og sá sem hefur ríka þörf fyrir áhrifavald vill ávallt 

hafa stjórnina (Gossen og Magni Hjálmarsson 2006b:39-40).  
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Þegar kennt er um þarfirnar er reynt fá nemendur til að skynja tilfinningar sínar með því 

að líta inn á við. Upplifi einstaklingur sorg og einmanaleika þarf hann að fullnægja ástar 

og umhyggju þörfinni betur. Finni einstaklingur fyrir reiði eða innri átökum er þörfinni 

fyrir áhrifavaldi ekki sinnt. Tilfinning um bælingu, þrýsting eða þungar byrðar segir til 

um hversu skert frelsisþörf einstaklingsins er, ótti, hungur, þreyta eða kuldi gefa til kynna 

óöryggi og leiði gefur til kynna skort á gleði (Gossen og Magni Hjálmarsson 2006a:85). 

Þegar nemendur læra að þekkja þessar tilfinningar hætta þeir að einblína á þær og geta 

beðið um hjálp og lært að öðlast það sem þeir þarfnast. 

 

Orsök slæmrar hegðunar, neikvæðra tilfinninga eða vanlíðunar er oftast sú að fólk nær 

ekki að uppfylla grunnþarfir sínar (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir 2008). Gossen vill að 

nemendum sé kennt að líta á neikvæðar tilfinningar sem viðvörun um að einhverri þörf sé 

ekki nægilega vel fullnægt, svo þeir læri að tjá tilfinningar sínar með orðum og dvelji 

ekki við þær. Þegar nemandi hefur tjáð tilfinningu sína þarf kennarinn að hjálpa honum 

við að ákvarða hvaða grunnþörf það er sem hann skortir (Gossen og Magni Hjálmarsson 

2006a:85-86). 

 

Uppbygging er mjög frábrugðin viðurlögum. Hún er sjálfvalin innri stýring þar sem barn 

er aðstoðað við sjálfsmat en viðurlög eru lögð á sem ytri stýring á aðstæðum eða hegðun. 

Til að barn geti stundað sjálfsmat verður það að vita hvaða áhrif það hefur á aðra með 

hegðun sinni. Ekki er hægt að meta sig einn síns liðs og því þarf barnið aðstoð frá 

þroskaðri aðila. Uppbyggingin leggur áherslu á að skoða hver þú verður ef þú játar 

mistök þín og leiðréttir þau í stað þess að skoða hvað gerist ef þú gerir ekki eins og til er 

ætlast, þ.e. hvernig þér verður refsað (Gossen 2002:21). 

 

5.3  Ólíkar leiðir við agastjórnun 

Diane Gossen hefur með rannsóknum sínum í hinum ýmsu skólum komið auga á fimm 

aðferðir stjórnunar sem notaðar eru til að halda uppi aga. Þær eru refsing, vekja 

sektarkennd, fortölur og gylliboð, reglufesta og uppbyggingarstjórnun. Fyrsta aðferðin 

byggir á því að beita refsingu bæði í orði og verki. Gerandinn notar mismunandi aðferðir 
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eins og gagnrýni, niðurlægingu, óp og bendingar. Kennari sem refsar segir til dæmis við 

nemanda sinn; Þú getur aldrei gert þetta rétt eða Ég ræð hvernig þetta er gert en ekki þú! 

(Gossen og Magni Hjálmarsson 2006a:41-43). Að mati kennarans er eingöngu ein leið til 

að læra og það er hans leið. Þetta teljum við ekki vera árangursríka leið við agastjórnun. 

 

Önnur aðferðin byggir á því að vekja sektarkennd hjá nemandanum. Kennarinn kemur 

fram með athugasemdir til nemandans sem verða svo til þess að vekja sektarkennd hjá 

honum. Að auki beitir hann þögninni eða predikar. Orð sem geta fallið hjá kennaranum 

eru á þessa leið; Ég er vonsvikinn yfir frammistöðu þinni eða Hvað hef ég sagt þér þetta 

oft? Afleiðingar slíkra aðferða er lágt sjálftraust því nemendurnir upplifa sig sem einskins 

verða (Gossen og Magni Hjálmarsson 2006:44). Uppbygging miðar að því að byggja 

nemendur upp, fylla þá sjálfstrausti og öryggi því á þessi aðferð ekki við þar. 

