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Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það er ágóði eigin 

rannsókna. 

 

_________________________________ 

Ásdís Hrönn Guðmundsdóttir 

 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til 

B.Ed.-prófs í kennaradeild. 
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Útdráttur 

 

Það sem oft brennur á ungum kennurum er að vita hvernig hægt sé að viðhalda aga. 

Agi er eitthvað sem allir þurfa einhvern tímann að fást við. Hvort sem það snýr að 

uppeldi barna eða að sjálfsaga í daglegu lífi. 

 Sjálfsagi er leið til að ná stjórn á innri hvötum og löngunum. Leiðin til að velja rétt 

og gera rétt. Markmiðið með sjálfsaga er að öðlast betri sjálfsmynd, að hafa trú á 

sjálfum sér og beri ábyrgð á eigin gjörðum. Einnig felst ákveðinn drifkraftur í 

sjálfsaga sem hvetur okkur áfram. 

 Segja má að í öllu uppeldi felst agi. Talað er um „jákvæðan“ og „neikvæðan“ aga. 

Með því er átt við að allt uppeldi getur ýmist haft uppbyggileg eða heftandi áhrif á 

sjálfsmynd barnsins. Í þessari ritgerð kanna ég ýmsar uppeldisaðferðir og geri 

greinamun á því að hvorum flokknum þær falla betur. 

 Rauði þráðurinn er kennsla í tilfinningahæfni, hæfnin til að gera sér grein fyrir 

eigin tilfinningum og annarra. Bera virðingu fyrir þeim og hafa stjórn á þeim. 

Mannssálin er þrungin tilfinningum og þær hafa áhrif á allt sem við gerum, hvernig 

við bregðumst við öðrum og hvernig samskipti við eigum við aðra. Það er því 

mikilvægt að kennsla í tilfinningum hefjist snemma á lífsleiðinni.  

 Samræðuhópar eru góður grunnur fyrir kennslu í tilfinningum. Þar læra börnin að 

bera virðingu hvert fyrir öðru, heyra hugmyndir annarra og læra að mynda sér eigin 

skoðanir. 

 Ég er sannfærð um það að leikskólar sem tileinka sér þær hugmyndir sem fela í sér 

að bæði starfsfólk og börn séu ávalt vakandi yfir eigin gjörðum koma til með að sjá 

árangur. 
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Summary 

 

One thing that young teachers are eager to know is how to maintain discipline. 

Discipline is something everyone must deal with sometime in life, whether it concerns 

the upbringing of children or self-discipline in every day life. 

 Self-discipline is a way to control one´s own initiative and desires. The way to 

make the right choice and do the right thing. The objective/purpose of self-discipline 

is to gain a better self-image, faith in one´s ability and control of one´s behaviour. 

Self-discipline also creates a certain force that drives us forward. 

 One can say that all upbringing involves discipline. There is the concept of 

“positive“ and “negative“ discipline that results in an either edifying or hindering 

effect on the child´s self-image. 

 In this essay I explore several methods of upbringing and distinguish between the 

two categories. 

 The most important factor in emotional literacy is the ability to understand one´s 

own emotions and note others, to respect them and control them. 

 The human spirit is filled with emotions and they affect everything we do, how we 

respond to other people and how we communicate That is why schooling the 

emotions should start early in life. 

 Discussion groups are useful in order to teach children to learn to respect each 

other, hear the ideas of others and learn to form their own opinions. 

 I am convinced that if early childhood educators attribute the idea that involves the 

awareness of staff and children to their own behaviour, they will see progress. 
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1 Inngangur 

Öll börn láta í ljós hegðun sem á einhvern hátt telst óásættanleg. Skiljanlega vilja 

foreldrar og kennarar hafa áhrif á slíka hegðun, ýmist breyta eða koma í veg fyrir að 

hún eigi sér stað og jafnvel festist í sessi. 

Sem foreldri og leikskólakennari vil ég einnig hafa áhrif, en á uppbyggilegan hátt. 

Mín skoðun er sú að það sem foreldrar gera í dag gera börnin á morgun. Foreldrar og 

kennarar eru helsta fyrirmynd barnsins. Börn sem alast upp við erfiðar aðstæður eiga 

hugsanlega ekki aðra möguleika á umhyggju og þroskakostum en hjá 

umönnunaraðilum skólastofnana.     

 Það er því hlutverk mitt í þessari heimildarannsókn að leita svara við eftirfarandi 

spurningum sem hugsanlega fleiri foreldrar/kennarar leita eftir.  

 Hvað er agi og hvers vegna er svona mikið talað um agavandamál? Er agi 

vandamál? Hvernig tengist sjálfsagi hegðun/hegðunarvandamálum? Felst ákveðin 

forvörn í sjálfsaga, hvernig? 

 Ef hegðun barna er vandamál, hvað er þá til ráða? Er hægt að koma í veg fyrir 

slæma hegðun og þá hvernig? Hvað er jákvæður/neikvæður agi? Hvaða aga-aðferðum 

er rétt að beita, hvað virkar? 

 Er okkur meðfætt að öðlast velferð í lífinu eða ávinnum við okkur réttinn til þess? 

Geta tilfinningar okkar og það hvernig við tökumst á við þær haft eitthvað um það að 

segja hvernig okkur vegnar í lífinu? 

 Þessum spurningum ætla ég mér að svara og vonast til að við verðum öll einhvers 

vísari. 
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2 Agi 

 

Í þessum fyrsta kafla ætla ég að fjalla um aga og sjálfsaga. Ég leitast við að skilgreina 

hugtakið aga með aðstoð heimilda. Ég dýpka umfjöllunina með því að beina augum 

að sjálfsaga og markmið með honum. 

 

2.1 Hvað er agi? 

Áður en ég fjalla um markmið með aga ætla ég að leitast við að skilgreinina orðið 

sjálft. Í Íslenskri orðabók handa skólum og almenningi er sögnin að aga að; refsa, 

temja eða siða. Nafnorðið agi er skilgreint sem ótti eða lotning.1 Af þessu er að skilja 

að hugtakið agi er frekar neikvætt og gefur til kynna yfirráð þess sem agar og 

undirgefni þess sem á að aga, í flestum tilfellum fullorðinn á móti barni. Íslensk 

samheitaorðabók tengir aga við orðið uppeldi, sögnin að aga er hins vegar að hemja, 

refsa, siða eða ala upp í siðvendni.2 Ef flett er upp í erlendum orðabókum kemur fram 

að orðið discipline er komið af orðinu disciple (nemi, nemandi, lærlingur).3

Það mætti hugsa sér tengingu hér við fyrri tíma. Áður fyrr tíðkaðist það að 

kennarinn væri æðri nemendum sínum og „barði“ þá til þekkingar. Sjálf hef ég 

reynslu af slíkri kennslu, þar sem kennarinn var svo strangur að maður skalf á beinum. 

Ég man eftir því að vera svo skelfd af hræðslu að ekkert af námsefninu komst til skila. 

Ég get því ekki séð að slík lotning beri árangur og vona að sú hugmynd sé liðin undir 

lok, að hugmyndin um umhyggju sé við líði nú á dögum. 

Sálfræðingurinn Thomas Gordon bendir á tvær mismunandi skilgreiningar á 

hugtakinu. Í það fyrsta er sú hugmynd að aga, aðferð til að stjórna. Í öðru lagi þýði 

hún að kenna og leiðbeina. Gordon leggur áherslu á að valdbeiting eigi ekki rétt á sér 

þegar kemur að uppeldi, heldur sé agi byggður á væntumþykju og leiðsögn. Vald 

kallar á mótstöðu.4

1 Íslensk orðabók handa skólum og almenningi 1988:14. 
2 Íslensk samheitaorðabók 1988:10. 
3 Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi. 1984:277. 
4 Gordon, Thomas 1991:5-7. 
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Í Barnasálfræði er agi skilgreindur sem aðferð til að stjórna og setja börnum mörk 

svo þau skynji öryggi og beri virðingu fyrir þeim reglum sem settar eru. Barnið þurfi 

ytri ramma og skýr skilaboð um hvað sé leyfilegt og hvað ekki.5

Ég er sammála því að börn þurfi ramma og skýr skilaboð, það stangar mig hins 

vegar að sjá orðið að stjórna í tengingu við öryggi og virðingu. Mér finnst í þessu 

samhengi ekki rétt að nota sögnina að stjórna heldur væri réttara að nota, eins og 

Gordon leggur áherslu á, að leiðbeina. Ég lít á kennslu sem samvinnu á milli kennara 

og nemenda, hvort sem talað er um í leikskóla eða á eldri skólastigum. 

 Ég er hlynnt þeirri hugmynd að agi sé leið til að leiðbeina börnum að læra 

viðeigandi hegðun samkvæmt reglum viðkomandi samfélags. Læra félagslega- og 

menningarlega viðeigandi leiðir til að fást við tilfinningar, samskipti og skilning á 

réttu og röngu.6

Ég tel að fólk þurfi að tileinka sér þær hugmyndir sem fylgja menningu og staðblæ 

hvers samfélags. Þ.e. þær hugmyndir sem haldið er uppi á hverjum stað. Ekki er ég þó 

að segja að fylgja eigi hugmyndum sem stangast á við eigin lífsviðhorf heldur þarf að 

kynna sér þær reglur og hefðir sem eru í gildi.  

 Mér finnst mikilvægt að börn læri að gera sér grein fyrir eigin tilfinningum og 

annarra, að þau skilji hvaða afleiðingar gjörðir þeirra hafa, á þau sjálf og aðra. Þess 

vegna leitast ég við að finna leiðir sem hjálpa börnum að öðlast sjálfsaga.  

 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson dósent leitar eftir skilgreiningu hugtaksins í grein 

sinni Umhyggja og agi fara saman. Hann telur að flestir vilji skilgreina hugtakið sem 

stjórn og skipulag á eigin gjörðum. Hugtakið agi í þessari merkingu er um innri aga 

og sjálfstjórn. Hugtakið ætti því að teljast fremur jákvætt. Aðrir vilji nota hugtakið 

aga sem andstæðu við óhlýðni, ef bekkur er óhlýðinn, þá sé hann agalaus. Ingólfur vill 

meina að einungis með réttum kennsluaðferðum og áhugaverðu námsefni sé hægt að 

krefjast hlýðni. Ef kennari sýnir sjálfur ekki sjálfsaga, hvernig eiga nemendur þá að 

tileinka sér sjálfsaga?7

Í áframhaldandi umfjöllun ætla ég mér að styðjast við skilgreininguna um innri aga 

eða sjálfstjórn. Ég legg áherslu á sjálfsaga og segja má að þarna birtist áherslupunktur 

rannsóknarspurningar minnar: Hvernig kennum við sjálfsaga? Í eftirfarandi köflum 

leitast ég við að skilgreina sjálfsaga og greini frá aðferðum til að kenna/öðlast hann. 

 
5 Álfheiður Steindórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:241. 
6 Rodd, Jillian 1996:8. 
7 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1998:113-114. 
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2.2 Sjálfsagi 

Eitt meginmarkmið með aga er að börnin öðlist sjálfsaga. Með aukinni ábyrgð eykst 

sjálfvirðing og -traust.8 Þegar hefur komið fram að sjálfsagi er jákvætt hugtak, stjórn á 

innri hvötum og löngunum. Það að geta stöðvað sjálfan sig af áður en framkvæmt er.  

 Oft er talað um sjálfsaga í tengslum við óhóf, t.d. fólk sem berst við offitu eða fíkn. 

Í slíkri baráttu gildir að hafa stjórn á skyndihvötum. Ef til vill skiptir engin sálræn 

hæfni meira máli en sú að standast skyndihvatir. Hún er forsenda allrar 

tilfinningalegrar sjálfstjórnar.  

 Walter Mischel sálfræðingur hóf rannsókn á áhrifum skyndihvata á árunum 1960-

1970. Hann lagði svokallað sykurpúðapróf fyrir fjögurra ára börn í leikskóla í 

Stanford. Prófið fól það í sér að börnin sátu ein í herbergi með sykurpúða í skál fyrir 

framan sig. Börnunum voru boðnir tveir sykurpúðar, sem umbun, ef þau vildu bíða í 

15 mínútur. „Ef þú bíður þangað til hann kemur úr sendiferðinni máttu fá tvo 

sykurpúða til að gæða þér á. Ef þú getur ekki beðið svo lengi færðu bara einn – en 

hann máttu fá núna.“9

Greiningargildi prófsins kom í ljós 12-14 árum síðar þegar haft var samband við 

þessi sömu börn. Munurinn á tilfinningalegri og félagslegri stöðu þeirra sem stóðust 

ekki mátið að taka sykurpúðann og hinna sem stóðust freistinguna var með ólíkindum. 

Þau sem sýndu þolinmæði við að bíða voru gædd sjálfstrausti og öryggiskennd, auk 

þess að vera áreiðanleg og ábyrg. Hvatvísu börnin voru almennt talin ómannblendin, 

vonbrigði komu þeim auðveldlega úr jafnvægi og mörg þeirra höfðu það álit á sér að 

þau væru „vond“ eða óverðug. Þau móðguðust af litlu tilefni, sýndu tortryggni, öfund 

og afbrýðisemi. Þegar þátttakendur voru metnir á ný, um það leyti sem þeir luku 

framhaldsskólaprófi, sýndu þeir sem voru þolinmóðir um fjögurra ára aldur mikla 

yfirburði í námi, miðað við þá sem létu undan freistingum sínum. Þetta bendir til þess 

að hæfileikinn til að slá svölun á frest hafi mikil áhrif á vitsmunalegt atgervi, án þess 

að greindarvísitala komi þar við sögu.10 

Börn sem búa yfir sjálfsaga eru þau börn sem alist hafa upp við persónulegt frelsi. 

Þau hafa fengið að velja og hafna. Þau læra að stjórna eigin hegðun og fylgja reglum 

ef þau hafa fengið tækifæri til að vera með í að semja þær.11 

8 Gordon, Ann Miles og Kathryn Williams-Browne 1996:206. 
9 Goleman, Daniel 2000:90. 
10 Goleman, Daniel 2000:91-92. 
11 Gordon, Thomas 1991:8. 
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2.2.1 Markmið með sjálfsaga 

Ég tel að helsta markmið og ávinningur af sjálfsaga sé góð sjálfsmynd og sjálfstraust. 

