
Uppeldi til ábyrgðar

Upplýsingar til foreldra



Uppeldi til ábyrgðar - Uppbyggingarstefnan

Uppbygging er:

að skapa skilyrði til að einstaklingur geti leiðrétt mistök

sín og orðið sterkari en áður.



Hugmyndafræði

Uppbyggingarstefnan er hugmyndafræði sem felst bæði í aðferð og
stefnumótun skóla til betri samskipta. Meginatriðið er að kenna
börnum og starfsmönnum sjálfsaga, sjálfstjórn og styrkja sjálfsmynd.

Uppbyggingarstefnan leggur áherslu á lífsgildi fremur en reglur, ábyrgð
frekar en blinda hlýðni.

Litið er svo á að öll börn séu í eðli sínu góð og vilji hegða sér vel. Hins
vegar hafa börn ekki þann hæfileika í byrjun að geta metið hvaða áhrif
hegðun þeirra hefur á aðra. Það er hlutverk hinna fullorðnu að kenna
þeim að öðlast þann skilning í gegnum samskipti þeirra við aðra. 
Fullorðnir eru því mikilvægar fyrirmyndir í lífi barna, í orðum og
verkum.



Rætur uppbyggingar

• Lífsgildamiðuð frekar en reglumiðuð stefna.

• Byggir á tveimur kenningum sem William Glasser hefur smíðað og kallar
“Reality therapy” og “Choice theory”.

• Hvað vil ég?

• Hvað er ég að gera?

• Er það að virka?

• Ný áætlun.

https://www.wglasserinternational.org/courses/professional-
development/reality-therapy/

https://wglasser.com/what-is-choice-theory/

https://www.wglasserinternational.org/courses/professional-development/reality-therapy/
https://wglasser.com/what-is-choice-theory/


Sjö grundvallaratriði varðandi
kennslu í sjálfsaga

1. Allir gera mistök.

2. Við vitum þegar við gerum rangt.

3. Skammir og gagnrýni ýta undir að fólk fari í varnarstöðu.

4. Börn geta lært betri leiðir.

5. Þegar börn fá að vaxa af því að bæta fyrir mistök sín reyna þau ekki 
að ljúga eða fela mistökin.

6. Að læra sjálfsaga er skapandi ferli.

7. Þeir sem fá að byggja sig upp og bæta fyrir verða umburðarlyndari
gagnvart öðrum.



Uppbygging

• ýtir undir jákvæð og uppbyggjandi samskipti og gagnkvæma virðingu. 
Dregur úr ótta og óöryggi.

• skapar samstöðu um lífsgildi sem höfð eru að leiðarljósi og fylgt eftir með
fáum skýrum reglum.

• kennir börnum og unglingum sjálfstjórn og sjálfsaga. Hver og einn tekur
ábyrgð á eigin hegðun. Við getum stjórnað okkur en ekki öðrum.

• hjálpar einstaklingnum að læra af mistökum í samskiptum og að axla
ábyrgð á eigin orðum og gerðum. Það er í lagi að gera mistök en mikilvægt
að draga lærdóm af þeim.

• finna leiðir til þess að uppfylla þarfir sínar á jákvæðan hátt án þess að það
komi niður á öðrum sem í kringum mann eru.



Uppbygging er

Í samskiptum okkar við nemendur leitumst við eftir að spyrja spurninga í stað
þess að skipa eða hóta.

Við notum ákveðna samtalstækni sem felur í sér að fá nemandann til að
finna lausnina. Dæmi um spurningar.

✓Hvað átt þú að vera að gera núna?

✓Hver er reglan?

✓Hvert er þitt hlutverk?

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

✓Hvað hefðir þú getað gert öðruvísi?

✓Hvað ætlar þú að gera næst þegar….?



Uppbyggingarstefnan hjálpar til við að:

• skilja eigin hegðun.

• læra að jafna ágreining og vaxa af því.

• leiðrétta eigin mistök og læra af þeim.

• sættast við aðra.

• komast fljótt í jafnvægi eftir að hafa misst stjórn á sér.



Öll hegðun hefur þann tilgang
að uppfylla þarfir viðkomandi

• Á bak við alla hegðun er þörf.

• Að skilja eigin þarfir og geta skilið þarfir annarra.

• Eina hegðunin sem við getum stjórnað er okkar eigin.

• Við erum mótuð af fortíðinni en getum einungis uppfyllt þarfir okkar í 

núinu og gert áætlanir um hvernig við uppfyllum þær í framtíðinni.



Þrjár ástæður hegðunar

• Til að forðast óþægindi.

• Til að fá virðingu eða verðlaun frá öðrum.

• Til að öðlast sjálfsvirðingu.

Hvernig manneskja viltu vera?