 

Þriðja stjórnunaraðferðin grundvallast á því að nota fortölur og gylliboð. Þeir sem beita 

slíkri aðferð hafa trú á því að góð hegðun sé afleiðing utanaðkomandi áhrifa. Þeir beita 

því jákvæðri styrkingu sem á að hvetja enn frekar til æskilegrar hegðunar. Sagt er 

eitthvað á þessa leið; Gerðu það fyrir mig! eða Manstu hvað ég gerði fyrir þig? (Gossen 

og Magni Hjálmarsson 2006a:45-46). Hættan við þessa aðferð er sú að einstaklingarnir 

gera einvörðungu gerendunum til geðs en ef til vill engum öðrum sem þeir þurfa að eiga 

samskipti við. Afleiðing þessarar aðferðar getur orðið veiklyndi.  

 

Fjórða aðferðin byggir á reglum og viðurlögum. Fylgst er vel með hvort reglur séu virtar 

og brugðist rétt við ef svo er ekki. Með þessu tökum við ábyrgð á því að nemendur hegði 

sér vel. Allt starfsfólk skólans og nemendur vita hvaða reglur eru á hverju svæði og hver 

refsingin er við brot á þeim. Mikil áhersla er lögð á að sá einstaklingur sem ræðir við 

nemandann beiti afslappaðri framkomu, yfirvegun og mildum raddblæ því það er talið 

virka best á nemendur (Gossen og Magni Hjálmarsson 2006a:48-50).  

 

Það sem er sameiginlegt fyrstu fjórum aðferðunum er það að kennarinn segir eitthvað við 

nemandann og tekur þannig ábyrgð á hegðun hans. Uppbyggingarstjórnun er fimmta 

aðferðin. Hún byggir á því að kennarinn stjórnar með nemandanum sem tekur svo sjálfur 



 - 29 - 

ábyrgð á hegðun sinni. Sá sem er í stöðu uppbyggingarstjóra spyr einstaklinginn hvernig 

hann geti lagfært gjörðir sínar og hvaða tillögu hann hafi til að leysa vandamálið. Að auki 

spyr hann að því hvers konar manneskja hann vilji vera og minnir einstaklinginn þannig á 

lífsgildin sem hann hefur valið sér. Að lokum er hann spurður að því hvernig það komi til 

með að styrkja hann sem manneskju að lagfæra mistök sín og á hvaða hátt það gagnast 

hópnum. Um leið og þeir leysa vandamál sín og tengja það þeirri manneskju sem þeir 

vilja vera eru þeir að þroska og styrkja sjálfsmynd sína ásamt því að minnka líkurnar á að 

brjóta aftur af sér (Gossen og Magni Hjálmarsson 2006a:52). 

 

5.4  Uppbyggingarþríhornið 

Í gæðaskóla William Glasser er lögð áhersla á það að nemendur öðlist þekkingu á eigin 

hegðun, læri að meta hana ásamt því að meta hve áhrifarík hún sé. 

Uppbyggingarþríhornið hjálpar nemendum að öðlast þessa þekkingu. Þegar hann hefur 

brotið af sér er uppbyggingarþríhornið notað til að koma honum á rétta braut aftur. Sá 

sem beitir aðferðinni þarf að fara eftir ákveðnu ferli sem byggir á því að hughreysta 

nemandann svo er þörfin að baki hegðuninni fundin og í lokin er leitað þeirra lífsgilda 

sem hann hefur lagt traust sitt á. Þessum þáttum er skipt niður á þrjú hlið sem mynda 

þríhornið og er mikilvægt að fara í gegnum öll hlið hornsins þegar unnið er að lausn 

(Gossen 2002:61-63).  