Sjálfsmynd er sú mynd sem við höfum af okkur sjálfum sem einstaklingar. 

Sjálfsmyndin skiptist í sjálfsvirðingu og sjálfsálit. Sjálfsvirðing byggist á því hvaða 

grundvallarreglum við fylgjum, hvaða kröfur við gerum til sjálfra okkar, hvað við 

látum ekki hafa okkur út í. Sú virðing sem við berum fyrir okkur sjálfum. Sjálfsálit 

felst í því mati sem við leggjum á eigin frammistöðu, hvaða markmiðum við teljum 

okkur geta náð. Hvar við þykjum standa í samanburði við aðra.12 Börn með góða 

sjálfsmynd og sjálfsálit sýna vilja til samvinnu og ábyrga hegðun. Góð sjálfsmynd og 

góð hegðun haldast í hendur. Bygging sjálfstraustsins felur í sér aukið sjálfstæði og 

aukna sjálfsstjórn.13 

Í Journal of Moral Education sem og nýjustu bók sinni Justifying Emotions talar 

Dr. Kristján Kristjánsson um sjálfsmyndar-„kerið.“ Þar er sjálfsvirðingin kerið sjálft 

og vatnið í kerinu er sjálfsálitið. Þarna viljum við hafa jafnvægi. Ójafnvægi getur 

verið orsök að eða merki um vanlíðan. Ef kerið er stórt og vatnið mikið hefur 

viðkomandi góða sjálfsmynd, gerir miklar kröfur til sín og er líklegur til að vera í 

stjórnunarstöðu. Þessi börn eru oft áberandi í barnahópnum. Þau eru höfðingjarnir, 

þeir sem allir fylgja. Ef kerið er lítið þ.e. sjálfsvirðingin lítil, en sjálfsálitið þeim mun 

meira er voðinn vís. Vatnið flæðir yfir, viðkomandi lætur vaða yfir sig og drukknar í 

eigin virðingarleysi. Þessi börn geta einnig verið vinsæl í barnahópnum, en eru oft 

höfð sem sendlar fyrir höfðingjann. Svo er það stóra kerið með litla vatnið. 

Viðkomandi gerir miklar kröfur til sín, stundum ofurmannlegar en er samt sem áður 

með lítið sjálfsálit og líður illa. Oft eru þetta stúlkur sem finnst þær aldrei gera nógu 

vel þrátt fyrir framúrskarandi árangur. Stundum er kerið „lekt“ þannig að viðkomandi 

gerir mun minna úr frammistöðu sinni en efni standa til. Að síðustu er það „ræfillinn,“ 

lítið ker og lítið vatn. Viðkomandi hefur hvorki sjálfsálit né gerir kröfur til sín. Þetta 

eru oft börn sem alist hafa upp við erfiðar aðstæður og þurfa aðstoð.14 

Til að auka sjálfsvirðingu barns er mikilvægt að virða barnið sem einstakling og 

meta eiginleika út frá því sjálfu frekar en gjörðum. Gera þarf raunhæfar kröfur til 

hegðunar og taka tillit til þroska. Láta börnin vita hvers við væntum af þeim og sýna 

þolinmæði. Hvetja þarf börnin til að taka ábyrgð á eigin hegðun. Taka tillit til líðanar 

 
12 Kristján Kristjánsson 16.02.2001. 
13 Rodd, Jillian 1996:39. 
14 Kristján Kristjánsson 1998:7; 2002:94-95. 
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þeirra og virða tilfinningar. Komum fram við börn eins og við viljum að komið sé 

fram við okkur. Tökum þátt í leik þeirra og sýnum áhuga.15 

Eins og hjá fullorðnum byggist hegðun barna á þörf til sjálfstæðis og sjálfsöryggis. 

Þau vilja prófa nýja hluti og þurfa aðstoð fullorðinna til að setja sér raunhæf markmið. 

Sum börn eiga það til að ofmeta eigin getu meðan önnur þjást af vanmetakennd. Rodd 

bendir á aðferðir til að aðstoða börn við að auka sjálfstæði og öryggi: 

• Auka sjálfsálit með hvetjandi verkefnum sem þau ráða við. 

• Byrja á einföldum verkefnum en auka kröfurnar hægt. 

• Kenna rétta nálgun á verkefnum. 

• Gefa raunhæfan tíma til vinnu á verkefnunum. 

• Gera þeim ljóst að það sé eðlilegt að gera mistök, það sé hluti af þroskaferlinu. 

• Hrósa góðum árangri. 

• Hvetja þau til að halda áfram að gera vel. 

• Kenna þeim að meta eigin árangur þannig að þau verði ekki háð hrósi frá 

öðrum.16 

Einnig bendir hún á að til að auka sjálfsvirðingu þarf að: 

• Hlusta á það sem börnin hafa fram að færa. 

• Spyrja þau álits. 

• Hjálpa þeim að greina eigin hegðun. 

• Kenna þeim að tjá sig um óskir og tilfinningar. 

• Aðstoða þau við að leysa eigin vandamál. 

• Hvetja þau til að vera jákvæð gagnvart eigin getu. 

• Hjálpa þeim að meta eigin árangur á skynsamlegan hátt. 

• Vera sjálf meðvituð um eigin viðbrögð og ástæður að baki.17 

Börn sem finna að þau eru metin fyrir það sem þau eru og komið er fram við af 

virðingu eru líklegri til að fylgja leiðbeiningum fullorðinna um viðeigandi hegðun. 

Börn vilja fá viðurkenningu og finna aukið sjálfstæði. Dagskipulag þarf að vera byggt 

á getu og áhuga barnanna. Þau þurfa á hvatningu og áskorun að halda til að upplifa 

velgengni. Umhverfið þarf að vera hvetjandi en ekki letjandi.18 

15 Rodd, Jillian 1996:46-47. 
16 Rodd, Jillian 1996:42-43. 
17 Rodd, Jillian 1996:39-40. 
18 Rodd, Jillian 1996:96-100. 
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Dagskipulag ætti að vera þannig að börnin viti hvers er ætlast til af þeim og 

hvenær. Allar breytingar þurfa að vera vel kynntar til að koma í veg fyrir óvissu og 

óöryggi. Umhverfið á að vera aðgengilegt og hver hlutur þarf að eiga sinn stað. 

Öðruvísi getum við t.d. ekki gert kröfur til barnanna um að ganga frá eftir sig. Gott 

skipulag sparar tíma og orku.19 

Umhverfið hefur mikið um það að segja hvernig börnunum líður í leikskólanum. 

Sé umhverfið skipulagt þannig að það virki hvetjandi og örvandi, dregur það úr 

leiðindum og þar með truflandi hegðun.20 Börn öðlast góða sjálfsvitund með því að 

eiga eigið hólf eða kassa með þeirra nafni eða mynd á. Þau öðlast sjálfstraust með því 

að fá að velja og bera ábyrgð á efnivið. Taka ber tillit til aldurs og þroska hvers barns. 

Gera þeim ljóst að það er eðlilegt að gera mistök og kenna þeim að takast á við þau.21 

Í þessum kafla hefur komið fram að meginmarkmið með aga er að stuðla að 

sjálfsaga og með sjálfsaga öðlast börnin betri sjálfsmynd. En hvernig öðlast börnin 

þennan sjálfsaga og hvernig getur starfsfólk leikskóla leiðbeint börnunum í rétta átt? 

 Í eftirfarandi köflum greini ég frá aðferðum sem notaðar hafa verið af 

uppeldisaðilum, ýmsar hugmyndir sem oft hafa verið taldar „barn síns tíma“ og aðrar 

sem notast er við nú á dögum. 

 

19 Gootman, Marilyn E. 1997:18-21. 
20 Gordon, Thomas 2001:143. 
21 Gordon, Ann Miles og Kathryn Williams-Browne 1996:260-261. 
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3 Leiðir sem stuðla að aga 

 

Í þessum kafla ætla ég að sýna fram á hvernig hægt er að stuðla að auknum sjálfsaga 

barna og hvaða aðferðir henta best til að viðhalda góðum aga. Í fyrsta lagi legg ég 

fram skilgreiningu á neikvæðum og jákvæðum aga og í hverju það felst. Í öðru lagi 

tala ég um náttúrulegar og rökréttar afleiðingar sem uppeldisaðferð og hvernig hún 

virkar. Ég greini einnig frá leiðum sem geta haft slæmar afleiðingar og ber að varast, 

s.s. líkamlegar refsingar. 

 Í lok kaflans greini ég frá þeim aðferðum sem tengdar hafa verið við sálfræðinginn 

Thomas Gordon þ.e. virk hlustun og ég-boð. 

 

3.1 Jákvæður og neikvæður agi 

Skilgreining mín á hugtökum er sú að með jákvæðum aga sé verið að styrkja jákvæða 

eða viðurkennda hegðun barns og reynt að viðhalda henni. Neikvæður agi er að koma 

í veg fyrir eða stöðva óviðeigandi hegðun, t.d. með refsingu. Ég lít svo á að jákvæð 

viðbrögð endurspegli jákvæð gildi, þ.e. ef fullorðnir bregðast rétt við hefur það í för 

með sér lærdóm fyrir barnið og það upplifir sig viðurkennt (sbr. kafla 3.6/3.7). Ég tala 

um neikvæðan aga þegar börn eru beitt ranglæti og bera ekki uppbyggilegan lærdóm 

af. 

 Í Barnasálfræði segir að jákvæður agi felist í að setja börnum mörk, stöðva þau 

þegar þau hafa í frammi neikvæða hegðun og hrósa jákvæðri hegðun. Neikvæður agi 

er að slá, þrífa eða rífa í barnið, segja að það hafi verið slæmt, óþekkt eða frekt. 

Afleiðingar neikvæðs aga eru þær að tilfinningalíf barnsins bíður hnekki og barnið 

fyllist reiði og finnst það niðurlægt.22 

B.F. Skinner setti fram kenningu um að við stjórnumst af þeim afleiðingum sem 

hegðun okkar hefur. Afleiðingar gjörða okkar hafa áhrif á hvernig við hegðum okkur 

næst við svipaðar aðstæður. Jákvæð styrking (positive reinforcement) er því styrking 

sem kallar á endurtekningu sömu hegðunar. Ef barni er hrósað fyrir góða 

frammistöðu, er líklegt að barnið reyni að halda sínu striki. Jákvæð styrking getur 

verið í formi broskarla og stjörnugjafa. Þó ber að hafa í huga að jákvæð styrking getur 

 
22 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1997:243. 
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einnig haft slæmar afleiðingar. T.d. þegar barn öskrar og fær sælgæti til að þagna. Sú 

styrking viðheldur óviðunandi hegðun.23 Við höldum að við séum að gera barninu 

gott en erum hins vegar að gera sjálfum okkur og barninu erfiðara fyrir. 

 Barn endurtekur hegðun sem það hefur verið verðlaunað fyrir og forðast hegðun 

sem því er refsað fyrir. Jákvæð styrking er notuð til að kenna viðeigandi hegðun og 

viðhalda henni. Neikvæð styrking getur falið í sér afskiptaleysi í garð barnsins þegar 

það hegðar sér illa.24 Afskiptaleysi hefur þau áhrif að barnið skynjar andúð hins 

fullorðna á hegðun þess en lærir hins vegar ekki hvernig eigi að snúa sér á rétta braut. 

Ég tel að það sé nauðsynlegt að ræða við börn um það hvaða hegðun telst viðunandi 

og hver ekki og hvaða ástæður liggja að baki (sbr. aðferðir í kafla 4). 

 Þegar barn hegðar sér illa er freistandi að líta undan og loka bara eyrunum, en þau 

viðbrögð eru höfnun á tilveru barnsins. Eins og viðurkennt er; „andstæða ástar er ekki 

hatur, ekki reiði eða barátta, heldur skeytingarleysi.“25 Börn sem orðið hafa fyrir 

höfnun frá foreldrum verða hrokafull og hafna öðrum fullorðnum í því skyni að verja 

sjálf sig fyrir frekari höfnun.26 Þetta styður þá hugmynd að sum börn hegða sér illa til 

að fá athygli þótt það hafi slæmar afleiðingar fyrir barnið; „slæm athygli er betri en 

engin.“ 

 Ein leið uppeldis er að láta börnin reka sig á og læra af reynslunni. En hvaða áhrif 

hafa slíkar aðgerðir og eru þær réttmætar? Næsti kafli fjallar um þessar aðferðir. 

 

3.2 Náttúrulegar og rökréttar afleiðingar 

Kenningar Johns Dewey um reynslu og menntun fela í sér að börn öðlast menntun 

gegnum reynslu sína. Börnunum er gefið færi á að læra með því að framkvæma 

(learning by doing).27 

Þessi kafli tengist þeirri hugmynd að börn læri af reynslunni og forðist það sem 

hefur slæmar afleiðingar fyrir þau sjálf. Ég varpa ljósi á þessar aðferðir en tek það 

fram að ég aðhyllist sjálf þá hugmynd að fullorðnir og börn komist í sameiningu að 

viðeigandi lausn. 

• Natural consequences eru náttúrulegar afleiðingar sem koma af sjálfsdáðum 

við vissa hegðun. Dæmi: Barn borðar ekki matinn sinn og það verður svangt. 

23 Eggen, Paul og Don Kauchak 1999:202-206. 
24 Gordon, Ann Miles og Kathryn Williams-Browne 1996:218-219. 
25 Tilfinningar [án ártals]. 
26 Gootman, Marilyn E. 1997:10. 
27 Dewey, John 1938:10. 
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• Logical consequences eru rökréttar afleiðingar og tengjast hegðuninni en 

gerast ekki af sjálfsdáðum heldur stýrðar af hinum fullorðna til að sína fram á 

afleiðingar vissrar hegðunar. Dæmi: Barn sem litar á vegg fær ekki að nota 

litina næsta dag. 

• Artificial consequences eða tilbúnar afleiðingar tengjast ekki hegðuninni sjálfri 

heldur eru þær notaðar sem refsing, t.d. „ef þú borðar ekki matinn þinn þá 

færðu ekki að fara út að leika þér“.28 

Náttúrulegar afleiðingar gefa foreldrum færi á að skilgreina aðstæðurnar fyrir 

börnunum án þess að dæma og gefur börnunum mynd af því sem við er að búast. 

