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FORMÁLI 

Í þessari handbók er að finna upplýsingar um 

hugmyndir og aðferðir uppeldi til ábyrgðar-uppbygging 

sjálfsaga. Uppeldi til ábyrgðar - uppbygging sjálfsaga 

hefur það markmið að ýta undir sjálfsstjórn og 

ábyrgðarkennd barna og unglinga. Hún þjálfar börn og 

unglinga í því að átta sig á þörfum sínum og fá þau til 

þess að tjá eigin tilfinningar og líðan. Aðferðin kennir 

börnum og unglingum sjálfsstjórn, sjálfsaga og gerir 

þeim kleift að læra af mistökum sínum. Íhuga og koma 

með lausnir í samvinnu við kennara. Aðferðin styður 

starfsfólk í starfi sínu og hjálpar þeim að móta ákveðna 

stefnu í samskiptum og agamálum. Hvernig hægt er að 

vinna með hana í leikskólastarfinu og hvað það skiptir 

miklu máli fyrir starfsfólk að líta í eigin barm. Það er 

okkar ákvörðun hvernig persónur við viljum vera í leik 

og starfi okkar sem leikskólakennarar/leiðbeinendur. 

Fyrsti kaflinn fjallar um hlutverk leikskólakennarans 

samkvæmt aðalnámskrá. Annar kaflinn fjallar um 

mikilvægi sjálfsmats, sjálfsskoðunar og hlutverk 

starfsmanns í leikskóla. Þriðji kaflinn fjallar um 
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tilfinningar og viðbrögð fólks. Hvernig sjálfsvitund 

getur nýst í starfi með börnum. Fjórði kaflinn fjallar um 

hvernig við getum nýtt tilfinningaleikni í vinnu með 

börnum bæði í samtölum og hlustun. Fimmti kaflinn 

fjallar um samskipti og sjálfstraust og hve mikilvægt 

það er að hafa gott sjálfstraust í samskiptum við aðra. 

Sjötti kaflinn fjallar um raunsæismeðferð og 

sjálfsstjórnarkenningu og áhrif þeirra í uppeldi til 

ábyrgðar. Sjöundi kaflinn fjallar um grunnþarfirnar 

fimm þ.e öryggi, ást og umhyggju, eigið áhrifavald, 

frelsi, gleði og ánægju. Hvernig þarfirnar eru ólíkar, 

skilgreining á þörfunum og hvernig hægt er að vinna 

með börnum í leikskóla til þess að auka skilning þeirra á 

eigin þörfum. Áttundi kaflinn fjallar um helstu þætti 

uppbyggingar. Hverjir eru helstu þættir uppbyggingar. 

Níundi kaflinn fjallar um reglur og skýr mörk. Hvernig 

eru góðar reglur? Hvað ber að varast? Ófrávíkjanlegar 

reglur og vinnubrögð tengd þeim. Tíundi kaflinn fjallar 

um uppbyggingarþríhornið og skýrir aðeins út hverja 

hlið fyrir sig.  
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Ellefti kaflinn fjallar um helsta muninn á 

uppbyggilegum og óuppbyggilegum 

leikskólakennara/leiðbeinanda. Tólfti kaflinn fjallar um  

hvað sé velheppnuð uppbygging og hvað einkenni hana. 

Greinagerðin og handbókin er lokaverkefni mitt til 

B.E.d prófs við Háskóla Íslands.  

Handbókin nýtist starfsfólki leikskóla og öllum þeim 

sem láta sér annt um velferð barna. 

                         

                              

                                           Salbjörg Júlía Þorsteinsdóttir 
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Hlutverk leikskólakennara 
Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla er hlutverk 

leikskólakennara að skapa börnum skilyrði til að 

leika sér, fylgjast með leiknum og vera tilbúin að 

örva eða taka þátt í leik á forsendum barna. 

Leikskólakennari á jafnframt að veita börnum 

öryggi, vekja áhuga þeirra, geta hlustað, spurt 

spurninga og svarað þeim, ásamt því að fræða börn 

eftir því sem við á. Hann þarf að vera næmur á þarfir 

barnanna andlegar og líkamlegar. Í þeim tilgangi 

þarf leikskólakennari að áætla tíma til skráninga og 

gera uppeldislegar athuganir bæði um einstök börn 

og í samspili við önnur börn. Hann þarf að fylgjast 

með líðan hvers barns fyrir sig og breytingum sem 

geta orðið á hegðun þess. Hann þarf að gæta að 

jafnvægi í samskiptamynstri og að það ríki jafnvægi 

og jafnrétti í barnahópnum. Örva þarf samvinnu 

barnanna sem eykur ábyrgðarkennd og samheldni 

þeirra. Móta þarf stefnu um aðhald og aga í 

leikskólum og í samskiptum barnanna 

(Aðalnámskrá, 1999:13-15). 
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Sjálfsmat og sjálfsskoðun starfsfólks 
 Í þeim tilgangi að framfylgja ofangreindum atriðum 

aðalnámskrár er mikilvægt að starfsfólk leikskóla sé 

meðvitað um eigin viðhorf og aðferðir í samskiptum við 

börn og fullorðna. Glaðlegt starfsfólk skapar gott 

andrúmsloft í leikskóla. Meginástæðan fyrir því að 

starfsfólk meti sjálft sig tengist spurningunni: Hverjum 

getur þú stjórnað? Og svarið við henni er auðvitað 

sjálfum þér. Eftirfarandi hugmyndum er ætlað að auka 

ánægju í starfi og hjálpa kennurum að leggja mat á 

sjálfan sig: 

• Hugsaðu um sterku hliðina á veikleika þínum og 

annarra. Slíkar hugsanir geta hjálpað við að sjá 

hlutina í nýju ljósi. Að vera skipulagðari í stað 

þess að vera smámunasamur. Barn verður 

hreinskilið í stað þess að vera með dónaskap. 

Stjórnandi verður viljugri í að deila áhrifum í 

stað þess að geta ekki tekið ákvarðanir. 

Dæmi: Svolítið óskipulagður leikskólakennari er 

frekar fær um að nýta sér frumkvæði barnanna 
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og byggja starfið á áhuga þeirra og fylgja þeim 

eftir í stað síns eigin skipulags. Sá sem á erfitt 

með að fara út fyrir ramma skipulagsins á 

erfiðara með að vinna með börnunum á þeirra 

forsendum. 

• Ekki dvelja í fortíðinni. Vandamálin sem áttu sér 

stað í fyrra eru liðin. Þú getur ekki breytt þeim 

og ef þú dvelur við þau býður þú ójafnvæginu 

heim. 