Mistök

Það er mikilvægt að nemendur fái að gera mistök. 

Mistök eru dýrmæt því við lærum af þeim.

Við dveljum ekki við það sem er liðið, heldur horfum fram á veginn og

spyrjum hvað getum við gert öðruvísi næst.



Þarfirnar



Þarfirnar

• Samkvæmt uppbyggingarstefnunni eru grunnþarfirnar 5 og er hver þörf

skilgreind út frá því sem einkennir hana. Flest okkar hafa fleiri en eina

ríkjandi þörf. Þarfirnar eru: Umhyggja, áhrif, frelsi, gleði og öryggi.

• Öll hegðun hefur tilgang en þegar við þekkjum þarfir okkar leitum við leiða

til að uppfylla þær sem best án þess að ganga á þarfir annarra.

• Mikilvægt er að kenna börnunum réttar leiðir til að uppfylla sínar þarfir.



Þarfahringurinn



Öryggi

Tengist líkamlegum þörfum sem allir hafa og þurfa að fá uppfyllta að

einhverju leyti til að dafna í lífinu.

• húsaskjól

• fæði

• fatnaður

• líkamleg heilsa

Öryggisþörfinni þarf að fullnægja áður en hægt er að sinna öðrum þörfum.



Umhyggja

Einstaklingur með ríka umhyggjuþörf hefur þörf fyrir að tilheyra félagslega og
upplifa sig sem hluta af hópi/bekk, vill vera þátttakandi, vill deila með öðrum
og blómstrar í samvinnu. Einstaklingur á gott með að mynda tengsl og vill að
öðrum líki við sig. Þörfin er uppfyllt með samskiptum við aðra og að vera
samþykktur.

• að tilheyra

• ást

• vinskapur

• taka þátt

• náin kynni

• félagsskapur



Áhrif-rík þörf fyrir áhrifavald

Einstaklingur vill standa sig vel, hefur þörf fyrir að vita alveg hvað á að gera
áður en það er framkvæmt. Hefur ríka þörf fyrir hrós og viðurkenningu, 
skipulagður, stundum stjórnsamur, kappsamur, öruggur í fasi og framkomu. 
Áhrifaþörfin er uppfyllt með góðri frammistöðu og viðurkenningu.

• skipulag

• vera góður í

• finna mikilvægi sitt

• fá viðurkenningu

• árangur – standa sig vel

• ráða við hluti



Frelsi –rík þörf fyrir frelsi

Einstaklingur vill hafa möguleika, hefur þörf fyrir sveigjanlegt umhverfi og
tilbreytingu. Hefur gaman af sköpun og tilraunum og er sama hvað öðrum
finnst.

Til í að prófa nýja og spennandi hluti. Frelsisþörfina má helst uppfylla með því
að fá frið til að gera og hugsa það sem maður vill en einnig með því að læra
að taka meiri ábyrgð.

• Hreyfing

• Geta valið sjálfur

• Sjálfstæði

• eiga möguleika.

• Fá tækifæri.



Gleði –rík þörf fyrir gleði og ánægju

Gerir oft að gamni sínu og hlær að sjálfum sér og öðrum. Er áhyggjulaus
og sáttur við umhverfið og hefur almennt gaman af lífinu.

Sækir í spennu og er orkumikill. Gleðiþörfinni má svala á marga vegu´í
gegnum nám, leik, sköpun og áskoranir.

• ánægja

• hlátur

• leikur

• grin

• læra nýja hluti



Vinna með nemendum

• Hver bekkur í Vogaskóla vinnur að bekkjarsáttmála í upphafi skólaárs. 
Þar eiga að koma fram þau lífsgildi sem nemendur koma sér saman
um að þau ætli að fylgja.

• Bekkjarsáttmáli verður til á bekkjarfundum.

• Þegar nemendur hafa komið sér saman
um gildin þá eru þau sett á plakat og allir
nemendur skrifa undir.



Vinna með nemendum
-Mitt og þitt hlutverk-

• Í upphafi skólaárs vinnur hver árgangur mitt og þitt hlutverk í 
skólastofunni. Einnig er mitt og þitt
hlutverk unnið fyrir önnur rými skólans,                                                 
s.s. matsalur, íþróttasalur.

• Við höfum öll okkar hlutverk hvar sem
við erum.

• Bæði kennarar og nemendur.



Vinna með nemendum
-Sáttaborðið-

Reglur sáttaborðsins

• Muna að engin er fullkomin.

• Allir fá að segja frá.

• Segja sannleikann (sína hlið).

• Forðast ásakanir, afsakanir, skammir, tuð.

• Hlusta án þess að grípa fram í.

• Skrifa niður hugmyndir um lausn.