Afleiðingin er í beinu sambandi við hegðun barnsins. Dæmi um náttúrulegar 

afleiðingar er að þegar barn vill ekki klæðast vettlingum og því verður kalt. Rökréttar 

afleiðingar eru hins vegar stýrðar af hinum fullorðna. Þær krefjast þess að sá fullorðni 

fylgi hegðuninni eftir og sýni fram á afleiðingar hennar. Dæmi um rökréttar 

afleiðingar er að þegar barn truflar í hóp er það fjarlægt úr hópnum.29 Nauðsynlegt 

getur verið að beita þessari aðferð þegar náttúrulegar afleiðingar hafa áhrif á rétt 

annarra og velferð.30 T.d. þegar barn lemur annað barn með skóflu og skóflan er tekin 

af því, það fær ekki að hafa skófluna. Það ber að gæta hagsmuna annarra barna í 

hópnum, rétt þeirra til að fá notið sín í skólanum. 

 Ég er að vissu marki hlynnt því að börn læri af reynslunni. Auðvitað ber að varast 

öfgakennd dæmi eins og að barn geti ekki lært að hnífar eru beittir nema með því að 

skera sig eða að stökkva út í sundlaug án kúta til að komast að hlutverki kútanna. Ég 

tel hins vegar að t.d. það að taka barn frá matarborðinu vegna hegðunar þess og neita 

því þar með um mat stangist á við hlutverk foreldra og kennara, þ.e. að mæta 

líkamlegum þörfum barnsins. 

Stundum getur hjálpað að gefa börnum val; „annaðhvort hættir þú þessu eða þú 

verður að fara!“31 Þetta gefur barninu færi á að bera ábyrgð á eigin hegðun. Einnig 

gefur þetta hinum fullorðna færi á að sýna fram á hvaða afleiðingar viss hegðun getur 

haft í för með sér áður en hún gerist. Börn þurfa ekki alltaf að reka sig á, þau ættu að 

geta nýtt sér þekkingu og reynslu fullorðinna, í einhverjum tilfellum. 

 

28 Rodd, Jillian 1996:152-153. 
29 Gordon, Ann Miles og Kathryn Williams-Browne 1996:218. 
30 Eaton, Mary 1997:45. 
31 Eaton, Mary 1997:45. 
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3.3 Time-out 

Time-out er í raun hvíld eða hlé frá þátttöku, sbr. í fótboltaleik. Time-out er og hefur 

verið notað sem leið til að ná fram viðunandi hegðun. Þegar barn verður órólegt og 

truflar aðra með hegðun sinni er það fjarlægt úr hópnum. Aðferðinni er ætlað að fá 

barnið til að „hugsa ráð sitt.“ Hlutverk kennarans er að hjálpa barninu að tjá sig um 

atvikið og tilfinningarnar að baki jafnframt því að fá barnið til að ná stjórn á skapi 

sínu.32 

Í mínum augum er time-out staður þar sem barn er látið afskiptalaust, helst sitjandi 

á stól sem snýr upp að vegg. Það má vera að slíkar öfgafullar aðgerðir séu ekki 

notaðar en í eftirfarandi dæmum er talað um einstakan stól. 

 Grunnskólakennarinn Mary Ellis Schreiber segir þessa aðferð vera ytri stjórnun 

sem fullnægir þörfum hins fullorðna fremur en að mæta þörfum barnsins. Notkun 

stólsins hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd barnsins. Barninu fer að finnast eigin 

tilfinningar óverðugar í samanburði við tilfinningar fullorðinna. Oft eru það sömu 

börnin sem sitja í stólnum, sem sýnir að aðferðin er ekki að skila árangri.33 

Aðrir líta á stólinn sem jákvæða leið til að fá barnið til að róa sig og ná sjálfstjórn. 

Þessi stóll hefur stundum verið kallaður „gleðistóllinn“ þar sem börnin geta 

endurheimt gleði sína eftir ósætti. Stóllinn var einnig notaður fyrir börn sem 

einfaldlega þurftu tíma ein til að endurhlaða jákvæða og viðeigandi hegðun. 

Nauðsynlegt er að ræða atvikið sem orsakaði „stólinn“ en ekki fyrr en barnið hefur 

endurheimt ró sína. Tilgangslaust er að segja: „hugsaðu þinn gang“ vegna þess að 

barn sem er æst og ringlað mun ekki hugsa um annað en þá ósanngirni sem því finnst 

því hafa verið sýnd. Ef barn kemur aftur og aftur frá stólnum án þess að tíminn sé 

liðinn og þarf að bera með valdi í stólinn er ástæða til að ætla að þessi aðferð virki 

ekki sem skyldi og nauðsynlegt að finna aðra lausn. Börnin geta hugsanlega tekið þátt 

í ákvörðun á viðeigandi lausn.34 

Persónulega sé ég ekki muninn á því hvort búið sé að klæða stólinn í einhvern 

sparibúning eða ekki. Leikskóli er fyrsta skólastigið og ég sé engan lærdóm í því að 

sitja einn og yfirgefinn á stól. Börnin gætu líka sóst eftir því að fara í stólinn eingöngu 

til að fá frí frá hópnum. Þá er stóllinn ekki refsing heldur umbun. Það þarf að finna 

 
32 Gordon, Ann Miles og Kathryn Williams-Browne 1996:220. 
33 Schreiber, Mary Ellis 1999:22. 
34 Rodd, Jillian 1996:148-150. 
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viðeigandi viðfangsefni fyrir hvern og einn, miðað við áhugasvið og þroska. Eins og 

segir í Aðalnámskrá: „Sérhvert barn þarf að fást við viðfangsefni við sitt hæfi.“35 

Önnur aðferð sem teygir sig enn lengra til hins óásættanlega eru líkamlegar 

refsingar. Ég tel að þær eigi aldrei rétt á sér. Þær brjóta niður sjálfsmynd barnsins og 

gefa því til kynna að það sé óverðugt til umræðna. Það hafi ekki þroska til að skilja 

tilfinningar eða líðan annarra. Til að undirstrika þetta leitaði ég heimilda sem styðja 

við bakið á mér.  

 

3.4 Líkamlegar refsingar 

Líkamlegar refsingar kenna að ofbeldi sé viðurkennd leið í samskiptum og þeir sem 

eru stærri og sterkari ráði öllu. Frumskógarlögmálið gildir. Fullorðnir eru fyrirmyndir 

og það hefur sýnt sig að þeir sem beita ofbeldi hafa sjálfir oft verið fórnarlömb 

ofbeldis. Þegar foreldrar ætla sér að beita þessari aðferð fá þeir á endanum hnefa 

barna sinn á móti sér.36 

Ég má til með að setja hér frásögn höfundar úr riti frá árinu 1936, sem mér finnst 

vera hálf grátbrosleg: 

… ef t.d. barnið fer sér á einhvern hátt að voða, fer illa með minna 

systkini, eða stelst í kökukassann o.s.frv. Þá getur högg á hendi gert sitt 

gagn, ef barnið er ungt. Ég notaði oft þá aðferð til 2 1/2 árs aldurs. En 

þegar ég tók eftir því að litla systirin fékk einnig að kenna á henni, og með 

brúðuna var farið samkvæmt lögmáli hnefaréttarins, hætti ég algjörlega 

við líkamlegar refsingar.37 

Þau skilaboð sem við sendum með líkamlegum refsingum eru þær að ofbeldi er 

þóknanleg leið til að tjá reiði og ef þú hefur vald geturðu komist upp með að meiða 

aðra. Þeir sem eru beittir ofbeldi í æsku eru líklegri til að beita sjálfir ofbeldi á eldri 

árum.38 Rannsóknir hafa sýnt að ofbeldi getur leitt til afbrotahegðunar. Nokkur atriði 

benda til þess að börn sem beitt eru ofbeldi viðhaldi því seinna meir, þ.e. fyrirmyndin 

(að feta í fótspor), reiði, vonbrigði, hefnd, vonleysi og svartsýni viðheldur 

hegðuninni.39 

35 Aðalnámskrá leikskóla 1999:15. 
36 Gordon, Thomas 1991:71-73. 
37 Wohlin, Margit Cassel 1936:50. 
38 Kohn, Alfie 1999:165. 
39 Gordon, Thomas 1991:87-88. 
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Öll refsing sem felur í sér völd yfir hinum minni máttar er óviðunandi. Hún hefur 

slæm áhrif á sjálfsmynd barnsins og elur með því þá hugmynd að það hljóti að vera 

slæmt fyrst komið er svona fram við það.40 

Eins og nafn kaflans gefur til kynna er ég að ræða líkamlegt ofbeldi en það ber að 

hafa í huga að annað, minna sýnilegt en jafn skaðlegt, hefur e.t.v. jafn afdrifarík áhrif, 

þ.e. andlegt ofbeldi. Að leggja dóm á barn með orðum, hversu óþekkt það er og 

óþolandi getur haft sömu afleiðingar og líkamlegt ofbeldi. Í kafla 3.6 ræði ég um ég-

boð sem andstæðu þú-boða sem, í öfgafullum dæmum, geta flokkast undir andlegt 

ofbeldi. 

 Ef við viljum að börn læri af okkur verða þau að bera virðingu fyrir okkur og börn 

bera ekki virðingu fyrir þeim sem niðurlægja þau á einhvern hátt. Það vekur upp í 

þeim uppreisn og andstöðu.41 

Börn sem alist hafa upp við refsingu geta orðið svo hrædd við fullorðna og blind af 

þeirri hugmynd að sá fullorðni hafi alltaf rétt fyrir sér að þau geta orðið ringluð og 

orðið auðveld bráð barnaníðinga.42 

Þó svo að ofbeldi tengist hörku og ruddaskap á það ekki rætur í persónulegum 

styrk heldur þvert á móti í vanmætti. Þeir sem beita ofbeldi eru yfirleitt óöruggir og 

búa yfir takmarkaðri hæfni í mannlegum samskiptum. Þeir beita valdi til að ná stjórn á 

sínum nánustu. Þeir krefjast virðingar og ástar og stjórnsemi þeirra nær yfir á 

tilfinningasvið annarra.43 

Önnur aðferð sem fullorðnir nota til að ná fram viðunandi hegðun barna er í formi 

hróss. Í næsta kafla fjalla ég um hrós og áhrif þeirra. 

 

3.5 Hrós og verðlaun 

Verðlaunakerfi eru oft notuð á heimilum sem og í skólum. Rannsóknir hafa sýnt að 

kerfið virkar ekki nema verðlaunin fylgi atburðinum strax eftir, rétt eins og refsingar. 

Verðlaunin verða einnig að vera í því formi að barnið geti ekki aflað sér þeirra sjálft 

sem þýðir að þegar barnið eldist hættir aðferðin að virka.44 

Auðvelt er að rugla saman hrósi og hvatningu þar sem bæði hafa áhrif á jákvæða 

hegðun. Hrós er ein tegund verðlauna en oft byggð á samkeppni. Hrós er gefið fyrir 

 
40 Kohn, Alfie 1999:167. 
41 Gordon, Thomas 1991:94. 
42 Gordon, Thomas 1991:97. 
43 Sæmundur Hafsteinsson 1995:77. 
44 Gordon, Thomas 1991:38-39. 
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að vinna og að vera bestur í einhverju. Foreldrar gefa til kynna að ef barnið stendur 

sig vel í einhverju sem foreldrið telur vert fær barnið laun fyrir. Þannig getur hrós 

virkað sem stýring. Hins vegar er hvatning gefin til að auka árangur barnsins í því sem 

það tekur sér fyrir hendur með tillit til þroska þess. Það er ekki gerður samanburður á 

frammistöðu barnsins við aðra heldur framför barnsins sjálfs.45 

Staðreyndin er oft sú að börn sem haga sér illa skortir hvatningu. Þau leita eftir 

viðurkenningu í gegnum hegðun sína. Mikilvægt er að foreldrar og kennarar skoði sín 

eigin viðbrögð gagnvart hegðun barnanna og svörun þeirra við viðbrögðunum. Börn 

geta ekki bætt hegðun sína nema að þau viti að þau hafi getu til að bæta sig og þá 

vitneskju fá þau í gegnum hvatningu. Hvatning byggist á því að leggja áherslu á 

styrkleika barnsins, frekar en veikleika þess, taka viljann fyrir verkið.46 Besta hrósið 

er frá barninu sjálfu. Þegar það uppgötvar að það hafi staðið sig vel og sér árangur 

verksins eykst sjálfsálitið og vatnið í kerinu eykst (sbr. kafla 2.2.1). 

 Börnin verða háð verðlaunum og gera helst ekkert sem ekki veitir þeim verðlaun í 

einhverju formi. Börn sem eru vön að fá alltaf verðlaun fyrir vel unnin verk líta svo á 

að ef þau fá ekki verðlaun hljóta þau að hafa gert illa. Einnig getur hrós á einn virkað 

sem höfnun á annan, sem fær það ekki.47 Að hrósa einhverjum fyrir góða hegðun og 

segja: „Sjáið þið hin, hvað Jón er stilltur,“ er niðurlægjandi fyrir þann sem fær hrósið 

og gefið á fölskum forsendum. Hrósið ætti að beinast að árangri til að hvetja þau til að 

vera ánægð með það sem þau eru að gera frekar en að þau hafi staðist væntingar 

einhvers annars. Allir gera eitthvað vel og það þarf að benda á og undirstrika það.48 

Hrós getur falið í sér skilaboð um gagnrýni. Þ.e. hrós við núverandi hegðun er 

gagnrýni á aðra. Einnig getur hrós falið í sér tvöföld skilaboð, t.d. „ef þú gerðir nú 

alltaf svona vel.“ Hrós er oft notað til að stjórna hegðun og stýra börnum í vissa átt, 

uppfylla óskir fullorðinna. Hrós gefur einnig til kynna að sá sem gefur hrósið veit 

betur og er hæfur til að gefa hrósið.49 

Hrós missir marks þegar það hæfir ekki skoðun barnsins, þ.e. barnið er fullvisst um 

slakan árangur en fær samt hrós fyrir að gera vel. Hrós til persónu sem líður illa og 

vill skilning getur virkað sem höfnun á hennar eigin tilfinningar.50 

45 Dinkmeyer, Don og Gary D. McKay 1989:38. 
46 Dinkmeyer, Don og Gary D. McKay 1989:9; 34-35. 
47 Gordon, Thomas 1991:40-43. 
48 Gootman, Marilyn E. 1997:45-49. 
49 Gordon, Thomas 1991:46-49. 
50 Gordon, Thomas 1991:50-52. 
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Það hefur því mikið að segja hvernig við tölum við börn og eitt af því sem hefur 

reynst vel er að senda ég-boð. Í næsta kafla fjalla ég um þessi boð, hvernig þau virka 

og hvers vegna þau virka vel. 