 

(Gossen 2002:62). 
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Uppbyggingin hefst við fyrstu hlið þríhornsins. Þar er lögð áhersla á að efla jákvæða 

sjálfsmynd hjá nemandanum. Því þurfa allar setningar sem notaðar eru í þessu ferli að 

byggja á hughreystingu, skilyrðislausri umhyggju og viðurkenningu. Þær þurfa einnig að 

miðast við þau fjögur þrep sem notuð eru í fyrstu hlið þríhornsins. Fyrsta þrepið er 

mannlegur breyskleiki en þar er nemendum gerð grein fyrir því að það er mannlegt að 

gera mistök og margir hafi lent í því sama á þeirra aldri. Annað þrepið er að vinna gegn 

því að ásaka aðra. Lögð er áhersla á að nemendur átti sig á því að kennarinn og 

stjórnendur skóla séu hvorki að leita að sökudólgi né að reyna að ásaka þá. Þriðja þrepið 

byggir á því að sjá erfiðleikana frá bjartari hlið, sem tækifæri til að læra. Þar reyna 

nemendur að átta sig á því hvað þeir geta lært af hegðuninni. Hver sé tilgangurinn með 

því að glíma við orsök hennar og hvernig það geti leitt þá til aukins þroska. Fjórða þrepið 

er að halda yfirsýn og gefast ekki upp. Nemendum er gerð grein fyrir því að góðir hlutir 

gerist hægt og ekki sé ástæða að örvænta þó það takist ekki að öðlast sjálfsmyndina strax 

aftur (Gossen 2002:66). 

  

Önnur hlið þríhornsins byggir á því að sýna skilning á tilgangi hegðunar. Unnið er með 

þörfina sem liggur að baki henni og reynt að átta sig á ástæðunni sem hegðunin byggir á. 

Til þess þurfum við að fá upplýsingar frá nemandanum, reyna að sjá hegðunina með hans 

augum og staðfesta þar með skilning hans á því sem gerðist (Gossen 2002:67). 

 

Í þessu uppbyggingarferli er unnið út frá fjórum þáttum. Í upphafi þarf að finna þörfina 

að baki hegðuninni með því að spyrja nemandann spurninga. Spurningar eins og; Þú 

gerðir þetta ekki að ástæðulausu, er það? og Hver heldur þú að þörf þín hafi verið? geta 

hjálpað nemandanum að átta sig á hvað liggur að baki hegðuninni. Í næsta þætti þarf að 

átta sig á því að öll hegðun hefur tilgang. Til að finna hvað liggur að baki henni er gott að 

spyrja spurningarinnar; Hvað hélstu að myndi gerast? Ástæða hegðunar samkvæmt 

sjálfsstjórnarkenningunni er ávallt að verja ákveðin lífsgildi sem tengjast löngun sem 

einstaklingur velur sér til að fullnægja grunnþörfunum fimm. Þriðji þátturinn byggir á því 

að finna hugsanlega verri háttsemi sem hefði getað átt sér stað. Setningin ,,Hefðir þú 

getað gert eitthvað verra” fær nemandinn til að átta sig á því að alltaf er til verri kostur 
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sem hann leit framhjá (Gossen 2002:71). Í fjórða og síðasta þættinum er lögð áhersla á að 

nemandinn haldi fast í það sem hann kann. Því sú vitneskja gæti átt eftir að nýtast honum 

síðar á lífsleiðinni.  

 

Þriðja hlið þríhornsins byggir á því að leita lífsgildanna og tengja nemendur við sín eigin. 