D: Ekki skamma börn fyrir það sem gerðist í gær 

eða síðustu viku. Það er liðið. Einnig ef 

starfsfólk er óánægt í vinnunni þá þýðir lítið að 

nölda inni í horni, þú verður að koma réttum 

skilaboðum til réttra aðila eins og stjórnanda. 

• Hlæðu oft þá aðallega að sjálfum þér. Öðru fólk 

líður vel nálægt bjartsýnu og glöðu fólki sem 

lætur erfiðleika ekki vaxa sér í augum. 
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Dæmi: Ef ég er hress og kát í vinnunni, þá 

verður allt mun léttara og smitast til þeirra sem 

ég er í kringum. Jákvætt hugarfar skilar sér. 

• Segðu: „Það er í lagi að mistakast˝. Þetta hjálpar 

manni að koma hugsunum sínum í gang þegar 

heilinn hefur skipt í varnarviðbragð. Þetta er líka 

vinsamlegt. 

Dæmi: Ekki vera með eilífar afsakanir, það gera 

allir mistök. Besta í stöðunni er að viðurkenna 

þau og læra af þeim. 

• Spurðu sjálfan þig: „Hefði ég getað gert eitthvað 

verra?˝ Finndu svarið því sannleikurinn er sá að 

þú hefðir getað sýnt meira afskiptaleysi, meiri 

illsku eða sjálfsmeiðingar. 

Dæmi: Hugsaðu þér ef ég hefði ekki brugðist 

við, hvað hefði gerst þá.  

• Gerið ykkur dagamun. Sama um hvern er að 

ræða. Hjálpaðu þeim að sinna þörfum sínum. 
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Þarfirnar eru: Umhyggja, Áhrif, frelsi, öruggt 

skjól, gleði og ánægja (Gossen, 2004:12). 

Dæmi: Brjótum upp öðru hvoru, gerum eitthvað 

allt annað en stendur á skipulaginu. Förum í 

leiki, vettvangsferðir, gerum eitthvað 

skemmtilegt og upplífgandi bæði fyrir starfsfólk 

og börnin. 

Tilfinningar og viðbrögð fólks 
Það sama á við um okkur fullorðna fólkið og börnin. 

Við þurfum jafnvægi á milli þarfa okkar. Besta 

leiðin til þessa að finna jafvægi á þörfum okkar er. 

Að vera í samskiptum við ólíkt fólk og taka þátt í 

ólíkum atburðum getur uppfyllt ólíkar þarfir okkar. 

Mörg okkar hafa alist upp við þá trú að tilfinningar 

okkar séu eitthvað sem við höfum enga stjórn á. Að 

sumu leyti er þetta rétt, þú hefur ekki stjórn á 

merkjunum sem þú upplifir líkamlega. Og þú hefur 

heldur ekki stjórn á tilfinningum sem eru hluti af því 

sem þú hugsar og gerir.  
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Skýr sjálfsvitund felst í því að gera sér grein fyrir 

eigin hugarástandi (og hugsun sinni um það 

hugarástand). Skýr sjálfsvitund kann að vera athygli 

sem beinist að innri líðan, án þess að brugðist sé við 

henni eða mat lagt á hana. Dæmi um hugsanir sem 

fylgja tilfinningarlegri sjálfsvitund eru t.d : Mér ætti 

ekki að líða svona eða ég vil ekki hugsa um þetta, ég 

ætla að hugsa um eitthvað skemmtilegt. Samkvæmt 

John Mayer helst það oft í hendur að kannast við 

það gagnvart sjálfum sér að vera í fýlu en jafnframt 

að vilja losa sig við þá tilfinningu. Munur er þó á 

skilningi og að hafa hemil á skyndihvöt. Þegar barn 

lemur leikfélaga sinn og er sagt að hætta má vera að 

endi sé bundinn á barsmíðina en reiðin er enn til 

staðar. Eftir sem áður snýst hugsuninn um það hvað 

olli reiðinni. Skýr og djúpstæð sjálfsvitund hefur 

öflugri áhrif á sterkar og mótdrægar tilfinningar en 

tilfinningar sem vekja vellíðan. John Mayer heldur 

því fram að fólk skiptist í þrjá flokka eftir því 

hvernig það sinnir geðshræringum sínum og tekst á 

við þær, sjálfsvitund, ofurefli og jafnaðargeð. 
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• Sjálfsvitund  

Þeir sem eru í þessum flokki gera sér grein fyrir 

hugarástandi sínu og ber tilfinningalíf þeirra vott um 

fágun. Slíkt skynbragð á tilfinningar kann að virka sem 

öryggisnet gagnvart öðrum þáttum persónuleikans. Það 

fólk sem tilheyrir þessum flokki hefur alla jafna stjórn á 

sér, kann sér hóf og býr við góða geðheilsu og brýtur 

ekki heilann um það eða gerir úlfalda úr mýflugu og er 

því fljótari fyrir vikið að jafna sig. Sjálfsvitund ásamt 

gætni gerir þeim kleift að ná tökum á tilfinningum 

sínum. 

• Ofurefli 

Þeir sem eru i þessum flokk eru gjörsamlega bornir 

ofurliði af tilfinningum. Þeir eru yfirkomnir af 

hugarástandi sínu. Hviklyndi er áberandi í fari þeirra 

svo og skert tilfinningaleg vitund, þeir eiga erfitt með að 

setja tilfinningar sínar í samhengi og öðlast yfirsýn. 

Afleiðingin er sú að þeir leggja sig fram um að bægja 
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frá sér geðvonsku og þeir telja sig þess undankomna að 

hafa stjórn á skapi sínu. 

• Jafnaðargeð 

Þeir sem tilheyra þessum flokki eru meðvitaðir um  

andlega líðan sína og reyna ekki að breyta henni. Sú 

manngerð sem tekur tilfinningum sínum með 

jafnaðargeði skiptist í tvo hópa. Annars vegar þá sem 

allajafna eru í góðu skapi og sjá ekki ástæðu til 

breytinga og hins vegar þá sem sætta sig við að vera 

niðurdregnir og telja til einskis að fást um það og 

aðhafast ekkert í því. Slíkt er algengt hjá fólki sem þjáist 

af þunglyndi og gefst upp í örvætingu sinni ( Goleman, 

1995:58-59 ). 

Hvernig þarf starfsfólk í leikskóla að vera? Heppilegast 

væri fyrir leikskólann að vera með starfsfólk sem er 

með skýra sjálfsvitund og er meðvitað um eigin 

tilfinningar. Sem getur komið í vinnuna án þess að hafa 

öll heimsins vandamál á herðum sér, og getur aðskilið 

það sem gerist heima og einbeitt sér að vinnu sinni með 
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börnunum. Ekki skemmir fyrir að starfsfólk sé allajafna 

í góðu skapi og sjái ekki áðstæðu til annars. 