 

3.6 Ég-boð 

Þegar barn lemur annað barn gerir það sér kannski ekki grein fyrir því að það hafi 

meitt barnið. Það að heyra hitt barnið segja við sig: „Mér fannst þetta vont og ég vil 

ekki að þú gerir þetta aftur“ gefur geranda skýra mynd að afleiðingum gjörða hans. 

Þessa aðferð geta fullorðnir kennt börnum að nota með því að nota hana sjálfir. Það 

getur verið góð byrjun að svara fyrir yngstu börnin og segja geranda hvaða afleiðingar 

hegðun hans hafði. „Sjáðu, Jón fer að skæla, hann vill ekki láta meiða sig.“ Þarna er 

ekki gefinn dómur á þann sem meiðir heldur er gefin skýring á tilfinningum þess sem 

verður fyrir því að meiðast. 

 Ég-boð gefa til kynna tilfinningar sem vakna þegar viðkomandi sýnir vissa 

hegðun. Þú-boð eru andstæða ég-boða og gefa til kynna hvernig viðkomandi stóð sig 

en ekki hvernig viðbrögð viðkomandi vakti.51 Ég-boð gera börnunum grein fyrir 

áhrifum gjörða þeirra á aðra. Þú-boð eru gagnrýni, niðurlægjandi og slæm fyrir 

sjálfsálit barnsins.52 

Dæmi um þú-boð eru: 

 „Hættu þessu.“ 

 „Þú ættir ekki að gera þetta.“ 

 „Þú skalt ekki voga þér...“ 

 „Ef þú hættir þessu ekki, þá…“ 

 „Þú ert óþekkur.“ 

„Þú hagar þér eins og smábarn.“ 

Öll þessi tilsvör eru niðurlægjandi, þau lýsa vanþóknun á persónu barnsins og brjóta 

niður sjálfsálit þess. Þau fella dóm á persónuleika barnsins og vekja sektarkennd hjá 

því.53 

Ég-boð segja barninu hvaða tilfinningar hegðun þess vakti hjá viðkomandi. Dæmi 

um ég-boð eru: 

 „Ég get ekki hvílt mig þegar einhver er að skríða í kjöltu minni.“ 

 
51 Gordon, Thomas 1991:53-54. 
52 Gordon, Thomas 1991:134-136. 
53 Gordon, Thomas 1999:113. 
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„Mig langar ekki til að leika mér þegar ég er þreyttur.“ 

 „Ég get ekki eldað þegar ég þarf að ganga innan um potta og pönnur á  

 gólfinu.“ Í þessum boðum felst ekki hótun heldur tjáir barninu 

hreinskilningslega hvaða áhrif hegðun þess hefur. 54 

Þú-boð gefa barninu hugmynd um eigin sjálfsmynd en ég-boð gefa til kynna 

tilfinningar hins fullorðna gagnvart hegðun barnsins. T.d. ef barn sparkar í fullorðinn 

og hann svarar; „Nú ertu verulega vondur strákur. Gerðu þetta aldrei aftur“ er hann að 

svara með þú-boði og gefur barninu mat á sjálfsmynd þess. Ef hins vegar hann svarar: 

„Æ! Þetta var sárt, ég vil ekki láta sparka í mig“ er hann að tjá barninu tilfinningu sína 

gagnvart hegðuninni.55 

Skýr boð um það sem innra býr hljóta alltaf að vera ég-boð. Boðin eiga eingöngu 

að greina frá staðreyndum án nokkurs persónulegs mats á viðtakanda.56 Sendi 

kennarinn ég-boð munu nemendur líta á hann sem mannlega veru vegna þess að hann 

þorir að tjá tilfinningar sínar, fyrst fyrir sjálfum sér, svo fyrir öðrum. Hann sýnir að 

hann getur verið ósáttur, særður, hræddur eða reiður.57 

Þessi aðferð getur virst einföld og sumir gætu nýtt sér hana sem leið til að spúa og 

hleypa út innbyrgðum tilfinningum sínum eins og eldfjall.58 Það ber að varast og gæta 

þess að leita uppruna tilfinninganna sem liggja undir niðri. Í kaflanum um 

tilfinningahæfni (kafli 4.4) ræði ég um tilfinningar, hvaða áhrif þær hafa á okkur sjálf 

og aðra. Þar ræði ég þennan punkt, þar sem leitað er róta tilfinninga sem vekja upp 

reiði. 

 Lögð er áhersla á að börn læri að fást við sín eigin vandamál og leysa þau. Til að 

svo geti orðið þurfa kennarar og foreldrar fyrst að leiðbeina börnum. Svokölluð sex-

þrepa lausn felur í sér að leysa vandmálin með vissu ferli. 

 

3.7 Sex þrepa lausn 

Eins og fram kemur m.a. í markmiðum laga um leikskóla ber leikskólakennurum að: 

„Rækta tjáningar- og sköpunarmátt barna í þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd þeirra, 

öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt.“59 

54 Gordon, Thomas 1999:115-117. 
55 Gordon, Thomas 1999:117. 
56 Gordon, Thomas 2001:123; 127. 
57 Gordon, Thomas 2001:126-129. 
58 Gordon, Thomas 1999:124. 
59 Lög um leikskóla 1994. 
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Lausnaleit er sex þrepa ferli sem að lokum felur í sér lausn á ágreiningi eða vanda. 

Þessi sex þrep eru:  

1. Skilgreina vandann. 

2. Leggja fram hugmyndir um mögulegar lausnir. 

3. Vega og meta hverja tillögu. 

4. Ákveða lausnina. 

5. Ákvarða um framkvæmd. 

6. Meta hversu vel lausnin reyndist.60 

Þessi aðferð tengir saman sköpunarmátt og reynslu kennarans og nemenda. Flestir 

skólastjórar og kennarar segja að eitt aðalmarkmið skóla sé að efla með nemendum 

ábyrgðarkennd og auka þroska þeirra. Þetta eru eftirsóknarverðir eiginleikar.61 

Dewey lagði fram átta þrepa lausn við vandamálum: 

1. Að hvetja börnin til að leita eftir merkjum mismunandi tilfinninga og 

útskýra þær: „Mér líður illa.“ 

2. Hjálpa þeim að færa útskýringuna upp í röksemd: „Mér líður illa vegna 

þess að Palli var að stríða mér.“ 

3.   Aðstoða börnin við að setja sér markmið: „Ég vil að Palli hætti að stríða   

 mér.“ 

4. Hvetja þau til að leita lausna. „Ég gæti lamið hann til baka.“ 

5. Aðstoða þau við að útskýra afleiðingar lausnanna. „Hvað gerist ef þú 

lemur Pál?“  

6. Hjálpa þeim að finna bestu lausnina. 

7. Útskýra fyrir þeim hvað gæti gerst ef þeim mistekst. Gera þeim grein fyrir 

afleiðingum. 

8. Gefa barninu færi á að prófa lausnina og sjá afleiðingarnar. 

Lykilorðin eru:  Tilfinningar, rök, vilji, tilgangur, afleiðingar, möguleikar, áætlun og 

mat. Þessi aðferð krefst gagnrýnnar, skapandi og margbrotinnar hugsunar.62 

Þegar komast á að sameiginlegri niðurstöðu þegar barn á í vanda er mikilvægt að 

hafa það á  hreinu að barnið hafi beðið um hjálp og vilji ráðleggingar hins fullorðna. 

Einnig er mikilvægt að beita virkri hlustun og gefa barninu til kynna að þú skiljir 

 
60 Gordon, Thomas 2001:203; Gordon, Thomas 1991:149-150; Gootman, Marilyn E. 1997:121. 
61 Gordon, Thomas 2001:222. 
62 Lipman, Matthew 1991:148-149. 
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vandann og virðir tilfinningar þess.63 Virk hlustun er öflugt tæki til að hjálpa börnum 

að opna hugann og draga fram raunverulegar þarfir og sannar tilfinningar. Virk 

hlustun auðveldar barninu að leysa vandamál og öðlast sjálfstjórn, sjálfsábyrgð og 

sjálfstæði.64 

Í næsta kafla ætla ég m.a. að ræða um virka hlustun og aðferð sem tengist henni, 

þ.e. samræðuaðferð.  

 

63 Gordon, Thomas 1991:163. 
64 Gordon, Thomas 1999:69-70. 
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4 Árangursríkar leiðir til sjálfsaga 

 

Með þessum kafla ætla ég að bregða ljósi á þær leiðir sem ég tel best henta fyrir 

foreldra og kennara til að efla sjálfsaga hjá börnum. Ég sýni fram á hversu snemma er 

hægt að hefja kennslu í tilfinningahæfni og lýsi aðferðinni sem ég tel henta best til 

slíkrar kennslu, þ.e. samræðuaðferð. Í slíkum samræðum er nauðsynlegt að temja sér 

virka hlustun. Kaflinn hefst á umræðu um virka hlustun og áhrif hennar. 

 

4.1 Virk hlustun 

Virk hlustun felur í sér spegilvirkni eða feedback. Hún endursegir það sem 

viðkomandi var að spyrja um og veltir spurningunni aftur yfir á viðkomandi og gefur 

honum tækifæri á að gefa sjálfur mat á eigin frammistöðu.65 

Þegar kennari segir eitthvað við nemanda segir hann um leið eitthvað um hann. 

Hvert og eitt boð leggur stein í þá hleðslu sem byggir upp samskipti kennara við 

nemandann. Sérhvert boð gefur vísbendingu um álit kennarans á honum og leggur 

grunn að sjálfsmynd hans. „Boð þín í dag verða hluti af sjálfsmynd hans á morgun.“66 

„Þögn er gulls ígildi,“ segir máltækið, en gallinn við þögnina er að hún gefur ekki 

fullvissu um að viðmælandi sé virkilega að hlusta. Þess vegna geta yrt eða óyrt boð 

hjálpað, þ.e. að kinka kolli, brosa, lyfta brúnum, segja „aha,“ „einmitt“ og „ég skil.“ 

Einnig getur verið nauðsynlegt að brjóta ísinn með spurningum sem hvetja 

viðmælandi til að tjá sig.67 

Gordon leggur áherslu á virka hlustun þar sem viðmælanda er sýndur skilningur 

auk hlustunar. Virk hlustun er að:  

• Sýna barninu áhuga, gefa því tíma. 

• Hafa vilja til að hjálpa, annars vera hreinskilinn og segja hvers vegna ekki. 

• Virða tilfinningar barnsins, sama hverjar þær eru. 

• Bera traust til barnsins um að það geti borið ábyrgð á eigin tilfinningum og 

hafi hæfileika til að leysa vandann. 

 
65 Gordon, Thomas 1991:57. 
66 Gordon, Thomas 2001:53. 
67 Gordon, Thomas 2001:61. 
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• Hafa í huga að tilfinningar eru tíma- og staðbundnar en ekki varanlegar, þær 

breytast. 

• Barnið er ekki smækkuð mynd af þér og tilfinningarnar ekki þær sömu. 

• Setja sig í spor barnsins en láta eigin tilfinningar og viðbrögð ekki hafa áhrif.68 

Það sem virk hlustun gerir er að hjálpa börnum að glíma við erfiðar tilfinningar. 

Virk hlustun aðstoðar börnin við að finna lausnir á vanda sínum. Það eykur 

sjálfsöryggi að finna að á mann er hlustað. Það, ásamt ánægjunni af að finna að 

einhver skilur mann, vekur hlýjar tilfinningar í garð kennarans.69 

Mín skoðun er sú að með því að hafa reglulega samræðutíma innan dagskipulags 

skóla/leikskóla er hægt að leysa ýmis mál sem upp koma sem valda kennurum og 

börnum vanda. Einnig tel ég að sú aðferð geti haft fyrirbyggjandi áhrif á samskiptin í 

heild. 

 Börn láta stundum hnefann ráða í deilumálum en þjálfun í að hlusta á aðra, virða 

skoðanir þeirra og tjá eigin skoðanir gerir börnin færari til að leysa deilumál. Þau læra 

að „það sem þú vilt ekki að aðrir geri þér, það skalt þú ekki gera þeim.“70 

Næsti kafli fjallar um samræðuaðferð, hvernig eigi að beita henni svo rétt fari og 

hvaða áhrif hún hefur á samskiptin. 

 

4.2 Samræður 

Samræður, augliti til auglitis, eru ævaforn kennsluaðferð sem ætlað er að vekja 

nemendur til umhugsunar.71 „Samræða gengur út á það að setja fram rök, vega þau og 

meta; hugurinn er aldrei jafn virkur og í lifandi samræðu.“72 Samræðan eykur skilning 

og næmni barnanna á því efni sem er til umræðu, þau þjálfast í því að átta sig á eigin 

skoðunum og rökstyðja þær, út frá eigin reynslu.  

Í handbók kennara; Listin að spyrja, er talað um gildi og markmið umræðna í skólum 

og eru nefnd m.a. eftirfarandi atriði: 

• Umræður efla hæfni nemanda í að tjá sig, segja frá, útskýra, lýsa skoðunum, 

tilfinningum og viðhorfum. 

• Þær fela í sér félagsleg samskipti. Góð umræða er samræða fólks sem ber 

virðingu hvert fyrir öðru. 

 
68 Gordon, Thomas 1991:187-188. 
69 Gordon, Thomas 2001:78-79. 
70 Aðalbjörg Steinarsdóttir og Helga María Þórarinsdóttir 2000:19. 
71 Ingvar Sigurgeirsson 1996:9. 
72 Hreinn Pálsson 1992:6. 
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• Umræður móta viðhorf. Þær kenna nemendum að sýna tillitssemi og 

umburðarlyndi og stuðla að því að þeir viðurkenni í verki rétt annarra til að 

hafa sjálfstæða skoðun, jafnframt því sem þær geta eflt hópkennd og áhuga. 