Þeir þurfa að vita hvað þeir vilja og þekkja þá óskaímynd sem þeir hafa myndað í huga 

sínum. Við erum alla ævina að þróa og vinna að því hvernig við viljum vera og reynum 

eftir besta megni að líkjast þeirri manneskju. Ef óskir okkar stangast á þarf stundum að 

rekja sig til baka til þarfanna sem liggja að baki þeim og jafnvel setja sér ný markmið. Á 

þann hátt er hægt að þroskast og dafna. Foreldrar kenna börnum sínum að meta lífsgildi 

sín og skólinn hjálpar börnunum að miða sig við þau og hjálpar þeim að byggja sig sjálf 

upp. Kennari og nemendur setja fram lífsgildin sem bekkurinn hefur í sameiningu og þá 

vita allir að ef þeir vilja teljast til “fyrirmyndabekkjar” þá þurfa þeir að fara eftir 

ákveðnum skilyrðum svo að þeir séu öruggir, finni áhrifamátt sinn, finni að þeir tilheyri 

hópnum og séu glaðir, frjálsir og uppfylli þar með grunnþarfir sínar. Þær spurningar sem 

notaðar eru við þriðju hlið þríhornsins snúa allar að trú okkar á lífsgildunum, sæmd 

okkar, sjálfsvirðingu og hvernig manneskjur við viljum vera (Gossen 2002:76-77). 

 

5.5  Innleiðing stefnunnar í skóla  

Að innleiða uppbyggingarstefnuna er ferli sem áætlað er að taki frá þremur og upp í fimm 

ár. Í upphafi þurfa starfsmenn skólans að öðlast fræðslu. Þeir afla sér upplýsinga um 

stefnuna með lestri og námskeiðum ásamt því að þjálfa og prófa aðferðirnar. Þegar 

hópurinn hefur öðlast næga þekkingu á sjálfsaga og sjálfstjórn og er reiðubúinn að kenna 

börnunum aðferðirnar og vinna með þær í skólasamfélaginu er unnið út frá fjórum þáttum 

(Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson 2007).  

 

Í fyrsta lagi er svigrúm aukið og reglum fækkað. Markmiðið með því er að skapa 

jákvæðari samskipti á milli nemenda og starfsmanna skólans ásamt því að ýta undir 

lýðræðisleg vinnubrögð og gera börnum kleift að taka eigin ákvarðanir. Í öðru lagi eru 

valin mikilvæg lífsgildi í samskiptum og sáttmálar gerðir út frá þeim. Hópurinn þarf svo 
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að skoða hvert gildi fyrir sig og hvað í því felst. Hann verður að gera sér grein fyrir því 

hvernig við finnum, sjáum og heyrum að unnið sé eftir gildinu í skólastarfinu. Til þess 

eru notuð Y-spjöld (sjá viðauka 3). Einnig þarf að vera ljóst hver andstæða gildisins er til 

að átta sig betur á hlutverki þess. Í þriðja lagi kemur hópurinn sér saman um hvaða reglur 

séu nauðsynlegar og skilgreinir hvaða hegðun sé óásættanleg. Þetta vinnuferli þarf að 

vera einfalt og skýrt til að öllu starfsfólki skólans sé ljóst hvernig á að bregðast við 

samkvæmt reglunum. Markmiðið með þeim er að tryggja vinnufrið og öryggi í skólanum 

ásamt því að vernda sáttmálann sem hópurinn hefur komið sér saman um. Lögð er áhersla 

á það að sýna nemandanum sem brýtur af sér virðingu og að komið sé fram við hann af 

yfirvegun. Ríkt er kveðið á um að nemandinn læri af mistökum sínum, fái tækifæri til að 

bæta fyrir þau og snúi sterkari til baka (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson 2007). 

 

Í síðasta lagi er uppbyggingin lærð og iðkuð í öllum skólanum. Lögð er áhersla á að 

kenna nemendum að þekkja grunnþarfir sínar. Markvisst unnið að því að styrkja þá í að 

efla ábyrgðarkennd, sjálfsskilning og skapa sér sjálfstæðan lífsstíl. Öll þessi atriði stuðla 

að því að nemendur öðlast sjálfsstjórn. Eftir því sem starfsmenn skólans tileinka sér 

þessar hugmyndir um ábyrgð á eigin gerðum og sjálfstjórn einstaklinga þá fer þekkingin 

að smita út til nemendanna. Þeir læra að hjálpa sér sjálfir, þjálfast í mannlegum 

samskiptum og skilja betur orsakir og afleiðingar eigin hegðunar (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson 2007).  