Gott er að starfsfólk sé meðvitað um sjálft sig og geti 

skoðað og greint sjálft sig og geðshræringar sínar.  

Að tjá tilfinningar 
Að geta látið tilfinningar sínar í ljós er mikilvægur 

þáttur í félagslegri færni. Paul Ekman talar um 

tjáningarreglur þ.e hvaða tilfinningar megi láta í ljós og 

hvenær það sé æskilegt. Tjáningarreglur lærast snemma. 

Barni eru innprentaðar tjáningarreglur þegar því er sagt 

að sýna ekki vonbrigði. Oftast lærast tjáningarreglur 

með því að börn taki sér hegðun annarra til fyrirmyndar 

enda er það ávallt sagt að börn læra það sem fyrir þeim 

er haft. Afleiðingar tilfinningalegrar tjáningar koma 

fram án tafar í áhrifum af þeim sem henni er beint að. 

Ályktanir sem börn draga og lærdómur þeirra af því sem 

þau upplifa getur allt eins verið svona: Þegar tilfinningar 

þínar særa aðra sem þér þykir vænt um skaltu ekki láta 

þær í ljós, og tjá frekar aðra tilfinningu sem er síður 

særandi þó svo hún sé ósönn. Þannig geta þessar 
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tilfinningar haft áhrif á annað fólk. Þeir sem virða 

reglurnar munu hafa æskileg áhrif á aðra með 

tilfinningum sínum og þeir sem láta það ógert geta gert 

allt vitlaust í kringum sig. Það fer ekki á milli mála að 

margir hljóta leikhæfileika í vöggugjöf, hætta getur 

verið að þeir njóti sín ekki sem skildi vegna þess að 

fyrirmyndir þeirra sem tileinka sér tjáningareglur eru 

mismunandi (Goleman,1995:122-123).   

Að stuðla að tilfinningaþroska barna 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla á að rækta alhliða 

þroska barna. Líkams-og hreyfiþroski, 

tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, málþroska, 

félagsþroska, félagsvitund, fagurþroska, sköpunarhæfni, 

siðgæðisþroska og siðgæðisvitund. Leikskólanum er 

skylt að hlúa að öllum þessum þroskaþáttum og efla og 

örva samspil þeirra (Aðalnámskrá, 1999:8).  

Ennfremur kemur fram í aðalanámskrá til þess að efla 

tilfinningaþroska barna þurfi að huga að eftirfarandi 

atriðum: 
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• Búa börnum umhverfi með öryggi, hlýju og 

festu 

• Kenna börnum að bera virðingu fyrir sjálfum  

sér og öðrum 

• Efla sjálfstraust barna og trú þeirra á eigin 

getu 

• Veita börnum frelsi til þess að tjá tilfinningar 

sínar eins og ótta, reiði, gleði og sorg 

• Veita börnum aðstoð í erfiðleikum þeirra 

(Aðalnámskrá, 1999:9). 

Hér fyrir neðan eru settar fram hugmyndir um hvernig 

starfsfólk leikskóla getur stuðlað að tilfinningaleikni 

barna og að því að börn verði færari um að tjá 

tilfinningar sínar ? 

• Mikilvægt er að skoða eigin líðan. Hvernig líður 

mér núna? Börn læra af því sem fyrir þeim er 

haft og til þess að geta hlustað á börnin verðum 

við að geta hlustað á okkur sjálf. 
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• Skapa öruggt umhverfi þar sem nærgætni, 

gagnkvæm virðing er höfð að leiðarljósi bæði 

fyrir okkur sjálf og börnin. Samþykkja 

tilfinningar barnanna með því að hlusta á þau og 

vera til staðar. 

• Við þurfum að breyta viðhorfi okkar til barna. Í 

stað þess að ákveða að þau séu óþekk þá er gott 

að líta á þörfina bak við hegðunina og nálgast 

þau á þeirra forsendum. Oft þarf barn ekki annað 

en athygli og vita að á það sé hlustað. 

• Hlusta af virðingu og án þess að gagnrýna og þá 

aukum við öryggiskennd barna, við veitum þeim 

leyfi til þess að vera eins og þau eru. Með því að 

hlusta á barn og bera virðingu fyrir löngunum 

þess, taka eftir því og viðurkenna líðan þess 

erum við að koma til móts við þarfir þess. Með 

því að taka undir tilfinningar barna , hlusta á þau 

og sýna þeim virðingu. Þá kennum við þeim að 

þekkja takmörk og læra á tilfinningar sínar. Barn 

sem þekkir takmörk og tilfinningar sínar þróar 
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með sér sterka sjálfsmynd (Valgerður 

Ólafsdóttir, 2009). 

Þegar við hlustum á börn sýnum við það með 

líkamstjáningu að við erum að hlusta og reyna að skilja 

sjónarmið barnsins, til dæmis með því að:   

• Hættum við það sem við erum að gera, eftir 

bestu getu og veitum þeim sem hlustað er á fulla 

athygli. 

• Við gefum ekki ráð 

• Við grípum ekki fram í 

• Við gagnrýnum ekki 

• Við bara hlustum (Valgerður Ólafsdóttir, 2009). 

Samskipti 
Fela í sér að senda frá sér boð og taka við boðum. Þess 

vegna er mikilvægt að líta í eigin barm og skoða með 

sjálfum sér hvers konar boð sendum ég frá mér. Hvers 

konar áhrif hef ég á aðra? Hef ég útgeislun? Ekki er nóg 
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að stilla senditækin heldur þurfa móttökuskilyrðin líka 

að vera í lagi. Samskipti felast í því að taka á móti 

upplýsingum og senda frá sér. Samskipti ganga út á það 

að gefa og þiggja. Við getum gefið frá okkur hlýju, 

ástúð, vináttu, stuðning, upplýsingar o.fl (Jóhann Ingi 

Gunnarson og Sæmundur Hafsteinsson, 2005:83). 

