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Formáli 

Þegar ég byrjaði að vinna á leikskóla  þekkti ég þónokkuð til  þroska barna og 

einstaklingsmun úr sálfræðináminu, ekki bara hvað varðar nám heldur einnig hegðun. 

Okkur kennurum og leiðbeinendum í leikskólanum voru lagðar línurnar í gegnum 

aðalnámskrá leikskóla og námskrá leikskólans sjálfs. Um hvernig ætti að styðja við 

þroska eins og gróf- og fínhreyfiþroska, málþroska og að ýta undir það að hugsa út fyrir 

kassann til dæmis. Allir unnu meira og minna að sama markmiði. Þegar kom að hegðun 

og félagsþroska barnanna upplifði ég hinsvegar algjört stefnuleysi. Enginn virtist vera 

öruggur með hvernig takast ætti við hegðunarvanda hjá börnunum og ég upplifði mikið 

óöryggi varðandi þetta. Ef einhver hafði skoðanir eða þekkingu hvað þetta varðaði, þá 

stangaðist það oft á við skoðanir annara. Þetta fannst mér gera starf mitt erfiðara með 

börnunum og mér fannst þetta auka á álagið sem fylgdi starfinu, svo ekki sé minnst á 

börnin sem að mínu mati komu verst út úr þessu stefnuleysi. Mig hefur því lengi langað 

að skoða agastefnur niður í kjölinn, kosti þeirra og galla. Vinnan við  þetta lokaverkefni 

hefur því verið mjög skemmtileg og fróðleg. 

Vinnan við þetta lokaverkefni var þó mikil áskorun. Sérstaklega þegar maður 

ákveður að ganga með og eignast þriðja barnið í miðjum skrifum og vera í fullri vinnu. 

Þetta er auðvitað ekki hægt nema hafa góða að. Mig langar hér með að færa manninum 

mínum Halldóri Arasyni og tengdamóður minni Eygerði Björg Þorvaldsdóttur hjartans 

þakkir, án ykkar stuðnings og hjálpar hefði þetta einfaldlega ekki verið hægt. Börnunum 

mínum Erni og Ólöfu Emblu vil ég þakka þolinmæðina og skilninginn yfir því hvað 

mamma var lítið heima því hún var að læra eða í skólanum. 

Ég vil einnig þakka leiðbeinendum mínum Höllu Jónsdóttur og Gunnari Finnbogasyni 

fyrir góð ráð og leiðsögn. Loks vil ég þakka kærlega öllum leikskólunum sem tóku þátt í 

þessari rannsókn, starfsfólkinu og ekki síst börnunum sem tóku sér hlé frá leik og námi 

til að spjalla við mig.  
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Ágrip 

  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort munur væri á áhrifum  

agastefnurnar Jákvæður agi (JA) og SMT-skólafærni  á hegðun og siðferðisþroska 

fjögurra til sex ára nemenda í leikskóla. Agastefnur eru að mati höfundar mjög 

mikilvægar þegar kemur að leikskólastarfi og rannsóknir sýna að agi og agastefnur geti 

bæði stuðlað að góðum skólaanda og verið leiðbeiningar og rammi fyrir kennslu í 

félagsfærni barna (Anna Kristín Guðmundsdóttir, 2016; Broström, 2006; McCabe og 

Altamura, 2011). Mikill tími og vinna fer  í  að taka upp agastefnur, og því eðlilegt að 

mati höfundar að skoða hvaða  áhrif þær hafa á börn.  

Rannsóknin fól í sér megindlegan hluta þar sem stuðst var við hegðunarlistann 

SDQ og eigindlegan hluta þar sem tekin voru einstaklings- og hópviðtöl.  Með 

hegðunarlistanum var nánar tiltekið skoðaður hegðunarvandi, vandi í samskiptum við 

jafnaldra og félagshæfni og í gegnum viðtölin var siðferðisþroski nemenda skoðaður. 

Niðurstöður sýndu að börn í leikskólum sem nota SMT-skólafærni  voru almennt 

hlýðnari, hjálpsamari og framar í félagshæfni heldur en börn í leikskólum sem nota 

Jákvæðan aga. Nemendur í JA leikskólum virtust standa ögn framar hvað varðar 

siðferðisþroska en nemendur í SMT leikskólum. Nemendur í SMT leikskólum virtust 

afar gjörn á að vitna í hlýðni, reglur og refsingar þegar kom að útskýringum á 

siðferðilegum atriðum, en nemendum í JA leikskólanum virtust hafa tilfinningar annara 

meira í huga. Önnur áhugaverð niðurstaða var hvað börn í báðum hópum, SMT og JA, 

voru gjörn á að vísa í refsingar þegar kom að umræðum um brot á reglum eða óhlýðni. 