  

Uppbyggingarstefnan leggur mikla áherslu á það að allt starfsfólk skólans vinni náið 

saman og leysi mál í sátt og samlyndi. Þess vegna er mikilvægt að allir viti hvert hlutverk 

þeirra er, hvað í því felst og vinni í einu og öllu eftir því. Til þess að verkaskiptingin sé 

ljós er útbúin tafla með fjórum reitum um Mitt og Þitt hlutverk (sjá viðauka 4 og 5). Þar 

er tiltekið hver ber ábyrgð til dæmis foreldri og skóli eða kennari á miðstigi og nemendur 

og gerð grein fyrir því hvert hlutverk þeirra sé. Ef skilgreiningar eru skýrar er öllum ljóst 

til hvers er ætlast af þeim (Gossen og Magni Hjálmarsson 2004:3-6). 
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6.  Niðurstöður 
 

Eins og áður hefur komið fram byggja stefnurnar báðar á því að bæta siðgæðisþroska 

nemenda, ná fram viðeigandi hegðun, efla félagsfærni og siðvitund. Þær ná til allra 

nemenda skólans, hvort sem er hinn almenni nemandi eða þeir sem þurfa á sértækari 

stuðningsúrræðum að halda vegna hegðunar sinnar. Mikilvægt er að skólasamfélagið 

stuðli að andlegri og félagslegri vellíðan nemenda. Leggi áherslu á sjálfsaga, jákvæð 

samskipti, umburðarlyndi og háttvísi í framkomu. Styrki sjálfsvirðingu og sjálfsmynd 

þeirra og virðingu gagnvart öðrum og eigum annarra (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur 

hluti 2006:22-23). Þegar unnið er á þennan hátt aukast líkur á að skólabragur verði 

jákvæður og nemendum líður oftast nær betur í skólanum Stefnurnar stuðla báðar að 

öllum þessum þáttum svo það er ekki að ástæðulausu sem þær njóta vinsælda hjá 

skólastjórnendum landsins þegar kemur að vali á agastjórnunarkerfum.  

 

Aðal áherslumunurinn á stefnunum er sá að heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun 

byggir á atferlismótandi aðferðum með áhersla á ytri hvatningu og umbunir en 

uppbyggingarstefnan byggir á sjálfstjórnunarkenningu William Glasser sem leggur 

áherslu á innri hvatningu. Með innri hvatningu er nemandinn látinn leita svara við hegðun 

sinni með sjálfskoðun. Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun gengur út á að ná 

fram viðeigandi hegðun með jákvæðum styrkingum, ytri umbunum og viðurlögum. 

Nemendum er gerð grein fyrir hvaða hegðun sé æskileg við tilteknar aðstæður og fari þeir 

eftir þeim reglum sem settar hafa verið er þeim umbunað en ef ekki er þeim refsað. Þessi 

aðferð samræmist ekki hugmyndum Diane Gossen, frumkvöðli uppbyggingarstefnunnar, 

þar sem hún heldur því fram að umbunir leiði til þess að nemendur þóknist aðeins þeim 

sem gefa hana eða geri aðeins það sem þeir hljóta umbun fyrir. Agastjórnun 

uppbyggingar byggir á innri hvöt og krafti nemandans þar sem sjálfsagi er byggður á 

lífsgildum sem felast í því að byggja hann upp á þann hátt að hann öðlist sjálfsaga og taki 

ábyrgð á eigin gerðum. Hún er frábrugðin viðurlögum og er þess í stað sjálfvalin innri 

stýring þar sem nemandi er aðstoðaður við sjálfsmat. Viðurlögin eru eingöngu notuð 

þegar nemandi hafnar uppbyggingu og eru þá lögð sem ytri stýring á aðstæðum og 

hegðun. Uppbyggingarstefnan leggur áherslu á að skoða hver einstaklingurinn sé ef hann 
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játar mistök sín og leiðréttir þau í stað þess að skoða hvað gerist ef hann gerir ekki eins 

og til er ætlast.  