Sjálfstraust 

Einstaklingur með gott sjálfstraust þekkir kosti og galla 

sína og kann að fara með þetta tvennt á uppbyggilegan 

hátt. Það er ekki nóg að þekkja þessi atriði það verður 

að nýta þekkinguna vel. Mikilvægt er að nota styrkleika 

sína og nota þá við fjölbreyttar aðstæður með því að 

þróa styrkinn og nýta hann til fulls. Einnig verðum við 

að viðurkenna veikleika okkar því annars er erfitt að 

lagfæra þá. Einstaklingur með gott sjálfstraust gerir grin 

að veikleikum sínum og veit að það er besta leiðin til 

þess að ná tökum á þeim. Sjálfstraust okkar þarf á því að 

halda að við getum bæði rætt um veikleika og 

styrkleika. Eintóm neikvæðni og bölmóður brýtur niður 

sjálfstraust okkar. Það eru bæði svartar og hvítar nótur á 
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hljómborðinu okkar og það dugir ekki bara að spila á 

þær svörtu. Við verðum líka að spila á þær hvítu til þess 

að fá frambærilegt lag. Einnig sakar ekki að benda á að 

hvítu nóturnar séu stærri og fleiri en þær svörtu á öllum 

hljómborðum (Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson, 2005:81). 

Punktana hér að neðan getur þú nýtt til þess að skoða 

viðhorf þitt til sjálfs þíns. 

Uppskrift að góðu sjálfstrausti: 

� Það hefur enginn leyfi til þess að lítilsvirða mig 

og ég læt engan telja mér trú um að ég sé lítils 

virði. 

� Ég kem skoðunum mínum á framfæri og stend á 

rétti mínum. 

� Ég get auðveldlega samglaðst með öðrum. 

� Ég nýt þess að fá hrós og finnst það gott. Ég nýt 

þess að hrósa öðrum. 



20 

 

� Ég tek og hlusta á þá gagnrýni sem ég fæ því 

hún hjálpar mér að þroskast. 

� Ég get gert góðlátlegt grin að mér og ég hef 

marga kosti sem munu gagnast mér. 

� Ég viðurkenni veikleika mina með því að hlæja 

að þeim eða láta mér þykja vænt um þá. 

� Ekki dæma aðra, fyrr en þú hefur kynnt þér 

málavexti vel. 

� Það er í lagi að gera mistök, það er enginn 

glæpur. 

� Ég hef ángæju af því að kynnast öðrum og 

sérstaklega þeim sem eru ólíkir mér. 

� Ég hlusta á aðra af athygli þannig get ég skilið 

þá betur (Jóhann Ingi Gunnarson og Sæmundur 

Hafsteinsson, 2005:9 
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Raunsæismeðferð og sjálfsstjórnarkenning 
Raunsæismeðferð byggist á því að kenna fólki að 

fullnægja andlegum þörfum sínum við raunverulegar 

aðstæður. Í því felst að einstaklingurinn lærir að horfast 

í augu við ytri veruleika. Að standa undir eigin 

gildismati með því að takast á við aðstæður af ábyrgð og 

uppfylla andlegar þarfir sínar. Glasser segir að þörfin 

fyrir ást og félagsleg tengsl sé mikilvægust fyrir 

einstaklinginn og líðan hans. Glasser leggur áherslu á að 

kenna einstaklingum að mynda félagsleg tengsl og vill  

meina að það sé undirstaða fyrir því að einstaklingurinn 

geti þroskast og náð tökum á lífi sínu. Helstu markmið 

raunsæismeðferðar er að aðstoða einstaklinga við að ná 

betri stjórn á eigin lífi. Raunsæismeðferðin er byggð á 

fjórum meginþáttum: 

1. Skapa traust 

� Að gagnkvæmt traust ríki á milli 

starfsfólks og barnanna. Börnin finni að á 

þau sé hlustað og þau geti leitað til 

leikskólakennari/leiðbeinanda. 
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2. Hjálpa einstaklingnum að uppgötva hvað það 

er sem hann vill. 

� Starfsfólk hjálpi börnunum að finna 

verkefni við hæfi og hjálpi þeim að 

komast í leik með öðrum börnum. Ef 

barn á erfitt með að taka ákvörðun þá 

getur leikskólakennari/leiðbeinandi reynt 

að auðvelda barninu að taka rétta 

ákvörðun. 

 

3. Finna út hvað verið er að gera í því 

� Er barnið að leggja sitt af mörkum eða er 

því alveg sama. 

4. Aðstoða einstaklinginn við að gera nýja 

áætlun (Guðlaug Edda Gunnarsdóttir, 2007:14). 

� Þarf barnið hjálp til þess að vinna sig út 

úr aðstæðum. 
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�  Þá reynum við að finna lausn með 

barninu og leyfum því að hjálpa til við 

lausnir og úrvinnslu ef vandamál er fyrir 

hendi. 

Sjálfstjórnarkenningin er oftast kennd við William 

Glasser, samkvæmt henni getur þú ekki stjórnað öðrum, 

þú getur aðeins stjórnað sjálfum þér. En samt sem áður 

reynum við til hins ítrasta að stjórna öðrum. Markmið 

agastjórnunar í uppbyggingu er að fjarlægast umbun og 

refsingu og kenna börnum að mæta þörfum sínum á 

ábyrgan og sanngjarnan hátt (Gossen, 2002: 37). 

Sjálfstjórnarkenning heldur því fram að: 

• Við stjórumst af innri hvötum 

• Við getum einungis stjórnað okkur sjálfum ekki 

öðrum. Aðrir geta reynt að stjórna okkur með 

valdi en við tökum endalega þá ákvörðun sjálf 

hvort við breytum lífsgildum okkar og 

hugmyndum. 
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• Engir tveir einstaklingar líta sömu augum á 

raunveruleikann. Hvert okkar skynjar atburði á 

mismunandi hátt. 

• Jákvæð styrking (umbunarkerfi) er þvingun sem 

getur hindrað fólk i að njóta frelsis. Börn fara að 

hegða sér eða gera hluti fyrir eitthvað sem þau fá 

að launum í stað þess að gera fyrir sjálft sig, það 

gengur allt út á verðlaunin/umbunina. 

• Þegar við gerum mistök fáum við tækifæri til 

þess að læra. Ótti við mistök veldur 

framtaksleysi og rænir okkur tækifæri til að bæta 

okkur. Þá getur lokast fyrir skapandi hugsun sem 

er nauðsynleg til þess að finna  nýjar lausnir. 

• Öll hegðun hefur tilgang hvort sem hún er slæm 

eða góð. Að vekja sektarkennd og gagnrýna eru 

ekki áhrifaríkar leiðir til breyttrar hegðunar, þær 

leiða einungis til lélegs sjálfsmats (Magni 

Hjálmarsson, 2005:40-41). 
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Grunnþarfirnar fimm 
Glasser heldur því fram að orskök og afleiðing slæmrar 

hegðunar og vanlíðunar sé sú að einstaklingurinn nái 

ekki að uppfylla grunnþarfir sínar á ábyrgan hátt. Hann 

flokkar grunnþarfirnar í fimm flokka: Til þess að vera  

lífsglöð og andlega heil þurfum við að uppfylla 

meðfæddar þarfir okkar fyrir öryggi (survival), ást og 

umhyggju (love and belongin), áhrifavald og 

viðurkenningu (power or recognition), frelsi og 

sjálfstæði (freedom)gleði og ánægju (fun) (Glasser, 

1994:53-54). 

