
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Jákvæð samskipti! 
Er það mikilvægt? 

 



Grein í Morgunblaðinu! 

Börn nú á tímum eru harðstjórar. Þau standa 
uppi í hárinu á fullorðnum …  gleypa í sig matinn 
og eru hortug við kennara sína. 
 

  Sókrates, 425 f. Kr. (?) 

 



Hvað sagði Shakespeare? 

Það vildi ég að enginn aldur væri á milli 10 og 23 eða 
unglingar svæfu þann aldur burt.  
Því ekkert er þar á milli nema að barna stelpur, stríða 
gömlu fólki, stela og fljúgast á. 

 
Shakespeare (1564 –1616 ) 

      



Hvað sögðu sérfræðingar 1950? 

Barnauppeldi ... í sveitunum sæmilegt, en ekki í 
þorpunum, þar sem börnin leika lausum hala og 
eftirlitslaus mestallan daginn og gera allt, sem þeim 
dettur í hug. Að vísu er þetta ögn skárra á veturna, 
meðan skólinn starfar, en þó ekki nógu gott. Annars eru 
flest börnin vel klædd, og virðist þau ekkert skorta 
nema hugsandi mæður. 
 

Víkingur Arnórsson, læknir á Hólmavík, 1956 

 



Hvað segja menn í dag? 

Auðvitað eru agavandamál í grunnskólum eins og alls 
staðar í samfélaginu. Við búum í agalitlu samfélagi. Hér 
nægir að nefna svarta markaðinn, skattsvikin, braskið, 
fjölmiðlafárið, umferðina, miðborgina um helgar, 
agaleysið í opinbera kerfinu. Það er agaleysi víða í 
skólum – en það er ekki – þegar á heildina litið 
alvarlegasta agaleysið sem við er að glíma í þessu 
samfélagi.      

      NN, 1999 
 



Getur verið að það sé svona einfalt? 
Eitt óyggjandi ráð um uppeldi barna er að taka 
tillit til þess að hver og einn einstaklingur er 
sérstakur og öllum öðrum ólíkur, líka foreldrum 
og systkinum. Uppalendur verða bæði að 
umbera og ýta undir þessa sérstöðu.  
Börn þroskast best séu þau elskuð vegna þess 
sem þau eru, ekki vegna þess sem þeim er 
ætlað að vera. 
     Anthony Storr, breskur geðlæknir 



Heilarannsóknir sýna að -  
-á fyrstu 180 sekúndunum eftir að 

barnið fer á fætur þá hefur það 
ákveðið hvort þetta verði góður 

dagur eða ekki. 



Er þetta kannski aðalatriðið? 

• Hvað gerir okkur hamingjusöm! 
• Hvað gerir okkur að fjölskyldu! 
• Hvað hjálpar okkur í vinnunni – skólanum! 

 
• GÆÐI MANNLEGRA SAMSKIPTA! 



Góður námsárangur er rakinn til  

  Kennsluaðferða - 6% 

Þátta sem skólinn  
hefur enga stjórn á 
           16% 

Gæða mannlegra  
samskipta í  
skólanum - 78% 

From Teacher’s Handbook: Discipline 
with Love and Logic, Cline/Fay Institute. 



Nemendur sem upplifa góð samskipti 
eru minna líklegir til að   

• nota áfengi eða önnur vímuefni 
• taka þátt í ofbeldi eða vondri hegðun 
• upplifa ótímabæra þungun 
• upplifa tilfinningalegt álag 

 
 
Það sem börn þurfa er að vita er að þau tilheyri 
einhverju stærra – samfélagi – skóla- fjölskyldu! 



 
Við þurfum að kunna og  
kenna börnunum okkar!  

 
 

 
 

• 1.  Samvinnu 
• 2.  Leysa vandamál 
• 3.  Samskiptahæfni 
• 4.  Tala 
• 5.  Hlusta  

 
 
 



Hvernig gerum við það? 

• Ekki reiði, samviskubit, mútur, neikvæðar eða 
of margar flóknar reglur 

• Skýrar jákvæðar reglur-verkaskipting á hreinu 
• Samvinna, spyrja spurninga, leysa vanda 

– báðir sigra, báðir fá eitthvað af því sem þeir þurfa 



Samvinna 

 
• Fullorðinn gerir  
• Fullorðinn segir  
• Niðurstaðan 
• Barnið segir  
• Barnið þróar  

 

 
• Hlustar og spyr spurninga 
• Hvernig erum við, hvað vilt þú   
• Styrking 
• Hvað get ég gert .. 
• Gott sjálfstraust, sjálfsálit  
• Lærir sjálfsuppbyggingu 

 



Kennið börnum að stjórna sér sjálf! 
 
 

 Hjálpið barninu að taka ábyrgð á mistökum 
 

 Hughreystið barnið - það er í lagi að gera mistök, mistök eru til að læra af þeim 
 

 Komið barninu í jafnvægi- þú ert ekki sá eini, enginn er fullkominn 
 

 Finnið þörfina- það er ástæða fyrir allri hegðun svo þetta var ekki að 
ástæðulausu, hefðir þú getað gert eitthvað verra, ef svo er þá getur þú gert betur 
líka!  
 

 Finnið hvað trúir barnið á - getur þú gert betur, hvernig persóna viltu vera, hvað 
segir það um þig ef þú bætir fyrir mistökin? 
 
 
 

 Börn eiga að hegða sér að því að þau vilja það sjálf! 
 

 
 
                                             



Sjö atriði varðandi kennslu í sjálfsaga! 

