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Yfirlit

Þar sem mikið er rætt um aga og hvernig eigi að aga börn í samfélaginu í dag töldum við 
það áhugavert viðfangsefni að skoða viðhorf til aga. Einnig hefur það aukist að fólk afli 
sér upplýsinga um uppeldi á hinum ýmsu stöðum, hjá ólíkum aðilum sem gefa ólík ráð. 
Við veltum því fyrir okkur hvort þetta sé góð lausn. Ef fólk leitar upplýsinga á ólíkum 
stöðum verður það ekki ruglað í ríminu? Væri ekki betra að leita upplýsinga til ólíkra 
aðila sem vinna að sömu uppeldisaðferð? Viðhorf til aga hefur breyst hjá fólki. Hér áður 
fyrr þótti eðlilegt að beita ströngum aga og það að aga börn með ofbeldi þótti í lagi. Í dag 
er aftur á móti talað um að aginn sé oft á tíðum of linur eða lítill. Í kjölfarið af þessu 
veltum við fyrir okkur spurningunni: Er nauðsynlegt fyrir skólastofnanir og heimili að 
samræma aðferðir í uppeldi barna? Til að leita svara við þessari spurningu skoðuðum 
við ýmsar aðferðir sem eru þekktar á meðal starfsfólks sem vinnur með börnum og 
fjölskyldum þeirra og notaðar hafa verið sem stuðningur við uppeldi barna. Leituðum við 
einnig til fagfólks sem hefur unnið við að samræma aðferðir til að taka á 
hegðunarvandamálum. Tvær af þessum aðferðum eru PMT-foreldrafærni og SMT-
skólafærni sem Akureyrarbær er að byrja að innleiða inn í bæjarfélagið. Þessar aðferðir 
leggja mikla áherslu á að börn séu studd á jákvæðan hátt en með því að styrkja 
sjálfsmynd barna er lagður grunnur að því að þau verði sjálfstæðari einstaklingar. 
Jákvæður stuðningur er eitthvað sem hægt er að styðjast við í uppeldinu, það að veita 
börnum jákvæðan stuðning ýtir undir jákvæða hegðun þeirra. Eftir að hafa aflað okkur 
upplýsinga um aga og samræmdar aðferðir teljum við að mikilvægt sé að samræma 
aðferðir í uppeldi barna. Kostirnir sem við sjáum við að samræma aðferðir eru nánari 
samskipti, meira öryggi fyrir börn, starfsfólk og foreldra og þessir aðilar vita að hverju 
þeir ganga. Viðmót til barna verður betra og jákvæðara og meiri stöðugleiki er í 
uppeldinu.



- iv -

Abstract

Discipline, and how to discipline children in today’s society, has been highly debated. 
Therefore, we thought the attitude towards discipline would be an interesting subject to 
examine. People are more and more seeking information on upbringing at different places 
where they receive various advices from various sources. We wonder if that is a good 
solution. If people look for information at different places, will they not become 
confused? Would it not be more practical to get advice from different sources that teach 
the same pedagogic approach? People’s attitude towards discipline has changed. It was 
considered normal to discipline children in a very strict way, and to use corporal 
punishment as a discipline tool was very common. Nowadays, however, the situation has 
reversed; weak discipline, or the lack of it, is often discussed. Following this, we raise the 
question: Is it necessary for schools and homes to coordinate pedagogic approaches? To 
answer this question we looked at several methods that are well known by those who 
work with children and their families, and have been a support in raising children. We 
also talked to professionals who have worked on coordinating approaches on how to deal 
with behavioural problems. Two of these methods are Parent Management Training
(PMT) and School Management Training (SMT), which the town council of Akureyri has 
begun to introduce to the community. These methods emphasize the importance of 
supporting children in a positive way in order to improve their self-image, which is one 
of the crucial foundations of children becoming independent individuals. A positive 
support is something that can be used in the upbringing because it encourages positive 
behaviour. After our research on coordinated pedagogic approaches and discipline, we 
believe that the coordination is imperative. The advantages that we see in the 
coordination are closer relationships between relevant parties, more safety for children, 
teachers and parents, and more efficient system. There will also be more stability in the 
upbringing and the demeanour towards the children will be better and more positive.