1.  Öryggi- Þörfin sem Glasser 

flokkar sem líkamlega. Við finnum fyrir löngun 

þegar við erum þyrst, svöng, þreytt eða köld. Þetta 

er þörfin fyrir að hafa fæði, klæði og húsaskjól. 

Einnig hefur hún áhrif á líkamlega líðan eins og 
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heilsu. Þessi þörf er sú sem einfaldast er að átta sig 

á, vegna þess hún hefur áhrif á líkamlega skynjun 

okkar. Þessari þörf er fullnægt í leikskólanum með 

því að starfsfólk taki vel á móti börnunum og sinni 

líkamlegum þörfum þeirra með mat, drykk, 

félagstengslum og ástúð. 

2.  Ást og umhyggja- Þörf fyrir að 

tilheyra, umhyggju, vináttu, þátttöku. 

Börn sem hafa mikla þörf fyrir ást og umhyggju: 

Þau eru félagslynd og ef þeim líkar við 

leikskólakennarann/leiðbeinandann þá vinna þau vel. 

Þeim gengur erfiðlega ef þeim líkar ekki við 

leikskólakennarann/leiðbeinandann og þau finna að 

hann er ekki gefandi. Þau vilja fylgja vinahópnum og ef 

hópurinn fæst við eitthvað nýtt þá fylgja þau þó svo þau 

séu hrædd við það. Þegar þau eru lítil vilja þau gjarnan 

tala við starfsmann eða vera heima hjá fjölskyldu sinni. 
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Þegar átök verða þarf að reyna að forðast að vera 

dómhörð við þau. Þau sækjast eftir skilyrðislausri 

viðurkenningu og ef þau fá hana ekki hjá foreldrum leita 

þau að henni annars staðar því þau þrífast ekki án 

hennar (Gossen,2008:36). 

Hugmyndir að verkefnum með börnum í leikskóla: 

• Börnin koma með myndir að heiman af þeim 

sem þau elska t.d foreldrum, systkinum, öfum, 

ömmum eða gæludýrum. Síðan klippa þau út 

hjörtu eða annað form og líma myndirnar og  

hengja þær upp á þeirra deild. Þar er þetta   

aðgengilegt fyrir þau og veitir þeim öryggi og 

ánægju. 

• Ræða um í samverustund um ást og umhyggju. 

T.d nota handbrúðu sem kemur í samverustundir 

og talar um ást og umhyggju. Hvað er það sem 

þau þurfa til þess að eignast hamingjusamara líf. 

Skrifa það sem kemur frá þeim á blað sem 

verður hengt upp á deildinni þeirra. Fá þau til 
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þess að opna sig og skapa umræður á milli þeirra 

(Sullo,1993:24-25). Lesa bækur um vináttu, 

syngja lög um ást og vináttu. 

Dæmi um umræðuefni í samverustund 

• Hvað er ást og umhyggja 

• Hvern þykir mér vænt um og af hverju? 

• Ræða um vináttu, hjálpsemi, kurteisi og fleiri 

dygðir. 

Hvað er vinur? 

Hvað gerir vinur? 

Hvernig eru vinir? 

Til hvers eru vinir? 

Hvað getur maður gert fyrir vini sína? 

Hverjir geta verið vinir manns? 

Geta dýr verið vinir manns? 
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Með því að lesa bókina og syngja lögin sem 

fylgja með og nota aðferðina í leikskólastarfinu 

bæði hjá kennurum og börnum. Markmiðið er að 

kenna elstu börnum leikskóla og yngstu börnum 

grunnskóla viðeigandi og hjálplega snertingu. 

Þegar börnin nota hjálparhendur fá börnin 

sterkari tilfinningu fyrir því að tilheyra og 

tengjast öðrum. Börn efla samhyggð, samkennd 

og læra að setja sig í spor annarra með því að 

sýna samkennd (upledger). 
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3.  Eigið áhrifavald - Mikilvægi, 
viðurkenning, færni, hæfni. 

Börn sem hafa þörf fyrir að hafa áhrif: 

Þau læra á sérstakan hátt. Þeim líkar ekki að hafa ekki 

neina stjórn, þau fylgjast vel með þegar verið er að 

kenna nýja hluti og taka ekki þátt nema að vera 

algjörlega búin að ná tökum því. Þessum börnum líkar 

ekki að gera mistök. Þessi börn þurfa mikinn stuðning ef 

þau glíma við námserfiðleika. Þau reyna sitt besta og ef 

þau ná ekki árangri neita þau að vinna og reyna í staðinn 

að vera besti trúðurinn eða mesta hrekkjusvínið. Það 

hefur jákvæð áhrif ef þau fá útrás fyrir áhrifaþörfina í 

listum eða íþróttum. Ef áhrifabörn fá gagnrýni eyðir það 

þrótti þeirra og þau verða vansæl. Þau þurfa hjálp til að 

þeim finnist þau ná árangri (Gossen, 2008:36). 
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Hugmyndir að vinnu með leikskólabörnum: 

• Hvað geri ég vel? Aftur er hægt að nota 

handbrúðuna sem spjallar við börnin. Og skrifa 

það sem kemur frá þeim á blað. Fá börnin til 

þess að segja brúðunni þá hluti sem þau gera vel 

og því sem þau eru stolt af að gera, einnig 

stundum sem þeim finnst þau vera mikilvæg og 

skipta máli. 

• Skrá umræðu barna og setja upp á vegg. 

Yfirskrift blaðsins væri það sem við gerum vel. 

Mikilvægt er að börnin fái að segja frá því sem 

þeim finnist mikilvægt ( Sullo ,1993:26-27). 

• Gott er að nota allskonar leiki sem efla 

sjálfstraust, og byggja á tjáningu. Mikilvægt er 

að hjálpa þessum börnum að komast í skilning 

um að það sé í lagi að gera mistök og að 

mistökin eru til þess að læra af þeim. Þau þurfa 

mikla hvatningu og aðstoð við að skilja að 

enginn er fullkominn. 
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4.  Frelsi og sjálfstæði-

Valmöguleikar, sjálfstæði, frjálsræði og sjálfsstjórn. 