1. Allir gera mistök 
2. Við vitum þegar við gerum eitthvað rangt  
3. Skammir og gagnrýni ýta undir að fólk fari í 

varnarstöðu 
4. Fólk getur lært betri leiðir 
5. Þegar börn fá að vaxa af því að bæta fyrir 

mistök sín reyna þau ekki að ljúga eða fela þau 
6. Að læra sjálfsaga er skapandi ferli 
7. Þeir sem fá að byggja sig upp og bæta fyrir 

verða umburðarlyndari gagnvart öðrum 



Aðalatriðið er að 

Það flotta er að allt þetta 
skiptir eiginlega engu máli!  



   Það er ekki mikilvægast hvað þú segir!       
 Heldur hvernig þú segir það! 



Þú verður að nota heilann 
og barnið verður að fá 

tækifæri til að nota heilann 
  

Það sem er ennþá 
mikilvægara er að  



Til þess að geta notað heilann verður þú að róa þig! 
Aldrei ræða málin ef þú eða aðrir eru reiðir, hræddir eða æstir 

 

 



Kælitími!  
 Áður en þú reynir að leysa vandamál 

gefðu þér og hinum aðilanum tíma  
kælitíma 

 Róa sig niður ef það er reiði, ótti eða 
æsingur í gangi. 

 Verið þolinmóð þar til að fólk er í raun 
tilbúið til að hugsa og hjálpa. 

 Að rjúka í hlutina getur bara gert illt verra 
 Flestir hlutir geta beðið í nokkrar mínútur 

eða jafnvel þar til daginn eftir  



 ReglustjóRnun samvinna 

FaRa á milli 

Ef þú ekki ________ þá verð 
ég _________.(Gefur þér 
óþægindi vegna afleiðinga) 

Ég vildi frekar__________ 
(Leiðrétta það. Að við báðir fáum 
það sem við viljum)  

Presenter
Presentation Notes
Ef þú vilt það ekki þá gerist –þetta – það er allt í lagi – það er engin heimsendir – en þá verðum við að skoða hvort meðferð passi fyrir þig – þetta eru valkostirnir – vogur – Brúarholt – mig langar til að við getum rætt þetta þannig að þú vitir hvað er í boð’i og hvað fer fram þarna – viltu ræða þetta – nei – ef þú vilt það ekki getum við gert þaðán þinnar samvinnu en það vill ég ekki – ég vill miklu frekar að við getum rætta þetta – eigum viða ð setjast niður á kaffihúsi – eða viltu vatn 



Lausnarhringir 

1.Getur þú  
   leyst þetta  
   sjálfur? 

2. Er einhver sem hefur 
leyst svipuð vandamál 

Sem getur hjálpað þér? 

     3.  Viltu fá tillögu?  (Komdu með minnst 3  
    til að viðkomandi geti valið um.) 

4. Viltu að ég segi þér hvað þú átt að gera? 
          

Þessir hringir eru til að hjálpa fólki til að stjórna sér sjálfir og leysa sín vandamál sjálf. 
        Markmiðið er að nota sem mest hring nr 1 þar sem fólk er sjálfstætt að leysa sín mál. 

Presenter
Presentation Notes
Hefur þú einhverjar hugmyndir um hvernig hægt er að leysa þetta Þekkiru einhvern sem hefur verið í svipuðum aðstæðum sem hefur leyst svipuð vandamál Viltu að ég komi með tillögu – 1 vogur – kostir – gallar  2 brúarholt – kostir og gallar 3 foreldrahús – kostir og gallar Eða viltu að ég segi þér hvað þú átt að gera



Opnum svæðin! 

 Veltu tali um veikleika yfir í tal um styrkleika  
 Í stað þess að segja “þú getur þetta ekki!“ 

 Segðu – “getur þú gert þetta í staðinn?”  

 

 Skiptir það raunverulega máli? 
 Áður en þú tekur slaginn - spurðu sjálfan þig,  

“skiptir þetta raunverulega máli?” 

 

 Notaður “Já, ef…” aðferðina! 
  Segðu “Já” eins oft og þú getur 

  Ef getur ekki sagt “Já” segðu “Já ef…” 

  Ef þú segir “nei”; ekki breyta því. 



Takk fyrir og  
gangi ykkur vel! 

palloisland@gmail.com 
Jákvæð samskipti - á Facebook 

 

 

 

 

 

   Fyirlesturinn er m.a. byggður á verkum Diane Gossen 

 

mailto:palloisland@gmail.com


Nokkrar heimasíður! 

• https://sites.google.com/site/uppeldid/ 
• www.realrestitution.com 
• www.saft.is 
• www.heimiliogskoli.is 
• www.astradur.is 
• www.persona.is 

 
 
 

http://www.realrestitution.com/
http://www.realrestitution.com/
http://www.saft.is/
http://www.heimiliogskoli.is/
http://www.astradur.is/
http://www.persona.is/


Nokkrar bækur 
• Restitution Restructuring School Discipline  
• It's All About We: Rethinking Discipline Using Restitution 
• Sterk saman – er ísl útgáfa þessara bóka eftir Diane Gossen 

o Vinnuhefti fyrir starfsfólk  
• Að sætta sjónarmið – texta og vinnubók fyrir unglinga 
• Leiðarvísir um uppbyggingu sjálfsaga 
• Leiðarvísir um uppbyggingu sjálfsaga – nemendabók  

 
• My Child Is A Pleasure - Diane Gossen 
• Á ísl - Barnið mitt er gleðigjafi 

 
• Creating the Conditions: Leadership for Quality Schools 

Diane Gossen & Judy Anderson 
 

• Unconditional parenting – moving from rewards and punishment to love and 
reason – Alfie Kohn 
 

• Helping kids held themselves – A. Perry Good 
 

• Virðing og umhyggja – Sigrún Aðalbjarnardóttir 
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