• Með markvissum hætti er hægt að þjálfa nemendur í að rökstyðja, bera saman, 

skoða mál frá ólíkum sjónarhornum, draga ályktanir, vega og meta 

mismunandi leiðir eða lausnir, endurmeta hugmyndir eða komast að 

niðurstöðu.73 

Samræðuhópur byggist á því að allir sitja í hring til að sjá framan í hvert annað. 

Samræðurnar byggja samfélag þar sem allar skoðanir eru virtar og sýndur áhugi. 

Mikilvægt er að allir séu jafnir í hringnum og enginn með hærra sæti en hinir. Gott 

væri að hafa föst sæti, t.d. með merktum púðum og láta jafnvel einhvern hlut ganga á 

milli með samræðunum. Hluturinn er þá látinn ganga áfram ef einhver kýs að tala 

ekki. Samræðurnar ættu alltaf að byrja á einhverju jákvæðu, t.d. að börnin segja 

eitthvað jákvætt um hvert annað. Síðan má ræða ágreiningsmál sem komið hafa upp í 

skólanum. Hægt væri að hafa kassa sem safnað er í málum sem komið hafa upp. Þau 

eru síðan rædd í samræðuhópi og leitað lausna.74 

Goleman nefnir einnig þessa aðferð. Hann tekur dæmi um börn í þriðja bekk 

grunnskóla sem eru hvött til að koma á framfæri kvörtunum sínum og vandalmálum 

þannig að bekkurinn í heild geti rætt um þau og reynt að finna leiðir til úrbóta. Nöfn 

þeirra sem hlut eiga að máli eru ekki nefnd í samræðunum en kennarinn bendir hins 

vegar á að öll börn eigi við vanda að etja öðru hverju.75 

Önnur aðferð sem Goleman nefnir, og ég hef sjálf prófað með börnum (sbr. kafla 

5), er Tilfinningakubburinn. Kubburinn hefur sex fleti og á fletina eru letruð orð eins 

og leiði og ánægja. Þegar röðin kemur að þeim, lýsa börnin atviki þegar viðkomandi 

tilfinningar varð vart. „Með æfingunni verða þau smám saman fær um að tengja 

saman tilfinningar og orð af öryggi, auk þess sem þeim eykst samkennd er þau verða 

þess vör að öðrum er innanbrjósts eins og þeim sjálfum.“76 

Í Aðalnámskrá leikskóla er hvatt til opinna samræðna:  

Samræður, sem byggjast á opnum spurningum þar sem svarið krefst íhugunar, 

örva gagnrýna hugsun. Hvetja þarf börn til að færa rök fyrir máli sínu. Börn 

spyrja oft heimspekilegra spurninga. Ein spurning vekur upp aðra. Ber að 
 
73 Ingvar Sigurgeirsson 1996:10. 
74 Gootman, Marilyn E. 1997:24-25. 
75 Goleman, Daniel 2000:271-272. 
76 Goleman, Daniel 2000:274. 
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hlusta á svör barna og hugleiðingar. Samræðuaðferð, sem notuð er í 

„barnaheimspeki“, á vel við í leikskólastarfi.77 

Samræðuaðferð byggist á því að sýna þolinmæði, skilning og að gera sig 

skiljanlegan. Þegar einn aðili hlustar af samúð og nákvæmni á annan, öðlast hann 

skilning á honum og lærir að meta viðhorf hans til lífsins.78 

Samræðuaðferð miðar að því að efla skilning barns á eigin hegðun og eigin 

ábyrgð. Sveigjanleiki og gagnkvæmur skilningur eru þeir eiginleikar sem best duga 

við lausn vandamála og deilna. 79 

Börn eru nokkuð meðvituð um muninn á viðunandi og óviðunandi hegðun. Þar að 

auki treysta þau á dómgreind kennarans og rengja hana ekki.  Ef kennari beinir lausn 

vandamála að börnunum gefur hann þeim tækifæri til að leita ástæðna sem ollu 

vandamálinu. Börn vita hvað er rangt en vandmálið er að forðast að framkvæma það 

sem er rangt, rétt eins og fullorðnar, skynsamar manneskjur vita að það er óhollt að 

reykja, borða yfir sig og drekka áfengi í óhófi en gera það samt. Árangur sem fæst af 

hópmeðferð fullorðinna felst m.a. í því að leita ástæðna að baki vissrar hegðunar. Eins 

gildir með börn, þau þurfa að fá tækifæri til að ræða hvers vegna sum hegðun telst 

röng frekar en hegðunina sjálfa.80 

Samræðuaðferð getur verið notuð til að vekja umræðu um viðhorf á málefnum aga. 

Ennfremur, getur gagnrýnin hugsun verið ramminn utan um umræðuna. Æðri hugsun 

er sambland af gagnrýninni og skapandi hugsun.81 

Samræður eru oft byggðar á heimspekilegum grunni og er áhersla lögð á að 

þátttakendur tjái skoðanir sínar og hlusti á hugmyndir annarra, eins og almennt er í 

samræðum. Heimspekin byggist á leit þekkingar og skilnings á veruleikanum.82 

4.2.1 Heimspekilegar samræður 

Markmið þess að ástunda heimspekilega hugsun með börnum er að þjálfa gagnrýna 

og skapandi hugsun í anda umhyggju. Barnaheimspeki er, eins og heimspeki yfirleitt, 

eltingarleikur við hugsjónir. Gagnrýnin hugsun leitar hins sanna, skapandi hugsun 

hins fagra og umhyggjan hins góða.83 

77 Aðalnámskrá leikskóla 1999:20. 
78 Gordon, Thomas 1999:56. 
79 Sæmundur Hafsteinsson 1995:57-59. 
80 Lipman, Matthew 1991:148. 
81 Lipman, Matthew 1991:20. 
82 Aðalbjörg Steinarsdóttir og Helga María Þórarinsdóttir 2000:16. 
83 Hreinn Pálsson 2001:16. 
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Lipman telur að börn búi snemma yfir grunnleikni heimspekilegrar hugsunar. 

Hann segir að börnum sé jafn náttúrulegt að læra heimspekilega hugsun eins og 

tungumálið. Hann nefnir fjögur leiknisvið sem hlúa þarf að á öllum skólastigum. Fyrst 

nefnir hann rannsóknarleikni, sem fellst í því að uppgötva eða skapa leiðir til að 

rannsaka og fella dóma. Börnin læra að útskýra og sjá fyrir atburði og afleiðingar með 

því að vega og meta við fyrri reynslu. Rökleikni snýst síðan um að draga ályktanir út 

frá núverandi þekkingu og samhæfir afrakstur rannsóknanna. Upplýsinga- og 

skipulagsleikni; þ.e. við verðum að geta skipulagt og raðað þeim upplýsingum sem 

berast okkur í merkingarbærar skipulagsheildir. Setning, hugtak og skema eru dæmi 

um slíkar heildir. Lýsing og frásögn eru dæmi um ferli sem krefjast þess að við 

komum skipulagi á vitneskju okkar og reynslu. Yfirfærsla á sér stað milli ólíkra 

tungumála eða innan sama tungumáls þegar merking á einu sviði er færð yfir á annað. 

Þetta kallast yfirfærsluleikni, henni fylgir túlkun og varðveisla á merkingarkjarna þess 

sem yfirfært er. T.d. skáld sem breytir rödd sinni til að gefa betur í ljós merkingu 

ljóðsins.84 Ávinning gagnrýninnar hugsunar telur Lipman vera betri hugsun, betri 

frammistöðu og betri höndlun vandamála. Að auki getur gagnrýnin hugsun komið í 

veg fyrir að vandamál komi upp.85 

Dæmigerð kennslustund í svokallaðri barnaheimspeki gengur einmitt þannig fyrir 

sig að lesin er saga eða sögubútur. Að loknum lestri spyr kennari hvað hafi vakið 

áhuga barnanna. Hann leiðir samræðuna með því að spyrja þau um rök og ástæður 

fyrir skoðunum þeirra. Heimspekileg samræða með börnum ræktar í senn dygðir 

þeirra, fræðir þau og eykur víðsýni.86 

Sókrates taldi heimspekilega samræðu vera leið til sjálfsþekkingar. Í 

heimspekilegri samræðu er verið að vekja hugmyndir sem liggja innra með okkur, 

meðfæddar og reynslutengdar. „Öll merkingarbær reynsla fer fram með þeim hætti að 

hið nýja er borið saman við það sem við höfum reynt áður.“87 

Sókratíska aðferðin felst í því að kennarinn laðar fram með spurningum meðvitaða 

eða ómeðvitaða þekkingu nemandans og gerir hann þannig betur hæfan að kljást við 

efnið af eigin rammleik. Markmið Sókratesar var leit að visku.88 

84 Lipman, Matthew 1991:40-46; Hreinn Pálsson 1992:8-9. 
85 Lipman, Matthew 1991:146. 
86 Hreinn Pálsson 2001:6. 
87 Matthías Viðar Sæmundsson og Sigurður Björnsson 2000:7-8. 
88 Kristján Kristjánsson 1992:188. 
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Heimspeki með börnum og unglingum er eitt afsprengi þeirrar hugmyndar Johns 

Dewey að við lærum mest með því að framkvæma. Við lærum þegar við prófum 

okkur áfram á okkar eigin forsendum. Dewey lagði þrjú viðhorf til grundvallar allri 

raunverulegri menntun. Þ.e. opinn hugur, einlægni og ábyrgð. Sú einlægni sem 

Dewey telur mikilvæga fyrir menntun er hin náttúrulega hvöt til þess að ganga úr 

skugga um það sem vekur forvitni. Ábyrgðin er vitsmunaleg ábyrgð þess sem lætur 

sig skipta merkingu þess sem hann er að læra.89 

Hver sá sem vill leggja stund á heimspeki þarf í raun ekki annað til að bera en þann 

skilning sem allir búa yfir ef þeir hafa sæmilegt vald á tungumálinu og hugtökunum 

sem það tjáir. En að auki þarf mikla þolinmæði og vilja til að hugsa um einfaldar (á 

yfirborðinu að minnsta kosti) en þó erfiðar spurningar. Þeir sem vilja stunda 

heimspeki með börnum með góðum árangri mega ekki setja sig í varnarstellingar. Við 

þurfum ekki að taka nærri okkur þótt við höfum ekki á reiðum höndum greiningu á 

hugtakinu lygi eða nothæft svar við spurningunni „hvað eru draumar?“90 Í 

heimspekilegri samræðu erum við miklu fremur að reyna að skilja heldur en að 

komast að endanlegri niðurstöðu eða sannleika.91 

Mín skoðun er sú að með samræðum geta börnin öðlast ákveðna tilfinningahæfni. 

Þar fá þau að segja frá því hvernig þeim líður og hlusta á aðra. Fljótlega gera þau sér 

grein fyrir því að þau eru ekki ein um að hafa tiltekna líðan. Í næsta kafla ætla ég að 

fjalla um tilfinningahæfni, í hverju hún felst og hvers vegna hún er svo mikilvæg. 

 

4.4 Tilfinningahæfni 

Allar tilfinningar eiga rétt á sér sem hluti af þroskaferli mannsins. Þær eru hluti af því 

að öðlast reynslu, að fást við og leysa vandamál sem upp koma í daglegu lífi. Þó ber 

að hafa í huga að tilfinningar geta ekki verið viðurkenndar nema þær séu í samhengi 

við atburði og umhverfi.92 

Það gerir okkur mannleg að hafa tilfinningar en við látum þær ekki bitna á öðrum. 

Það sem skilur okkur frá dýrum er að við getum tjáð okkur með orðum.93 Mikilvægt 

er að börn læri að hafa stjórn á skapi sínu og það eitt að viðurkenna tilfinningar þeirra 

gefur þeim tækifæri til að fást við þær. Þegar barn brýst út í reiði er mikilvægt að 

 
89 Matthías Viðar Sæmundsson og Sigurður Björnsson 2000:9-10 
90 Matthews, Gareth B. 2000:103. 
91 Matthías Viðar Sæmundsson og Sigurður Björnsson 2000:12. 
92 Kristján Kristjánsson 2002:48-49. 
93 Gootman, Marilyn E. 1997:63-64. 
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halda ró sinni og taka reiðinni ekki persónulega. Leyfa því að tjá sig og virða rétt þess 

til að reiðast.94 

Túlkun Aristótelesar á geðshræringum er sú að geðshræring er viðeigandi þá og 

því aðeins að viðfang hennar eða tilefni réttlæti hana. Þannig geta verið tvenns konar 

meginbrestir í geðshræringum okkar: Þær geta verið órökvísar eða ósiðlegar. 

Geðshræring er órökvís ef viðhorfið sem hún byggist á stangast á við aðrar 

rökstuddar, skynsamlegar skoðanir (til dæmis hjá manninum sem tók að iðrast 

ódrýgðra glæpa) eða hún er byggð á fölskum forsendum þar sem viðkomandi hefði átt 

að vita betur. Afbrýðisemi er stundum af þessu tagi: Eiginmaðurinn dregur 

umsvifalaust þá ályktun að eiginkonan sé honum ótrú þegar hún kemur hálftíma of 

seint heim úr vinnunni og fyllist afbrýðisemi þó að hann hefði getað gengið úr skugga 

um það með hægu móti að saga hennar um sprungið dekk stóð heima. Á hinn bóginn 

kann geðshræring svo að vera ósiðleg þó að hún sé rökvís: Hún getur verið of sterk 

eða veik, miðað við tilefnið, eða yfirskyggt aðrar eðlilegri geðshræringar. Það er til 

dæmis ofureðlilegt að reiðast yfirmanni sínum ef hann sýnir manni fyrirlitningu, en 

ósiðlegt að láta reiðina binda hugskot sitt svo að maður bjargi ekki lífi hans ef hann er 

í háska staddur.95 

Geðshræringar eru því þrungnar af rökum. Maður getur ekki iðrast breytni sinnar 

nema hann trúi því að hún hafi verið röng, ekki reiðst öðrum nema hann trúi því að 

viðkomandi hafi brotið af sér og þar fram eftir götunum.96 

Reiði beinist nær undantekningalaust að annarri persónu og þegar reiði beinist að 

barni er vert að huga að því hvar ræturnar spruttu. Hugsanlega var reiðin afleiðing 

annarra tilfinninga. T.d. þegar móðir týnir barni sínu í stórmarkaði grípur hana mikill 

ótti. Þegar hún finnur barnið verður það henni mikill léttir og hún hugsar með sér 

„Guði sé lof.“ en upphátt segir hún eitthvað allt annað. Stundum verða viðbrögðin 

þannig að móðirin vill refsa barninu fyrir að valda henni ótta og hún sendir frá sér 

reiðileg þú-boð (sbr. kafla 3.6).97 

Hægt er ráða bug á reiði með ýmsum æfingum, hreyfa sig til að fá útrás. Einnig 

getur stundum verið nauðsynlegt að draga sig í hlé augnablik og fara afsíðis meðan 

reiðin ólgar sem mest. Það getur verið gagnlegt að draga athyglina að öðru, hlusta á 

tónlist eða horfa á sjónvarp. Öndunaræfingar geta hjálpað ef fólk nær tökum á þeim. Í 
 
94 Gootman, Marilyn E. 1997:83. 
95 Kristján Kristjánsson 1997:91-92. 
96 Kristján Kristjánsson 1997:225. 
97 Gordon, Thomas 1999:124-125. 