 Börn sem hafa þörf fyrir frelsi: 

Þessi börn elska það að kanna heiminn. Þau fara ótrauð í 

ný verkefni. Þau læra með virkum hætti og þeim finnst 

leiðinlegt að sitja kyrr. Þau breyta verkefnum til þess að 

gera þau áhugaverðari og þess vegna finnst kennurum 

þau oft ekki sinna verkefnum sínum. Því er mikilvægt 

að börn séu studd í því að velja viðfangsefni og leiðir til 

að finna lausnir. Ef þau lenda í vandræðum, mæta þau 

frelsisþörf sinn með því að  þau taki ekki þátt í því sem 

fengist er við. Skoðanir félaga þeirra eða foreldra skipta 

þau ekki eins miklu máli og börnin sem vilja hafa áhrif 

eða þurfa mikla umhyggju. Helsta áskorunin varðandi 

frelsisbörnin er að hjálpa þeim að færa frelsið úr því að 

þurfa að stjórna í frelsi til að þróa og bæta viðfangsefni 
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og vera virkir þátttakendur í að finna launsir (Gossen, 

2008:37). 

Hugmyndir að vinnu með leikskólabörnum: 

• Hreyfing. Koma til móts við frelsisþarfirnar með 

þvi að leyfa börnunum að fá útrás og hreyfingu.  

• Val um vinnustellingar. Ekki pína þau til þess að 

sitja of lengi á sama stað. Leyfa þeim að liggja á 

gólfinu og teikna ef þau kjósa það. 

• Virkja þau í raunhæf verkefni. Bjóða þeim að 

fara í stuttar sendiferðir, þegar við sjáum að þau 

eru farin að ókyrrast í sætum sínum. 

• Þátttaka barna í ákvörðunum. Samverustundir 

með handbrúðu sem skrifar niður á blað þær 

ákvarðanir sem við tökum. Börnum finnst 

gaman að fá eitthvað val um það sem þau gera. 
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5.  Gleði og ánægja- Ánægja, gáski, 

lærdómur, hlátur. 

Börn sem hafa þörf fyrir gleði og ánægju: 

Þessi börn eru með einstaka sýn á veröldina. Þau eru 

stríðin og þau elska að skemmta sér. Þau eru gamansöm 

og það er mjög líklegt að leikskólakennari/leiðbeinandi 

svona barns segi: Ég reyni að leiðrétta hana en hún 

kemur mér til þess að hlæja. Þeim semur vel við aðra og 

þau eru alls ekki einfarar. Þeim gengur vel í skóla þar 

sem áhersla er lögð á gleðina. Ef þau geta valið sér 

verkefni og störf sem þeim finnst skemmtileg lenda þau 

ekki í neinum vandræðum. Þessi börn eru fædd vitur og 

þau lenda ekki í átökum við aðra. Þau vilja fást við 

stórar spurningar og þau hafa áhuga á félagslegu réttlæti 

og eru sveigjanleg í skynjun sinni (Gossen, 2008:37). 
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Hugmyndir til að rækta gleðina með 

leikskólabörnum: 

• Handbrúða kemur og spjallar við þau um hvað 

við gerum okkur til skemmtunar. Það er skrifað 

niður á blað með börnunum og síðan geta börnin 

skreytt blöðin að vild, annað hvort með 

teikningum, ljósmyndum eða úrklippum 

(Sullo,1993:29-31). 

• Förum í leiki með börnunum. Það er til mikið af 

skemmtilegum leikjum bæði gömlum og nýjum. 

• Dönsum með þeim. 

• Vettvangsferðir eru alltaf skemmtilegar. Fara í 

ferðir sem vekja áhuga barnanna og leyfa þeim 

að taka þátt í að ákveða hvert er farið. 

• Fíflumst með þeim, börn elska húmor. Brandara, 

bullusögur. 

• Búum til sögur með þeim, leikrit og tökum þátt í 

leikjum með þeim. 
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Uppbygging 
Þeir sem ákveða að fara í gegnum sjálfsuppbyggingu 

munu taka eftir því að þú hættir að einblína á að gera og 

ferð meira að hugsa um að vera. Í staðinn fyrir að spyrja 

„Hvað er hún/hann að gera núna? Lítur þú í eigin barm 

og spyrð: „Hvað var ég að gera? Var þetta uppbyggilegt 

hjá mér?. Hver vil ég vera?- Hver er ég núna? Þetta er 

heilmikil breyting því þú ert meðvitaður um líðandi 

stund, í stað þess að sjá fyrir afleiðingar gjörða þinna á 

aðra eða hvernig þú lítur út séð - með augum annarra. Ef 

þú breytir í samræmi við þá persónu sem þú vilt vera, 

hlýtur þú að verða ánægður. Ef við höfum það að 

markmiði að hjálpa öðrum munu sambönd okkar 

styrkjast við sjálfsuppbyggingu. Það er gaman fyrir 

okkur að komast að því hvernig við gerum og segjum, 

þegar við erum að einbeita okkur í að bæta okkur í stað 

þess að vera að þóknast öðrum (Gossen,2006:92).  

Markmið uppbyggingar er sjálfsmat og að læra betri 

leiðir til þess að fullnægja þörfum sínum. Uppbygging 

er ekki að gjalda fyrir og segja fyrirgefðu heldur snýst 

hún um að bæta fyrir misgjörðir. Uppbygging er frekar 
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tilboð en krafa um að leiðrétta þau mistök sem á vegi 

okkar verða.  Með uppbyggingu þá leitum við upp þá 

þörf sem liggur að baki þeim misgjörðum sem við 

höfum gert. Hvað færðu út úr því sem þú gerðir? Við 

lítum í eigin barm frekar en að leita að sökinni hjá 

öðrum við að finna svör við þeim spurningum sem 

brenna á okkur. Uppbygging eflir geranda (þann sem 

brýtur af sér) til góðra verka fyrir samfélagið í heild. 

Þegar hópurinn er sterkur verð ég sterkur (Magni 

Hjálmarsson, 2005:5-6). Við verðum að leiða börnin í 

stað þess að stjórna þeim. Við viljum nota 

uppbyggingaraðferðina á börn þannig að við styrkjum 

þau frekar en að gera lítið úr þeim. Við verðum að sýna 

sjálfum okkur þolinmæði. Uppbyggingarstjóri setur 

lítinn þrýsting á samband okkar við börnin og þreytir 

okkur lítið. Þessi staða veitir okkur gleði og ánægju og 

skapar hún betri aðstæður fyrir börnin til þess að þróa 

með sér velgengni, sjálfsmynd og öðlast meiri styrk 

(Gossen, 2008:99). 
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Reglur og skýr mörk 
Í leikskólastarfi er mikilvægt að setja skýr mörk og að 

reglur séu fáar og sýnilegar. Til þess að skapa öryggi 

verða börnin að vita hvað sé leyfilegt og hvað ekki. 