• Velja bestu lausnina.



Uppbyggingarþríhorn Diane Gossen



Uppbyggingarþríhorn



Skólareglur Vogaskóla

Markmið skólareglna í Vogaskóla eru að allir nemendur geti þroskað

hæfileika sína og séu öryggir í öllu starfi á vegum skólans. Viðfangsefni

allra í skólasamfélaginu er að byggja upp góðan starfsanda og skólabrag

þar sem öryggi, vellíðan, heilbrigði og jákvæðni einkenna öll samskipti. 

Enn fremur að stuðla að góðu samstarfi og samráði milli foreldra og

skóla um nám nemenda, hegðun og samskipti.



Skólareglur Vogaskóla

Við í Vogaskóla:

• sýnum virðingu, kurteisi og tillitssemi

• leggjum okkur fram við að sinna hlutverki okkar

• hjálpumst að og vinnum saman

• förum að fyrirmælum alls starfsfólks

• göngum vel um húsnæði, búnað, tæki, eigur okkar og annarra

• notum engin snjall- og spjalltæki nema í samráði við kennara

• neytum ekki sælgætis, orku- eða gosdrykkja í skólanum nema við sérstök
tilefni

• aldrei að yfirgefa skólalóð án leyfis á skólatíma ef við erum í 1.-7. bekk



Skýr mörk

• Þá er sett ákveðin umgjörð til að tryggja vinnufrið og öryggi fyrir

nemendur í Vogaskóla.

• Skýru mörkin eru ófrávíkjanlegar reglur til að tryggja öryggi og verður

þá stundum að beita ákveðinni reglufestu.

• Óæskileg og óásættanleg hegðun sem truflar nám eða ógnar öryggi

annarra nemenda þarf að bregðast við með ákveðnum hætti.



Skýr mörk

Sumt er bannað í Vogaskóla en þá verður skólinn að beita reglufestu, það
þarf að gera því lög kveða á um það.

Við í Vogaskóla eigum:
• aldrei að beita ögrunum, andlegu- eða líkamlegu ofbeldi
• aldrei að koma með eða beita bareflum/vopnum eða eldfærum.
• aldrei að nota tóbak/rafrettur eða önnur ávana- eða fíkniefni, hvorki í né 

við skólann
• aldrei að taka myndir án leyfis innan skólans
• aldrei að taka hluti ófrjálsri hendi



Skref til bættra samskipta

1. Finndu út eigin löngun/ þörf.

2. Segja hinum frá löngun/ þörf þinni.

3. Hinn hlustar, þú hlustar, ekki endilega til að vera sammála en til að

skilja.

4. Finnið lausn svo báðir fái það sem þeir þurfa, ekki endilega það sem

ykkur langaði upphaflega.



Lesefni

• Restitution: Restructuring School Discipline (Uppbygging-Uppeldi til 
ábyrgðar eftir Diane Gossen).

Ef við viljum að barnið læri af mistökum sínum er refsing ekki svarið við 
því, hvort sem það er heima eða í skólanum. Slíkt getur aðeins aukið á 
vandræðin. Diane Gossen brýtur blað í sögu uppeldisfræðinnar með 
þessari bók sinni og útskýrir hvernig hægt er að efla sjálfsaga barna. 

Viðurkennt er að börn og ungmenni gera ýmis glappaskot og er lögð 
áhersla á jákvæð viðbrögð þeirra sem í kringum þau eru sem hvetja 
börnin til þess að læra af mistökum sínum þegar þau eiga sér stað.



Lesefni

• www.uppbygging.is
• http://netla.hi.is/greinar/2007/003/index.htm
• https://uppbyggingarstefnanogjakvaeduragi.weebly.com/
• Gossen, D. (2007). Uppeldi til ábyrgðar. (Magni Hjálmarsson þýddi). (2. 

útgáfa). Álftanes: Útgáfufélagið Sunnuhvoll. (Upphaflega gefin út 2002).
• Gossen, D. (2008). Barnið mitt er gleðigjafi. (Magni Hjálmarsson 

þýddi). Álftanes: Útgáfufélagið Sunnuhvoll.                
Hægt er að panta þessa bók á sunnuhvoll.com

Þar er áhersla á að foreldrar verða samstarfsmenn og ekki andstæðingar 
þegar uppbyggingu er beitt. Þessi hagnýta bók er fyrir foreldra og hjálpar 
þeim að vinna með börnum sínum, að áhersla sé á að tala um nauðsyn þess 
að leiðrétta mistök sín fremur en að skamma og gagnrýna

http://www.uppbygging.is/
http://netla.hi.is/greinar/2007/003/index.htm
https://uppbyggingarstefnanogjakvaeduragi.weebly.com/