_____________________________________________________________________

27

vinnu með börnum er gott að ræða saman í leikjum sem fela í sér að raða hlutum 

saman. Þannig dreifist athyglin.98 

Algengt er að það sem liggur á bak við reiði hjá börnum er hræðsla við að 

mistakast, skömmin yfir að standast ekki kröfur foreldra eða kennara. Það liggur því í 

verkahring kennara að gera börnunum ljóst hvers er ætlast til af þeim og miða 

verkefni við aldur og þroska. Stundum getur orsökin legið í forvitni barnanna, að 

komast að því hvaða viðbrögð þau fá við vissri hegðun. Þegar börnin eldast verður 

viðurkenning félaganna ofarlega á baugi og gera þau oft eitthvað til að öðlast þá 

viðurkenningu. Sú viðurkenning samræmist oft ekki viðurkenningu hins fullorðna.99 

Mikilvægt er að börnin beri kennsl á sína eigin líðan. Það að tala um hvernig viss 

tilfinning gerir vart við sig getur hjálpað. Að vita hvað gerist líffræðilega, tengja 

áhrifin við tilfinningarnar og líðanina í framhaldinu.100 

4.5 Kennsla í tilfinningagreind og lífsleikni 

Fyrsti skólinn í tilfinningamálum er fjölskyldulífið. Þar lærist okkur hvernig aðrir 

bregðast við tilfinningum okkar, hvað okkur finnst um þessar tilfinningar og hvernig 

við getum brugðist við þeim, hvernig við eigum að skilja og láta í ljós vonir okkar og 

ótta.101 

Með því að kenna börnum að útskýra tilfinningar sínar erum við jafnframt að 

stuðla að auknu sjálfstrausti þeirra. Við kennum börnunum að tilfinningar skipta máli 

og að líðan þeirra skipti máli.102 

Að kenna tilfinningagreind felur í sér að þekkja eigin tilfinningar og viðurkenna 

þær. Sem og að bera kennsl á tilfinningar annarra, sýna samúð og skilning.103 

Fræðsla í sjálfsvísindum getur verið fyrirmynd að því hvernig kenna má 

tilfinningagreind. Sjálfsvitund felur það m.a. í sér að átta sig á sterkum  og veikum 

hliðum eigin persónuleika og líta jákvætt en raunhæft á sig. Áhersla er ennfremur lögð 

á það að hafa taumhald á tilfinningum, að gera sér ljóst hvað býr að baki tilfinningu, 

svo sem sársaukinn sem elur af sér reiði, og tileinka sér aðferðir til að takast á við 

kvíða, reiði og dapurleika. Lagt er upp úr því að börnin læri að axla ábyrgð á eigin 

ákvörðunum og athöfnum, auk þess að standa við skuldbindingar. Samkennd er sú 
 
98 Gootman, Marilyn E. 1997:88-89. 
99 Gootman, Marilyn E. 1997:106-112. 
100 Gootman, Marilyn E. 1997:64. 
101 Goleman, Daniel 2000:192. 
102 Eaton, Mary 1997:45. 
103 Goleman, Daniel 2000:12. 



_____________________________________________________________________

28

tilfinningahæfni sem skiptir einna mestu máli. Hún felst í því að skilja tilfinningar 

annarra, setja sig í spor þeirra og taka tillit til þess að afstaða og tilfinningar fólks eru 

með ýmsu móti.104 

Helstu kennsluþættir í sjálfsvísindum eru: 

• Sjálfsvitund: Fylgjast með sjálfum sér og kannast við tilfinningar sínar. 

• Persónulegar ákvarðanir: Sjá afleiðingar gjörða sinna og sjá afleiðingarnar 

fyrir. 

• Taumhald á tilfinningum: Fylgjast með innri röddinni, skilja hvað býr að baki 

tilfinningunni. 

• Taumhald á streitu: Öðlast skilning á gildi líkamlegs og andlegs heilbrigðis. 

Temja sér slökunartækni. 

• Tjáskipti: Ræða um tilfinningar, temja sér að hlusta af athygli og spyrja 

spurninga. 

• Hreinskilni: Kunna að meta einlægni og gagnkvæmt traust í nánum 

samböndum. 

• Innsæi: Koma auga á eigin tilfinningar sem og annarra. 

• Sjálfsvirðing: Finna til stolts og hafa álit á sjálfum sér, kannast við styrkleika 

og veikleika í eigin fari, geta hlegið að sjálfum sér. 

• Ábyrgðarkennd: Axla ábyrgð, kannast við afleiðingar eigin ákvarðana og 

athafna, sætta sig við eigin tilfinningar og skapbrigði. 

• Ákveðni: Láta í ljós áhyggjur og tilfinningar án reiði eða undanlátssemi. 

• Hópefli: Samvinna, vita hvenær og hvernig á að taka forystu og hvenær ber að 

fara að dæmi annarra. 

• Lausn ágreinings: Gæta sanngirni í deilum og leita sátta.105 

Kennsla tilfinninga getur falist í öllu skipulagi skólastarfs. Sem dæmi má nefna 

lestur: Að lesa sögu og spyrja börnin um viðbrögð sögupersónu í sögunni, sem og að 

gera samanburð á eigin líðan við sömu aðstæður. Börnin geta samið ljóð og söngva 

um tilfinningar. Einnig er hægt að hlusta á tónlist og lýsa hvaða áhrif tónlistin hefur á 

tilfinningar okkar. Í myndlist er hægt að nota liti til að tjá tilfinningar, hvaða litir lýsa 

tilfinningunni gleði best, t.d. Leiklistin býður upp á fjölbreytta möguleika til að tjá 

 
104 Goleman, Daniel 2000:267. 
105 Goleman, Daniel 2000:300. 
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tilfinningar, að setja upp leikrit og túlka þau.106 Listgreinar, s.s. tónlist, myndlist, 

ljóðaskriftir, hlutverkaleikur og leiklist geta hjálpað börnum að kljást við tilfinningar 

sem eru of sársaukafullar eða faldar undir yfirborðinu til að ræða í opnum 

samræðum.107 

Þegar lesnar eru sögur fyrir börn geta þau sett sig í spor söguhetja og borið saman 

við eigin reynslu. Einnig kynnast þau menningu annarra landa. Menningin hefur mikil 

áhrif á það hvernig við þroskumst. Við lærum fljótt frá fjölskyldu okkar hvernig okkur 

er ætlað að hegða okkur og bregðast við tilfinningum okkar.108 

Kennsla í tilfinningahæfni á að kenna hvaða aðstæður kalla á hvaða tilfinningu. 

Nemendur eiga að læra undir hvaða kringumstæðum hræðsla eða stolt eða gleði eru 

viðeigandi og hvenær ekki.109 

Ég held að fólk sé almennt að átta sig á mikilvægi tilfinninga í lífi okkar. Hvernig 

við tökumst á við þær og hvaða áhrif þær hafa á aðra. Það sýnir sig t.d. í námsgrein 

sem nýverið hefur verin tekin upp í grunnskólum landsins og kallast Lífsleikni. 

Lífsleikni tengist félagslegri færni; það að börn læri að hugsa rökvíslega um ástæður 

og viðhorf. Einnig fræðast nemendur um réttindi og skyldur, atvinnulíf, neytendamál 

og lýðræðislegar leikreglur.110 

Færa má rök fyrir því að leikskólar hafi að verulegu leyti byggt starf sitt upp á 

lífsleikni sbr. Uppeldisáætlun fyrir leikskóla:

Grundvallarforsenda fyrir árangursríku námi barna er hlutstæð reynsla og 

upplifun hluta og atburða af eigin raun. Börn í leikskólum eiga fyrst og 

fremst að læra í leik og starfi með því að fást við hlutina við eðlilegar og 

áþreyfanlegar aðstæður. Slíkt nám á að vera auðkenni og aðalsmerki 

uppeldisstarfsins í leikskólanum.111 

Getið er um lífsleikni í Aðalnámskrá leikskóla: 

Lífsleikni byggist á alhliða þroska barns, færni þess til samskipta, 

rökrænnar tjáningar og til að bera virðingu fyrir umhverfi sínu. ... 

Lífsleikni felst m.a. í því að virða reglur. Leikskóli skal setja reglur sem 

gilda eiga í barnahópi og skýra tilgang þeirra fyrir börnunum.112 

106 Gootman, Marilyn E. 1997:65. 
107 Kristján Kristjánsson 2002:194.  
108 Lipman, Matthew 1995:4. 
109 Lipman, Matthew 1995:9. 
110 Matthías Viðar Sæmundsson og Sigurður Björnsson 2000:7. 
111 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:37. 
112 Aðalnámskrá leikskóla 1999:16. 
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Vorið 2001 sóttu þrír leikskólar á Akureyri um styrk úr þróunarsjóði leikskóla til 

að vinna að þróunarverkefni undir nafninu Lífsleikni í leikskóla og hófst það verkefni 

um haustið sama ár. Markmið leikskólanna var að búa til samræmdar reglur og 

námsefni sem hægt væri að nota við að efla tilfinninga- og siðgæðisþroska ungra 

barna í leikskóla.113 

Í þessum síðustu köflum hef ég greint frá þeim aðferðum sem ég tel að geti haft 

áhrif á hvernig sjálfsmynd barna þróast, hvernig kennarar og foreldrar geta hjálpað 

börnunum til að öðlast sjálfsaga; með því að beita ég-boðum, virkri hlustun og með 

reglulegum samræðum í skólum.  

 Í námi mínu varð ég þess aðnjótandi að fá að vinna með börnum í því skyni að 

sannreyna þessa aðferð. Í næsta kafla greini ég frá niðurstöðum þeirrar rannsóknar. 

 
113 Sigríður Síta Pétursdóttir [2001]. 
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5 Rannsókn 

 

Í þessari rannsókn lagði ég að grundvelli þær kenningar sem ég hef fjallað um hér að 

framan. Ég vann að rannsókninni í tíu vikna vettvangsnámi mínu, haustið 2001. 

 Ég var með samræðuhópa og lagði áherslu á ræktun og túlkun tilfinninga. Ég 

notaði bækur og sögur til að vekja upp umræðu á málefnum tengdum aga og 

refsingum. Ég reyndi að vekja umhugsun barnanna um réttlæti refsinga og tilgang 

þeirra. Ég skipulagði hópastarf þrisvar í viku, í fjórar vikur, með elstu börnunum (5 

ára) og hafði samræðurnar einu sinni í viku, hreyfingu einu sinni og listir einu sinni. 

Verkefnið gekk undir nafninu Líkami og sál og var hugsunin að tengja líkamlega og 

andlega þjálfun. Sem rannsóknaraðferð studdist ég við uppeldisfræðilega skráningu.  

 Uppeldisfræðileg skráning fjallar um að gera verklegan þátt leikskólastarfsins 

sýnilegan, hvað börnin segja og hugsa, hvað leikskólakennarinn segir og gerir með 

börnunum. Hægt er að gera skráningu með því að taka ljósmyndir, nota 

myndbandsupptökuvél, segulbandstæki, skrifa niður hvað börnin segja, vangaveltur 

og viðbrögð leikskólakennarans.114 Ég notaði segulband til að skrá það sem börnin 

sögðu og einnig það sem ég sagði sjálf. Ég tel skráningu vera góða aðferð fyrir 

sjálfskoðun og ígrundun kennara. 

 Markmið mitt með þessu verkefni var að ég vildi að börnin lærðu að bera virðingu 

fyrir sjálfum sér og öðrum. Að þau gætu tjáð sig frjálst og óhindrað án þess að hugsa 

um hvað öðrum fyndist. Að þau skildu aðra betur, fyndu með þeim samkennd og 

samúð. Grundvöllur þess að við skiljum aðra, berum kennsl á tilfinningar og líðan, er 

fyrst og fremst að bera kennsl á okkar eigin tilfinningar og líðan.115 

Í fyrsta samræðutíma voru lesnar loðtöflusögur um annars vegar Láka jarðálf og 

hins vegar Snuðru og Tuðru. Mér fannst samræðurnar ganga vel. Börnin tóku góðan 

þátt og sýndu mikinn áhuga á efninu. Ég tel mig hafa fengið fram það sem ég óskaði, 

þ.e. börnin tjáðu sig um málefnið og ræddu eigin reynslu og álit. Einnig byggist þetta 

á því að hafa þolinmæði til að hlusta á aðra, sýna virðingu og biðlund. Í skráningunni 

komu fram ýmsar leiðir sem börnin töldu henta til að refsa börnum sem gera eitthvað 

 
114 Gurðún Alda Harðardóttir 30.10.2000. 
115 Ásdís Guðmundsdóttir 2001:11. 
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af sér. Þau nefndu greinilega aðferðir sem beitt hafði verið við þau sjálf og þau virðast 

viðurkenna.  

 Dæmið hér að neðan er skráning úr samræðum um jarðálfinn Láka, sem alltaf var 

að gera öðrum eitthvað illt. Nöfnum barnanna hefur verið breytt  

Dæmi: 

Ég: En nú ætla ég að spyrja ykkur. Hvað á að gera við krakka sem eru að gera 

öðrum illt? 

Allir: Skamma þá. 

Ég: Skamma þau, eitthvað meira? 