Hérna koma viðmið fyrir góðar reglur: 

1. Góðar reglur eru með jákvæðum formerkjum. 

Segið börnunum hvað við viljum en ekki hvað 

við viljum ekki. 

2. Góðar reglur eru hafðar fáar, það er betra fyrir 

börn að muna þær og framfylgja þeim. 

3. Hægt er að framfylgja góðum reglum. Ekki biðja 

um eitthvað sem þú veist að ekki er hægt að 

öðlast. Viðeigandi reglur fá börn til þess að 

hegða sér innan ákveðins þroskaramma. Brot á 

reglum hefur afleiðingar í för með sér, nema 

sérstaklega hafi verið samið um undantekningu. 

Segðu það sem þú meinar, og stattu við það sem 

þú segir. 
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4. Góðum reglum má breyta, ef þær eru ekki að 

virka. Það má endurskoða þær eða skipta þeim 

út einnig ef fylgst er með óæskilegri hegðun eða 

ákveðnu markmiði náð. Ef reglan er ekki að færa 

okkur það sem við viljum þá gerum við eitthvað 

annað. 

5. Góðar reglur eru settar fram með vitneskju og í 

samvinnu með börnunum sem eiga að hlíta 

þeim. Grundvallaratriði er að við sem vinnum 

með börnum setjum reglur og framfylgjum 

þeim. Hlutskipti okkar verður mun auðveldara ef 

börnin fá að taka þátt í valdinu og þróa reglur og 

afleiðingar þeirra með okkur. 

6. Skýrar afleiðingar eru á góðum reglum séu þær 

brotnar. Duttlungar við það að framfylgja 

reglum og tilviljanakenndar afleiðingar eru ekki 

eftirlit heldur refsing. Refsingar hafa ekkert gott 

í för með sér og því skal forðast þær 

(Gossen,2008:101).  
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Skýr mörk um óásættanlega hegðun þarf að vera vegna 

þess að það tryggir öryggi. Skoðanir hópsins um 

algjörlega óásættanlega hegðun verður yfirlýsing þeirra. 

Skilningur á því  hvað sé ekki í lagi í samskiptum á milli 

manna. Þegar svona staða kemur upp er best að nota 

sem fæst orð og helst eitthvað sýnilegt. Ef við 

ráðleggjum þeim sem hefur farið yfir mörkin förum við 

að hafna hegðun hans að öðrum ásjándi. Þegar hegðun 

einstaklings er ósæmileg þá er honum boðið að meta 

sjálfur sína hegðun og snúa sterkari til leiks á ný með 

því að lagfæra það samband við aðra sem hefur orðið 

fyrir skakkaföllum. Starfmannahópurinn ásamt 

stjórnendum og jafnvel nemendum verða að koma sér 

saman um hvað sé óásættanleg hegðun og hvernig sé 

tekist á við slíka hegðun. Það er á ábyrgð leikskólastjóra 

að styðja við bak starfsfólks sem á þurfa að halda og 

ræða jafnvel við börn um þessi mörk (Gossen, 2004:7-

8). 
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Ófrávíkjanlegar reglur: 

1. Engar líkamsmeiðingar 

2. Engin ögrun við fullorðna 

Þessar tvær eiga einna helst við í leikskólastarfinu. 

Þegar fylgja þarf eftir ófrávíkjanlegri reglu er mikilvægt 

að vera rólegur og stuttorður. Við refsum ekki né 

vekjum sektarkennd við að framfylgja reglunum. 

Leikskólakennari/leiðbeinandi vill leiðbeina barninu og 

forðast refsingar og sektarkennd.  

1. Það tekur mikla orku sem annars væri hægt að 

nota til þess að finna lausn á vandanum sem upp 

hefur komið. 

2. Við höfum neikvæða sjálfsmynd þegar við 

finnum til sektar. 

3. Sektarkenndin heldur okkur föstum í fortíðinni 

sem við höfum enga stjórn á, því við getum engu 

breytt um það sem þegar hefur gerst. Við höfum 

aðeins áhrif á nútíð og framtíð. Eftirsjá og 
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sektarkennd er merkið sem við nýtum okkur til 

þess að byggja upp og endurnýja sjálfstraustið. 

Uppbygging styrkir okkur innanfrá og þýðir að 

við lagfærum mistök og gerum rétt með því að 

vera sá sem maður vill vera (Magni 

Hjálmarsson, 2004:12). 

4. Markmiðið með uppbyggingu er að kenna en 

ekki útdeila viðurlögum eða refsingum. Hvenær 

sem við komumst í færi við að kenna börnum að 

hegða sér betur þá notum við það tækifæri.  Við 

færum okkur um set í stöðu reglustjórnunar ef 

börnin þiggja ekki tilboð um að læra nýjar leiðir 

með því að lagfæra og bæta sig. Ófrávíkjanlegu 

reglurnar eru til þess að styrkja lífsgilgin sem við 

höfum valið okkur. Við byrjum á því að hjálpa 

og kenna þeim börnum sem gera glappaskot. 

Ótti og þvingun eru ekki hluti af því námsferli. 

Við leitumst við að komast að því hvaða þörf 

liggur að baki. Tölum um lífsgildin og sköpum 

skilyrði til þess að börnin geti sinnt eigin þörfum 
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og að þau haldi jafnframt í heiðri þeim gildum 

sem lögð er áhersla á í skólanum þeirra (Gossen, 

2004:13-15). 

 

Þegar reglurnar eru á sínum stað og börnin eru farin að 

taka virkan þátt í ferlinu. Þá er árangursrík og tiltölulega 

sársaukalaus aðferð í þremur skrefum sem er góð til 

þess að taka á brotum. 

Að beina inn á rétta braut 

1. Spurðu: „Hver er reglan?˝(Ef barnið vill ekki 

svara ferð þú sjálf/ur með regluna) 

2. Spurðu:„Getur þú gert þetta?˝(Þarft ekki að 

krefjast munnlegs svar það nægir að kinka kolli). 

3. Segðu: „Takk fyrir ég kann að meta 

það.˝(Gossen, 2008:102). 
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Uppbyggingarþríhornið 
 

(Gossen) 

 

Er notað til þess að skilgreina vandamál og leita leiða til 

þess að skilgreina þörfina að baki breyttri hegðun 

(Gossen, 2002) Þríhryningurinn skiptist í þrjár hliðar: 

Fyrsta hliðin- Hughreysta 

� Geturðu sagt að það megi gera mistök? 