 

Stefnurnar eiga það sameiginlega markmið að ná fram góðum aga og meiri jákvæðni í 

skólastarfinu. Framkvæmd þeirra er þó mjög frábrugðin því í heildstæðum stuðningi er 

lögð áhersla á reglur, hlýðni og ytri umbun en í uppbyggingarstefnunni er lögð áhersla á 

lífsgildin fremur en reglur, ábyrgð fremur en blinda hlýðni og virðingu fremur en ytri 

umbun. Uppbygging hjálpar nemendum að skoða og meta eigin hegðun og gjörðir í stað 

þess að vera sífellt að meta gjörðir annarra. Hún beinir ávallt sjónum að lausnum og því 

að laga vandann því á þann hátt styrkir hún sjálfsmynd nemenda og gerir þá um leið að 

betri manneskju. Með notkun heildstæðs stuðnings er lögð áhersla á það að nemendur fari 

eftir þeim reglum sem skólinn hefur sett og þannig reynt að ná fram viðeigandi hegðun 

sem ætti að skila sér í jákvæðari skólabrag. 

 

Út frá kenningum fræðimanna um siðgæðisþroska barna þá sjáum við að stefnurnar eru 

báðar mjög vandaðar og hefur greinilega verið lögð mikil vinna í þróun þeirra. Piaget 

kom fram með þær hugmyndir að börn þurfi að vera virk í sínum eigin þroska og leggja 

báðar stefnurnar mikið upp úr því. Í heildstæðum stuðningi þurfa nemendur að taka þátt í 

gerð skólareglna þar sem þeir þurfa að færa rök fyrir því hvers vegna reglan skuli gilda 

og vinna samviskusamlega eftir henni. Í uppbyggingarstefnunni er nemandinn látin taka 

ábyrgð á hegðun sinni, þar sem hann þarf að leita lausna út frá þeim lífsgildum sem hann 

hefur sett sér. Kohlberg hélt því fram að börn öðluðust siðgæði í gegnum félagslega 

reynslu. Báðar stefnurnar leggja upp úr jákvæðum samskiptum nemenda og starfsfólks og 

telja það vera árangursríka leið fyrir nemendur við að öðlast félagslega reynslu. Með 

auknum framförum á viðeigandi hegðun þroskast siðgæði nemenda. Í stefnunum er 

einnig lagt mikið upp úr því að hafa samræmi í vinnubrögðum þar sem kennarar og annað 

starfsfólk er meðvitað um það hvernig vinna eigi að því að ná fram viðeigandi hegðun. 

Kennarar eru fyrirmyndir nemenda sinna og nemendur læra að vera fyrirmyndir hvers 

annars. Þetta samræmist kenningum Bandura um herminámið þar sem hann komst að því 

að einstaklingar læra nýja hegðun með því að fylgjast með öðrum. Fyrirmyndirnar ættu 

að vera munnlegar, táknrænar og lifandi sem er í samræmi við kennslu reglna um 



 - 35 - 

viðeigandi hegðun hjá báðum stefnum. Í heildstæðum stuðningi eru reglurnar fyrirmyndir 

og í uppbyggingarstefnunni eru það lífsgildin sem eru fyrirmyndir nemenda. 

 

Við aðhyllumst hugmyndum uppbyggingarstefnunnar um að ná fram viðeigandi hegðun 

hjá nemendum með því að aðstoða þá við sjálfsmat og sjálfsuppbyggingu. Við erum 

hræddar um að stöðugar umbunir eins og tíðkast í heildstæðum stuðningi við jákvæða 

hegðun leiði til þess að nemendur sýni aðeins viðeigandi hegðun þegar þeim er umbunað 

fyrir. Samt sem áður teljum við jákvæðar styrkingar, eins og lögð er áhersla á í 

heildstæðum stuðningi, mikilvægar í skólastarfinu þar sem nemandinn gerir sér grein 

fyrir því að fylgst sé með honum af áhuga og virðingu. Á þann hátt teljum við hann verða 