Allir: Já… 

Jón: Og rassskella þau… 

Ég: Rassskella… 

Ég: Hvað finnst þér Birna? 

Birna: Og setja þau inn í herbergi… 

Solla: Og taka þau og setja þau í hólfið sitt… í leikskólanum.. 

Jón: Og svo í þvottahúsið. 

Ég: Setja þau í þvottahúsið? 

Jón: Já.. 

Ég: Er gott að vera í þvottahúsinu? 

Allir: Neei. 

Inga: Það er vond lykt þar, ég veit það. 

Jón: Ekki heima hjá mér, það er mömmulykt.116 

Ég spurði þau líka hvort þau hefðu einhvern tíma gert eitthvað sem talið er slæmt. 

Þau voru samróma um það, allir svöruðu neeeei, nema ein stúlkan. Hún svaraði 

hreinskilningslega að hún gerði stundum eitthvað slæmt.  

 Þegar leið á samræðurnar var þessi sama stúlka skriðin undir borð og orðin frekar 

sorgmædd, sennilega hefur efnið snert viðkvæma strengi. Mér fannst samt sem áður 

aðdáunarvert að hún skyldi þora að koma fram með sannleikann þegar allir aðrir 

virtust leyna honum.117 

Í næsta samræðutíma viku seinna tók ég fyrir bókina Ég er húsið mitt sem gefin 

var út af samtökunum Krossgötur-Vörn gegn vímu í þeim tilgangi að vera grundvöllur 

umræðna við börn um eigin líkama, hvernig hann er sá eini sem við fáum. Bókin er 
 
116 Ásdís Guðmundsdóttir 2001:fylgiskjal 2. 
117 Ásdís Guðmundsdóttir 2001:16. 
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ætluð til þess að efla sjálfsímynd barna og gera foreldra að virkum þátttakendum í 

velferð þeirra. Samlíkingin í bókinni minnir okkur á að börn læra oft fyrr að bera 

virðingu fyrir steinsteypu og veraldlegum hlutum en sjálfum sér.118 

Börnin voru tíu í hópnum og fannst mér það heldur stór hópur. Mér fannst sumir 

verða útundan og aðrir sjá um að tala. Ég sá um að halda þræðinum í gegn um bókina 

en síðan var samræðan gefin frjáls eftir það. Börnin töluðu um ljótar myndir og það 

var eins og hetjudáð að hafa horft á ljóta mynd og verða ekkert hræddur. 

Samræðurnar fóru að snúast um myndina Lion King, sem ég tel reyndar að sé ágæt 

mynd til að tala út frá þar sem hún hefur að geyma ýmsar siðferðisflækjur. Auðvitað 

hefði verið hægt að snúa samræðunum í þá átt og ræða þessa mynd, en þá hefði þurft 

að ganga út frá því að allir væru búnir að sjá hana svo að allir vissu um hvað málið 

snerist. Margt annað kom líka í ljós, eins og t.d. sú umræða að börnin skriðu upp í 

rúm til mömmu. Ein stúlkan fær t.d. límmiða, sem umbun, fyrir að sofa alla nóttina 

inni í sínu rúmi. Önnur stúlka, sú sama og skreið undir borð í síðasta samræðutíma, 

sagðist ekki sofa á nóttunni.119 

Veistu hvað, ég perla alltaf á nóttunni. Ég get ekkert sofnað á nóttunni, ég 

bara vakna á nóttunni, og þá...þá, fór ég alltaf að sofna, að ég dreymdi 

bara svo vel, að ég bara fór, ég skreið upp í rúmið hennar mömmu… ég 

geri það alltaf, og þegar ég kem, og ég á líka nýja bók og ég les hana 

alltaf.120 

Mér fannst ég strax vera farin að sjá árangur af vinnu minni. Þessi unga stúlka 

þurfti greinilega vettvang til að fá að tjá sig um eigin hagi. Hún fann að á hana var 

hlustað og henni sýndur skilningur. 

 Í þessari sömu viku hafði ég listatíma og tengdi viðfangsefnið við umræður 

deginum áður. Við gerðum stórar líkamsmyndir af okkur sjálfum. Ég sá um að gera 

útlínurnar utan um börnin og þau fylltu síðan inná. (Sjá fylgiskjal). 

 Fræðilega tengdist verkefnið sköpunarhæfni. Sköpunarhæfni er eins og orðið felur 

í sér; hæfni til skapandi starfa, til skapandi hugsunar. Þessi sköpunarhæfni finnst jafnt 

hjá börnum sem fullorðnum og kemur fram á mismunandi hátt; í tali, myndum, 

hreyfingum og leikrænni tjáningu. Sköpun er mjög þýðingarmikil fyrir hugarstarf 

barnsins og hún er jafnframt mikilvæg fyrir vitrænan og tilfinningalegan þroska þess. 

 
118 Björn Bjarnason 2000 [án bls. tals]. 
119 Ásdís Guðmundsdóttir 2001:21-22. 
120 Ásdís Guðmundsdóttir 2001:fylgiskjal 7. 
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Sköpunarferlið á upptök sín í einstaklingnum og stjórnast af reynslu hans og upplifun. 

Á þennan hátt geta börnin létt af sér áhyggjum með því að teikna þær frá sér, jafnvel 

látið óskhyggju og ímyndunarafl hjálpa sér við að gera dapra hluti bærilegri. 

Uppgötvunin  að hafa skapað eitthvað sjálft styrkir sjálfsvitund barnsins og eykur 

sjálfstraust.121 

Ég velti fyrir mér hvort hægt væri að sjá innri sjálfsmynd barnanna út úr þessum 

myndum. Myndirnar voru jú mjög misjafnar og mismikið fyllt inn á þær. Sumir höfðu 

meiri tilhneigingu til að teikna utan við líkamann sjálfan. Teiknaðir voru litlir karlar, 

blóm og aðrar skreytingar. Gæti verið að þau séu hrædd við að vera ein og vilja teikna 

sér félaga á myndirnar eða bara af því að þeim finnst það fallegt?122 

Í þriðja samræðutíma var ég með Tilfinningakubbinn sem er hugmynd tekin úr bók 

Golemans. Tilfinningakubburinn er hugsaður sem tæki til að hjálpa börnunum að tjá 

sig og með tímanum læra þau að tengja tilfinningar og orð af öryggi , „auk þess sem 

þeim eykst samkennd er þau verða þess vör að öðrum er innanbrjósts eins og þeim 

sjálfum.“123 

Tilfinningakubburinn er ferhyrndur kubbur með sex hliðum. Á hverri hlið er mynd 

af andliti og þar fyrir neðan orð. Myndin lýsir tilfinningu og orðið segir ennfremur 

hvaða tilfinning það er. Börnin fengu að handfjatla kubbinn til skiptis og síðan sýndi 

ég þeim hvernig þetta á að fara fram. Við skiptumst á að hafa kubbinn og hver og einn 

sneri honum með lokuð augun. Sú hlið sem snýr upp í lokin, er sú tilfinning sem tekin 

er til umræðu. Ef barnið vill ekki tjá sig um þá tilfinningu sem upp kemur má það 

velja sér aðra tilfinningu til að ræða og atvik sem tengist henni eða að láta kubbinn 

ganga áfram. Ég sneri kubbnum fyrst og sagði frá hvernig ég verð stundum hrædd. 

Næsta barn sneri kubbnum og svo koll af kolli. Eftir tvo umganga töluðum við 

almennt um líðan og tilfinningar og tengdum inn á ýmis tilefni, eins og afmæli og jól. 

Við ræddum jólin svolitla stund og tilgang þeirra. Ein stúlkan kom inn á það hvernig 

Jesú dó og við töluðum svolítið um dauðann, þar sem hann tengist sorg. Þegar við 

höfðum rætt góða stund las ég bókina eftir Guðrúnu Öldu, „Það má ekki vera satt.“ 124 

Bókin fjallar um drenginn Steinarr sem neitar að trúa því að pabbi hans sé dáinn. 

Bókinni er ætlað að hjálpa börnum að vinna með söknuð og sorg.125 

121 Arna G. Valsdóttir 15.02.2000. 
122 Ásdís Guðmundsdóttir 2001:23. 
123 Goleman, Daniel 2000:274. 
124 Ásdís Guðmundsdóttir 2001:26. 
125 Guðrún Alda Harðardóttir 1997:4. 
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Þetta var í fyrsta skiptið sem við prófuðum kubbinn og fannst mér ganga vonum 

framar. Tvö börn af fimm tóku ekki þátt í samræðunum strax frá byrjun. Ein stúlka 

(Birna) tók samræðuefnið mjög nærri sér og fór að gráta. Ég held að þessi umræða um 

sorg og reiði hafi snert hana illa. En þegar við vorum farin að ræða almennt tók hún 

líka þátt og einnig drengurinn í hópnum, sem ekki vildi taka þátt í byrjun. Ég reyndi 

því að snúa samræðunum yfir á léttari nótur, eins og sést hér að ofan töluðum við um 

jólin. Ég reyndi að koma inn á allar þær tilfinningar sem kubburinn sýnir og talaði 

einnig út frá eigin reynslu, þannig sáu þau að ég hafði tilfinningar líka og tjáði þær 

óhrædd.126 

Næsta dag var listadagur. Markmiðið var að tengja umræðuna um tilfinningar við 

myndræna túlkun. 

Öll fengu þau svuntur til að verja fötin, blöð til að mála á og pensla til að pensla 

með. Litirnir voru grunnlitir og fékk hvert borð mismunandi liti. Ég bað þau að rifja 

upp Tilfinningakubbinn okkar og andlitin sem á honum voru. Ég bað þau að mála 

andlit með einhverjum af þessum svipbrigðum sem voru á kubbnum. Þau máttu líka 

mála sjálfsmynd þar sem þau væru t.d. glöð, reið, sorgmædd eða hissa. Flestir máluðu 

stór, glöð andlit. Ein stúlkan málaði tvö sorgmædd andlit. Sumir gleymdu sér í fyrstu 

og byrjuðu að mála eitthvað allt annað. Ég sagði þeim að það væri allt í lagi. Þau 

mættu bara mála eitthvað sem þau vildu. Eftir fyrstu myndina vildu allir fá annað blað 

þar sem þau máluðu það sem þau vildu; blóm, fólk eða skip. Þegar allir voru búnir að 

ljúka seinni myndinni fóru þau að þvo sér og að búa sig undir útiveru.127 

Ég var mjög ánægð með þessa stund. Börnin voru glöð og nutu þess að skapa. 

Myndirnar voru fallegar og lýstu mikilli gleði og vellíðan. Það er gaman að sjá 

hvernig líðan barnanna speglast oft í myndum. (Sjá fylgiskjal). 

 Í fjórðu og síðustu vikunni tók ég aftur fyrir Tilfinningakubbinn. Í 

samræðuhópnum var mjög góð þátttaka. Stúlkurnar voru hreinskilnar varðandi líðan 

dagsins og gátu oft útskýrt ástæðuna að baki líðaninni. Þremur af fimm leið ekkert 

sérlega vel og gátu þær útskýrt hvers vegna.  

Dæmi: 

Inga: Ég fékk ekki nammi á nammidaginn, og fengum ekki að hlusta á sögu í 

útvarpinu, þá var ég sorgmædd. 

Birna: Þegar ég var að öskra þá var ég ofboðslega reið. 
 
126 Ásdís Guðmundsdóttir 2001:26. 
127 Ásdís Guðmundsdóttir 2001:28. 
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Ég: Já, á hvern varstu að öskra? 

Birna: Af því að þegar mamma skammar mig stundum þá verð ég svo oft reið 

að H fer stundum að skæla. (Yngri bróðir hennar). H fer stundum að skæla. 

Birna: Þegar ég fyndi lyktina, þegar ég var reið, þá fyndi ég ógeðslega vond lykt 

þegar ég var reið. 

Ég: Fannst ógeðslega vond lykt? 

Birna: Já, þegar ég var reið. 

Ég: Hvar fannstu svona vonda lykt? 

Birna: Það var nefnilega súrmjólk, bara súrmjólk og mjólk. Ég fékk mér bara 

mjólk. 

Ég: Hvar var það, heima hjá þér? 

Birna: Já. Þegar ég var stór. 

Ég: Var súrmjólk í matinn og varstu reið yfir því? 

Birna: Já. 

Ég: Finnst þér súrmjólk ekki góð? 

Birna: Nei.128 

Ég tek það fram að Birna er stúlkan sem greinilega hafði átt erfitt í gegnum 

hópavinnuna. Hún skreið undir borð í fyrsta samræðutíma, grét í öðrum samræðutíma 

(með Tilfinningakubbnum) en var síðan farin að ræða á almennum nótum, eins og 

fram kemur í skráningunni hér að ofan. 

 Ég var mjög ánægð hvernig stúlkurnar gátu rætt saman og fylgdu samræðum vel. 

Greina mátti samkennd í hópnum þegar ein stúlkan kom með hugmynd að ástæðu 

vanlíðunar annarrar stúlku. Það var greinilega fylgst vel með. Í fyrsta 

samræðuhópnum vildu allir tala um gleði og allir sögðust vera ánægðir. Núna mátti 

sjá breytingu þar sem þær voru tilbúnar að tala um sína líðan, hver sem hún væri. 

Einnig mátti greina einhvern óróleika í hópnum varðandi vinskap. Það er auðvitað 

erfitt að vera skilinn útundan og mikils vert að vera samþykktur af jafnöldrum. Svo 

virðist sem að á þessum aldri vilja stúlkurnar para sig saman og þá vill oft sú þriðja 

verða útundan. Það þarf ekki mikið til að afbrýðisemi skjóti upp kollinum í 

barnahópnum. Samræðuhópur er góður grundvöllur fyrir slík málefni og með 

tímanum skilja börnin hvaða afleiðingar sumt hefur í för með sér.129 

128 Ásdís Guðmundsdóttir 2001: fylgiskjal 16. 
129 Ásdís Guðmundsdóttir 2001:31. 
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Ég held að þrátt fyrir að börnin tjái sig ekki um það sem er að gerast færi hugurinn 

í gang og þau hugsa um atriði sem tengjast þeim tilfinningum sem upp koma. Á þessu 

fékk ég staðfestingu þegar ein móðir sagði mér frá því að dætur hennar fóru að tala 

um það sem var í samræðunum, þegar þær komu þeim. En þær tóku einmitt ekki svo 

mikinn þátt í leikskólanum. Það gladdi mig mjög að fá að heyra að þetta væri að hafa 

jákvæð áhrif. 