� Þú ert ekki sá eini. 
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� Ættirðu að vera fullkomin? 

� Gerðu fleiri mistök þannig lærum við. 

� Getur þú lært af þessum mistökum? 

� Ég hef minnstan áhuga hverjum er um að kenna 

en mestan áhuga á að koma þessu í lag. 

D: Leikskólakennari/leiðbeinandi hjálpar barninu að 

sætta sig við að hafa gert mistök, og segir jafnvel frá 

mistökum sem hann hefur gert þegar hann var lítill. 

Reynir eftir fremsta megni að hughreysta barnið og 

komi því í skilning um að allir geti gert mistök og það 

sé í lagi. 

Önnur hlið – Finna þörf að baki 

� Hefðir þú getað gert eitthvað verra? 

� Ekki að ástæðulausu? 

� Ættir þú ekki að gera neitt ef einhver meiðir þig? 

� Haltu því sem þú kannt en bættu við nýrri færni. 

� Hjálpar það þér að langa í þetta? 
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� Ég er ekki að segja að þú megir ekki sinna 

þörfum þínum. Gerðu það án þess að meiða. 

Dæmi: Leikskólakennari/leiðbeinandi reynir að komast 

að því með barninu af hverju barnið hafi til dæmis rifið 

dót af öðru barni eða lamið annað barn. Hvaða þörf lá 

að baki þessarar hegðunar ? Hefði barnið getað hagað sé 

enn verr en það gerði? 

 

Þriðja hliðin – Leita lífsgilda 

� Gætir þú gert betur núna? 

� Ekki það sem okkur finnst mikilvægast? 

� Ætti þér að vera annt um hópinn. 

� Vertu sá sem þú vilt vera. 

� Ertu sá sem þú vilt vera? 

� Ég er ekki að segja þér hvernig þú ættir að vera. 

Þú verður að ákveða það sjálfur (Gossen, 2008) 
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Dæmi: Leikskólakennarinn/leiðbeinandinn hjálpar 

barninu að koma með launsir að 

vandamálinu/hegðuninni. Hvað getur þú gert til þess að 

barninu sem var lamið líði betur? Er barnið ánægt með 

gjörðir sínar? Af hverju ekki? Hvað getur það gert til 

þess að bæta sig? Barninu er hjálpað að komast aftur inn 

í barnahópinn. 

Uppbyggilegur kennari - samantekt 
Sá leikskólakennari/leiðbeinandi sem ég vil vera og allir 

leggja sitt af mörkum til þess að komast sem næst 

honum. 

� Lærir alla ævi og vill skilja aðra. 

� Spyr margra spurninga og skoðar málin frá 

mörgum hliðum. Vill spyrja „Hvernig get ég 

kennt þér best? 

� Segir og trúir „Það má gera mistök, við lærum af 

þeim. 
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� Skapar aðstæður fyrir fólk til þess að skiptast á 

skoðunum um lífsgildi og tekur þátt í gerð 

félagssáttmála. 

� Sýnir með orðum og eftirdæmi 

sjálfsuppbyggingu og notar 

uppbyggingarspurningar. 

� Talar og kennir um grundvallarþarfirnar. 

� Hefur gaman af því að læra og þekkir hvernig 

heilinn vinnur. 

Óuppbyggilegur kennari - forðast 

� Segir hvernig börn eiga að hugsa. 

� Gagnrýnir og skammar þau. 

� Hugsar fyrir þau. 

� Vinnur þeirra vinnu. 

� Refsar þeim (Gossen, 2008) 
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Dæmi um velheppnaða uppbyggingu 
� Leiðrétting á því sem rangt var að gera (týna upp 

eftir sig). Þetta er minniháttar uppbygging eins 

og að biðja afsökunar. 

� Hughreysting- Viðkomandi sættist við sjálfan 

sig því það er í lagi að gera mistök, þau getum 

við leiðrétt. 

� Kemur til móts við þarfir þolanda á 

uppbyggjandi hátt. 

� Leggur áherslu á að gerandinn sinni sínum 

þörfum af ábyrgð. 

� Sættir sjónarmið. 

� Kannar í huganum hvað hefði getað verið gert 

verra. Mat lagt á misgjörðina og athugað hvaða 

gildi var verið að verja. 

� Eflir gerandann til góðra verka. Hann lærir nýjar 

og betri leiðir þannig að ólíklegt er að hann 

endurtaki sömu mistökin. 
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� Tengir sjálfstraust og sæmd sína við lífsgildin 

sem hafa verið þróuð í skólanum. 

� Viðkomandi kemst aftur í inn í hópinn. Vináttan 

kemst í lag og hópurinn eflist. 

� Að vera er mikilvægara en að gera. Uppbygging 

beinir sjónum að hvernig viðkomandi ætlar að 

vera á morgun fremur en hvað hann skuli gera. 

� Uppbygging er skapandi ekki apandi. 

Niðurstaðan verður sú að eitthvað nýtt verður til 

sem ekki var áður. 

� Þroskar okkur sem manneskjur þegar best 

gengur (Gossen, 2008) 
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Lokaorð 
Leikskólar starfa samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla og 

auk þess eiga allir leikskólar að útbúa til sína eigin 

skólanámskrá. Í skólanámskrá er gjarnan sett fram 

hvaða stefnu stuðst er við í starfinu eða greint frá 

ýmsum hugmyndum og aðferðum sem leikskólinn 

styðst við.  

Þannig er ákveðin hugmyndarfræði höfð að leiðarljósi í 

skipulögðu skólastarfi. Það er ekki nóg að skólar 

aðhyllist ákveðna hugmyndarfræði, starfsfólkið verður 

að velja vinna að sömu markmiðum. Það verður að vera 

samhugur hjá kennurum og stjórnendum skólanna. 

Uppeldi til ábyrgðar er frábær hugmyndarfræði sem 

getur hjálpað starfsfólki að skoða eigin viðhorf til barna 

og náms ásamt eigin aðferðum í vinnu með börnum. 

Aðferðin gerir okkur kleift að vera sífellt að ígrunda 

hvernig við vinnum, hvernig manneskjur við erum, og 

síðast en ekki síst hvernig við viljum vera. Ef við erum 

áhugasöm um okkar störf og viljum bæta okkur, þá er 
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gott að tileinka sér þær aðferðir sem uppeldi til ábyrgðar 

hefur upp á að bjóða.  

Hver vill ekki verða betri manneskja, hvort sem er í 

lífinu sjálfu eða starfi?  
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