öruggari í framkomu og gerðum því allir hafa þörf fyrir jákvæða athygli og hrós. Þó erum 

við ekki á móti umbunum því oft er nauðsynlegt að hafa einhverjar viðurkenningu eftir að 

nemendur hafa skilað góðu verki. 
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7.  Samantekt 
 

Til að auka líkur á að ná sem bestum árangri í skólastarfi er mikilvægt að stuðla að öflugu 

foreldrasamstarfi og sterkri samstöðu um grundvallarviðmið varðandi forvarnir og 

uppeldismál. Ríkja þarf traust á milli heimila og skóla þar sem komist er að samkomulagi 

um meginviðmið í uppeldismálum sem auka líkur á bættum námsárangri og almenni 

velferð nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:21). Hér að ofan höfum 

við skoðað agastefnurnar heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun og 

uppbyggingarstefnuna, ásamt því að fjalla um siðgæðisþroska barna, kenningar 

fræðimanna um hann og Aðalnámskrá grunnskóla þ.e. á hvaða hátt stefnurnar uppfylla 

þau skilyrði sem hún setur skólum landsins. 

 

Heildstæður stuðningur er agastjórnunarkerfi af bandarískum uppruna sem byggir á 

hugmyndafræði atferlisstefnunnar. Í kerfinu eru gerðar mjög skýrar reglur og væntingar 

um rétta hegðun sem eru svo kenndar, þjálfaðar og prófaðar með nemendum. 

Nákvæmlega er skýrt út fyrir nemendum, kennurum, foreldrum og öðru starfsfólki 

skólans til hvers er ætlast svo samræmi myndist milli allra þátta skólasamfélagsins. 

Notuð eru hvers kyns inngrip til að ná fram æskilegri hegðun hjá nemendum og má þar 

nefna kennslu í félagsfærni, reglur við ákveðnar aðstæður, jákvæðar styrkingar og 

kennslu í viðeigandi hegðun. Mikilvægt er að nota jákvæðar styrkingar til að ná fram 

æskilegri hegðun s.s veita umbunir og eftirtekt. Markmið stefnunnar er að sýna fram á 

áhrifaríkar en einfaldar aðferðir við að bæta hegðun allra nemenda skólans. 

 

Uppbyggingarstefnan byggir á þeirri meginhugmynd að einstaklingar séu fæddir með 

sjálfstæðan vilja og að áhugi þeirra komi innan frá. Rætt er við nemendur um lífsgildi, 

þau látin velja sín eigin ásamt því að skilgreina þýðingu þeirra. Lífsgildin eru svo höfð að 

leiðarljósi við að efla félagsfærni, tilfinningaþroska og siðvitund nemenda. Í uppbyggingu 

er reynt að forðast að predika yfir nemendum, vekja hjá þeim sektarkennd eða umbuna 

þeim á einhvern hátt til að ná fram ákveðinni hegðun. Í staðinn er þeim leiðbeint við að 

þekkja þarfir sínar og læra aðferðir við að fullnægja þeim á sanngjarnan hátt gagnvart 

öðrum, án þess að ganga á rétt þeirra. Áhersla er lögð á það að finna leiðir til lausnar í 
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stað þess að einblína á hvað þeir voru að gera. Sjónum er þannig beint að einstaklingnum 

sem er beðin um að líta í eigin barm og meta hvaða áhrif hegðun hans hefur á aðra. Á 

þann hátt öðlast einstaklingurinn sjálfsskilning sem gerir það að verkum að hann getur 

tekið sjálfstæðar siðferðislegar ákvarðarnir varðandi hegðun sína ásamt því að fá tækifæri 

til að meta lífsgildi sín og sannfæringu.  