 Í síðasta hópatímanum var unnið með andlitsmyndirnar sem gerðar voru vikunni 

áður. Ég tengdi túlkun tilfinninga við tónlist. 

 Við sátum saman við borð og hlustuðum á brot af lögunum sem ég var búin að 

velja. Ég spurði börnin jafnóðum, hvernig tónlistin virkaði á þau. Fannst þeim 

tónlistin skemmtileg, vakti hún upp gleði, lýsti hún reiði, sorg eða einhverju öðru? 

Síðan skoðuðum við eina og eina mynd sem börnin höfðu málað í vikunni áður. Við 

ræddum um litina, voru þeir glaðlegir eða sorglegir, sýndi myndin reiði? Einnig 

ræddum við um það sem var á myndinni og spurðum síðan eiganda hvort það passaði 

hjá okkur það sem við vorum að segja. Í lokin völdu börnin sér lag sem þeim fannst 

passa við myndina. Þau fengu að hlusta á brot og brot af þeim lögum sem ég var með 

en einnig voru sumir með aðra tónlist í huga og var þá náð í þá tónlist. Við tókum 

góðan tíma í hverja mynd og börnin voru mjög þolinmóð og áhugasöm. 130 

Það kom mér mjög á óvart hversu fljót börnin voru að svara hvaða tilfinningu 

hvert lag lýsti. Þau sögðu að meira að segja að eitt lagið lýsti undrun og ég var þeim 

svo hjartanlega sammála. Börnin sýndu myndunum mikinn áhuga og ræddu vel og 

lengi um hverja mynd. Það mátti hins vegar greina smá óróleika í lokin hjá þeim sem 

voru búin að ræða sína mynd, skiljanlega. Myndunum var flestum lýst sem 

gleðilegum, litirnir voru grunnlitir og voru myndirnar því mjög bjartar og fallegar. Ég 

hefði kannski átt að prófa að krassa eina svarta mynd og athuga hvað þau myndu 

segja þá. Geri það næst!  Börnin voru fljót að velja sér tónlist við myndina sína, höfðu 

greinilega mjög ákveðnar skoðanir og tónlistarsmekk. Ein stúlkan vildi lag sem ekki 

var á lista hjá mér og fannst mér það mjög áhugavert. Hún lýsti hvernig tónlistin væri 

og var allt gert til að leita að þessari tónlist í leikskólanum. Ég var svo ánægð að hún 

skyldi koma með þessa hugmynd því hún lýsti einmitt svo vel myndinni 

(Afríkutónlist). Önnur stúlka vildi hafa Í leikskóla er gaman og við sungum það 

saman fyrir myndina hennar. Ég var svo stolt af börnunum mínum eftir þennan dag. 

 
130 Ásdís Guðmundsdóttir 2001:32-33. 
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Þau sýndu mikinn aga og virðingu gagnvart hinum, þó svo að það hafi farið dvínandi í 

lokin. Mjög skemmtilegur tími!131 

Mér þykir ég mjög lánsöm að hafa fengið að vinna með þessum börnum og að hafa 

prófað svona samræðutíma. Ég tel að samræður um tilfinningar eigi að vera eðlilegur 

hlutur og ekki ástæða til að halda þeim innan lokaðra dyra. Mér finnst að starfsfólk 

leikskóla verði að gera sér grein fyrir eigin tilfinningum og vera opið fyrir 

tilfinningum og líðan barnanna. Vera góð fyrirmynd. Mér finnst fullorðið fólk eiga 

rétt á að sýna tilfinningar, hverjar sem þær eru og enn betra ef umræða um þær fylgir í 

kjölfarið. Hvernig við bregðumst við, hvaða tilfinningar koma upp og hvers vegna. 

Það ræður miklu hvernig okkur vegnar í lífinu hvernig við horfum á okkur sjálf sem 

persónur og hvernig samskipti við höfum við aðra. Ég tel því mikilvægt að kennsla í 

samskiptahæfni hefjist snemma á lífsleiðinni þar sem erfitt getur reynst að kenna hana 

þegar fólk er búið að loka sig frá umheiminum og lifir í hálfgerðri skel. 

 Í eftirfarandi kafla ætla ég að bera niðurstöður úr vettvangsrannsókn saman við 

heimildarannsókn, fá fram heildarmynd og samhengi. 

 

131 Ásdís Guðmundsdóttir 2001:33. 
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6 Umfjöllun 

 

Eins og fram kom í kaflanum hér á undan var markmið mitt með 

vettvangsrannsókninni m.a. að börnin lærðu að bera kennsl á tilfinnignar sínar og 

líðan. 

 Tilfinningar okkar hafa mikil áhrif á samskipti okkar við aðra sem og hvernig 

okkur vegnar í lífinu. Í vettvangsrannsókn minni fjallaði ég mikið um tilfinningar og 

tel ég mig hafa náð fram árangri með börnunum með því að fá þau til að hugsa um 

eigin tilfinningar og annarra. Það eitt að ná huganum á flug tel ég vera árangur sem 

geti leitt til sjálfsaga hjá börnunum. Það skiptir höfuðmáli hvernig börnin taka á eigin 

tilfinningum þegar kemur að hegðun. Það felst ákveðin tilfinningahæfni í því að gera 

sér grein fyrir rótum tilfinninganna og hafa stjórn á þeim. Eins og ég minntist stuttlega 

á í kafla 4.1 láta börn oft hnefann ráða í deilumálum. Það virðist fljót og auðveld leið 

en skilar ekki árangri . Það er nauðsynlegt að ræða við börn um það hvernig viðbrögð 

þeirra og ákvarðanir hafa áhrif, bæði á þau sjálf og aðra. Áframhaldandi hegðun 

byggist mjög á því hvernig viðbrögð barnið skynjar. Ef það finnur að það er ekki 

meðtekið í hópnum vill það vekja á sér athygli og það hefur fundið upp ákveðna leið 

sem sýnir nær undantekningarlaust viðbrögð, þ.e. hnefinn.  

 Í upphafi rannsóknar lagði ég fram spurningar sem ég tel mig hafa svarað með 

stuðningi heimilda. Spurningarnar voru m.a. um það hvort agi væri vandamál og 

hvernig hægt væri að koma í veg fyrir slæma hegðun. Í kafla 2.1 kem ég með 

skilgreiningu á hugtakinu aga og niðurstaðan er sú að agi er hluti af daglegu lífi þar 

sem áhersla er lögð á að við temjum okkur sjálfsaga. Ef kenndar eru aðferðir til að 

temja sér sjálfsaga, eins og ég hef lagt fram í rannsókninni, er ekki þörf fyrir aga sem 

stjórnunaraðferð. Það ætti því ekki að vera hugarangur kennara að viðhalda aga ef 

börnin eru sjálf fær um að dæma hvað er viðunandi hegðun. Þannig tel ég að hægt sé 

að koma í veg fyrir slæma hegðun og meiri tími gefst til náms. 

 Í heimildarannsókn minni ber m.a. á að líta aðferð til að leysa vandamál í þrepum. 

Þessi aðferð hefur m.a. rætur sínar að rekja til kenninga Johns Dewey sem fjalla um 

lærdóm í gegnum reynslu. Dewey lagði áherslu á að börnin lærðu að leysa eigin 

ágreining með aðstoð fullorðinna. Þessa aðferð er vel hægt að kenna og halda á lofti 
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ef viljinn er fyrir hendi. Markmiðið er síðan að börnin geti leyst ágreining án aðstoðar 

fullorðinna þegar þau hafa tamið sér þessa aðferð. 

 Það kemur víða fram hversu miklu máli skiptir að viðfangsefni barnanna séu við 

hæfi til að mæta þörfum hvers og eins. Hrós á góðri frammistöðu er hvetjandi en hrós 

frá barninu sjálfu á eigin árangur er áhrifaríkasta hrósið. Þess vegna þarf að kenna 

þeim að meta eigin árangur á jákvæðan hátt. Allir gera eitthvað vel en enginn getur 

gert allt vel. Kenna þeim að setja sér raunhæf markmið og varast samanburð við aðra. 

 Þegar börn leita eftir aðstoð kennara er nauðsynlegt að kennari sýni skilning og 

gefi barninu tíma. Skipulagðir samræðutímar í dagskipulagi skólans tel ég vera grunn 

að góðum tjáskiptum. Þar gefst börnunum tækifæri til að segja frá því sem þau eru að 

fást við í daglegu lífi. Oft kemur upp ágreiningur á milli barna og er þá hægt að ræða 

þennan ágreining í samræðutíma. Einnig er hægt að vitna í fyrri samræðutíma og 

benda á leiðir sem ræddar voru sem hugsanlega gætu leyst ágreininginn. Eins og 

Goleman bendir á þá eru nöfn þeirra sem eiga hlut að máli ekki nefnd í samræðunum 

en kennari bendir hins vegar á að öll börn eigi við vanda að etja öðru hverju (sbr. 

kafla 4.2). 

 Rannsókn mín byggðist mikið á samræðum sem tengjast tilfinningum og notaði ég 

Tilfinningakubb Golemans mér til stuðnings. Gootman mælir einnig með því að 

sérstakur hlutur sé látinn ganga á milli barnanna í sæmræðunum. Það skapar visst 

skipulag og öryggi. Aðrir vita hver á orðið þegar hluturinn er í höndum viðkomandi. 

 Mér fannst börnin í rannsókninni vera spennt yfir kubbnum og þau voru fljót að 

átta sig á því hvaða mynd fylgdi hverri tilfinningu. Í fyrstu voru þau frekar upptekin af 

tilfinningunni gleði og að ræða atvik sem tengdust henni. Seinna sást mikil breyting 

og voru þau fús að ræða það sem í brjósti brann. Það kom mér í raun á óvart vegna 

þess að tíminn var ekki mikill sem ég hafði til að „þjálfa“ þau.  

 Ég held að þau hafi ekki fundið fyrir þvingun yfir því að þurfa að svara vegna þess 

að ég gaf þeim alltaf frekar frjálsar hendur. Þau voru ekki skyldug til að svara og þau 

máttu velja aðra tilfinningu sem þau vildu frekar ræða. Ég tók hins vegar eftir því að 

þegar flestir voru farnir að ræða saman drógust hinir líka með, þeir sem ekki vildu 

taka þátt í byrjun. Ég held að þeim hafi fundist þetta frekar spennandi, þetta var 

eitthvað nýtt. 

 Ég legg eindregið til að leikskóla- og grunnskólakennarar prófi samræðuhópa og 

tileinki sér þær aðferðir sem greint hefur verið frá til lausna á ágreiningsmálum, þ.e. 

virka hlustun og þrepa-lausnir. Í leikskólanum leggjum við grunnin að því sem börnin 
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taka sér fyrir hendur í framtíðinni og tel ég þessa aðferð skapa velferð barna og bæta 

sjálfsmynd þeirra. Það er akki óalgengt að fólk, allt fram að fullorðinsaldri, þjáist af 

feimni og hræðslu við að tjá sig fyrir framan hóp fólks og tel ég það vera vegna 

þjálfunarleysis. 

 Eins og fram kom í kafla 4.5 felst kennsla í tilfinningahæfni ekki eingöngu í því að 

ræða tilfinningar heldur koma margar listgreinar inn á svið tilfinninga. Í rannsókn 

minni notaði ég bæði myndlist og tónlist til að túlka tilfinningar. Einnig var ég með 

mikið af hreyfistundum þar sem margar tilfinningar komu í ljós.  

 Ég held að kennsla í tilfinningahæfni geti falist í öllum námssviðum leikskólans. 

Ég hef þegar nefnt myndlist, tónlist og hreyfingu. Með samræðum þjálfast börnin í 

orðaforða, lestri og skrift. Þau kynnast eigin menningu og samfélagi og annarra. Úti í 

náttúrunni vakna margar tilfinningar sem við skynjum með snertingu, heyrn og lykt. Í 

daglegum samskiptum er hægt að ræða tilfinningar á almennum nótum „hvernig líður 

þér í dag?“ Við matarborðið, í fataherbergi, í hvíld og hvar sem er. Tilfinningar eru 

óaðskiljanlegur hluti daglegs lífs, þær eru alls staðar. Það að vera meðvitaður um 

eigin tilfinningar hlýtur að gera lífið auðveldara og skemmtilegra. 
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Lokaorð 

 

Það er ljóst að foreldrar og kennarar vilja börnum/nemendum sínum vel. Þeir vilja 

hafa áhrif, en oft til að mæta eigin þörfum en ekki barnanna. En til að geta haft áhrif á 

jákvæðan hátt þarf að sýna börnunum að vilji okkar er vilji þeirra, mætast á miðri leið 

og deila hvers annars tilfinningum með virðingu. Börn eru líklegri til að hlusta á óskir 

foreldranna/kennaranna ef þeirra óskum er einnig mætt og sýndur skilningur.  

 Gagnkvæm virðing og skilningur er forsenda góðs sambands og gott samband 

fullorðinna og barna tel ég vera ávísun á góða hegðun. Barnið veit að hinn fullorðni er 

til staðar og veitir ráðgjöf þegar á þarf að halda. Það getur líka verið nauðsynlegur 

hluti í þroska barnsins að fá að reka sig á, kynnast vandamálunum af eigin raun og 

finna lausnina sjálft. Mikilvægast er þó að hlusta eftir ósögðu skilaboðunum sem 

börnin senda ef þeim líður illa og finnst þau vera komin í aðstæður sem þau ein ráða 

ekki við að losa sig út úr. Ég tel að eitt af stærstu hlutverkum hins fullorðna sé það að 

hjálpa barninu að öðlast þekkingu og visku til að geta staðið á eigin fótum og velja 

siðferðilega rétt þegar þar að kemur.   

 Ég er sannfærð um að gott sjálfstraust og góð sjálfsmynd felur í sér aukinn 

sjálfsaga og getur þar með virkað sem forvörn fyrir börn í þjóðfélagi þar sem ýmsar 

hættur leynast. Umhyggjusamir kennarar sem trúa á hið góða í hverju barni geta sáð 

fræi vonar sem mun festa rætur þrátt fyrir utanaðkomandi áreiti. 
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