 

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningu okkar ákváðum við að skoða ýmis atriði sem 

við teljum að tengist hugmyndafræði stefnanna og hvernig framkvæmd þeirra birtist í 

skólastarfi. Efni ritgerðarinnar er á engan hátt tæmandi því viljum við benda á að hægt er 

að nálgast frekari upplýsingar um stefnurnar í heimildunum sem við höfum stuðst við. 

 

Þar sem stefnurnar eru til þess gerðar að ná fram viðeigandi hegðun hjá nemendum þá 

ákváðum við að byrja á því að skoða hvað agi er og hvernig hann birtist í skólastarfinu. 

Við fjölluðum einnig um siðgæðisþroska barna, þar sem helstu kennismiðir um þróun 

hans koma fram. Þeir eru Piaget, Kohlberg og Bandura. Piaget uppgötvaði að 

vitsmunaþorski barna skiptist í fjögur stig sem nauðsynlegt er að taka tillit til þegar unnið 

er að því að styrkja nám og hegðun nemenda. Kohlberg hélt því fram að börn öðluðust 

siðgæði í gegnum félagslega reynslu. Bandura kom svo fram með kenningu um félagslegt 

nám sem er annarsvegar það að einstaklingar taka eftir hegðun annarra og líkja eftir henni 

og hins vegar gagnkvæmni áhrifa þar sem umhverfið hefur áhrif á barnið og hegðun 

barnsins áhrif á umhverfið. Þetta kemur heim og saman við báðar stefnurnar þar sem þær 

stuðla að sköpun jákvæðs og þroskandi umhverfis í skólum þar sem allir geta verið 

fyrirmyndir hvers annars, ásamt því að þroska siðferði nemenda. 

 

Við lifum í mjög krefjandi samfélagi í dag þar sem mikið reynir á styrk og þor 

einstaklinga við ýmsar ákvarðanir. Stefnurnar hafa það að leiðarljósi að búa nemendur 

undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi og gera þá að nýtum þjóðfélagsþegnum. Þeir sem 

búa yfir sjálfsaga og þekkja tilfinningar sínar og langanir teljum við betur undirbúna til að 

takast á við kröfur samfélagsins. Eftir að hafa skrifað ritgerðina höfum við lært margt og 

haft mjög gaman af. Við höfum lært það af stefnunum að ástæða fyrir erfiðri hegðun 

nemanda getur legið í ýmsum þáttum. Áríðandi er að gera sér grein fyrir baklandi hvers 
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og eins því þar getur vandinn legið. Annað atriði sem okkur fannst fræðandi varðandi 

uppbyggingarstefnuna var hvernig kennarinn hjálpar nemendum sínum að taka á þeim 

mistökum sem þeir hafa gert. Gossen heldur því fram að í skólastarfi í dag hafi nemendur 

lært að afsaka sig á ótal vegu án þess að gera sér grein fyrir hvers vegna og skammast sín 

fyrir verknaðinn (Gossen 2002:47). Í uppbyggingarstarfinu er stuðlað að því að nemendur 

geti vaxið af verkum sínum með því að leiðrétta mistök sín. Því í hvert skipti sem mistök 

eru leiðrétt eru minni möguleikar á að þau endurtaki sig. Okkur líkar vel við þessa þróun 

því við teljum mistök vera til þess að læra af. Við höfum einnig lært, ásamt mörgu öðru, 

hversu mikilvægt sé að taka á hegðunarerfiðleikum í skólastarfi svo jákvæðari andi ráði 

ríkjum í stað neikvæðs.  

 

Þekking á þessum fræðum nýtist okkur sem komandi kennarar þar sem við teljum okkur 

vera betur í stakk búnar til að takast á við ýmis agavandamál sem geta átt sér stað í 

skólastarfinu. Við vonum að hún geti einnig nýst öðrum kennurum, skólastjórnendum og 

þeim sem hafa áhuga fyrir því að læra um jákvæðar og árangursríkar aðferðir við uppeldi 

barna. Einnig vonumst við til þess að hún komi að gagni þegar stjórnendur standa fyrir 

vali á agastjórnunaraðferðum í skólastarfi. 
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