Höfundur telur að þessar rannsóknir gefi vísbendingar um hvaða áhrif agastefnur hafi 

á nemendur í leikskóla og geti verið upphaf á frekari rannsóknum á þessu sviði. 
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Abstract 

„Because you are supposed to do what the teacher says!“. Effects of the discipline 

models Positive discipline and SMT-skólafærni (school management training) on the 

behavior and moral development of preschool children. 

The purpose of this research is to examine the possible difference the discipline 

models, Positive discipline (PD) and SMT-skólafærni or School management training, 

may have on the behavior and moral development of preschool children. Discipline 

models are, according to author, very important within preschools. Research for 

example show that providing structure and instructions on teaching preschool students 

necessary social skills can create and maintain a good school atmosphere (Anna Kristín 

Guðmundsdóttir, 2016; Broström, 2006; McCabe og Altamura, 2011). It is very time 

consuming and requires a lot of work to implement a discipline model, therefore it is 

logical according to author to examine the effects they might have on students.  

The project is divided into two parts; One part was based on quantitative 

methods to examine student´s behavior, more specifically problem behavior, peer 

problems and social abilities with the use of the behavior questionnaire SDQ filled out 

by the students’ head teachers. The second part of the project was a qualitative 

research where a closer look was taken at student´s moral development through 

individual and group interviews.  

Results indicate that the student´s in the SMT preschools were in general more 

obeying, more helpful and further along in their social abilities than students in PD 

preschools. Students in the PD preschool seemed to be a little further along in moral 

development than the students in the SMT preschools. The students in the SMT 

preschools were very inclined to mention obedience, rules and punishments when it 

came to explaining moral issues, but the PD students tended to mention the feelings of 

others a little more. Another interesting finding is the inclination of the students in 

both groups, PD and SMT, to mention punishments when it came to breaching rules 

and disobeying. The author assumes that this research give clues as to the effects 

discipline models have on preschool students and can be a beginning of further 

research in this area.   
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1. Inngangur 

Það virðist vera að færast í vöxt að innleiða agastefnur í grunn- og leikskólum. 

Tilgangurinn er meðal annars að hafa ramma fyrir reglur og að viðhalda góðum anda og 

vinnufriði innan skólans. Viðurkenndar agastefnur innihalda margskonar verkfæri sem 

hægt á nýta sér í mismunandi aðstæðum sem gætu komið upp innan skólans sem hafa 

áhrif þennan ramma, en líka verkfæri til þess að viðhalda góðum anda og vinnufriði. 

Þegar kemur að því að skapa góðan anda, vinnufrið og viðhalda ramma fyrir reglur skipta 

félagsleg hegðun nemenda1 og starfsfólks innan skólans miklu máli. Alltaf þarf þó að hafa 

í huga að virða einstaklinginn, leyfa honum að þroskast og dafna á eigin forsendum. 

Skólar eru samfélög sem innihalda fjölbreytta flóru fólks, hvort sem um er að ræða 

nemendur eða starfsfólk. Til að halda reglu, aga og vinnufriði á viðunandi hátt þarf að 

koma til móts við alla þessa einstaklinga. Þið takið kannski eftir að talað er um nemendur 

hvort sem um er að ræða grunnskóla eða leikskóla.  

Agi er nátengdur uppeldi, ein af forsendum aga er að kenna börnum hvernig 

æskilegast er að hegða sér (Gyða Haraldsdóttir, 2005). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er 

mikið talað um uppeldishlutverk leikskóla. Þar á meðal að stuðla að því að börn verði 

sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í þjóðfélaginu. Einnig þurfi að leggja áherslu á 

siðferðisvitund og hæfni til mannlegra samskipta.  

Það geta verið  mismunandi skoðanir á því hvernig uppeldi og aga skuli háttað. Í 

þessari rannsókn verður gerð grein fyrir agastefnunum Jákvæður agi og SMT-skólafærni2. 

                                                           

1 Almennt er talað um börn en ekki nemendur í leikskóla. Höfundur telur hins vegar vera eðlilegt 

að nota orðið nemendur í leikskóla til jafns við orðið börn. Leikskólinn er fyrsta skólastigið (lög um leikskóla 

nr. 90/2008) þar sem  leikskólakennarar bera ábyrgð á menntun og uppeldi þeirra nemenda/barna sem 

þar eru. Rétt eins og grunnskólakennarar bera ábyrgð á menntun nemenda í grunnskóla til dæmis. 

2 Mikið verður minnst á þessar agastefnur í þessu verkefni eins og gefur að skilja. Til þess að 

textinn verði ögn þjálli verður talað um leikskóla sem nýta sér þessar agastefnur sem SMT leikskóla 

(leikskólar sem eru með SMT-skólafærni) og JA leikskóla (leikskólar sem eru með Jákvæðan aga). Í 
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Agastefnurnar eru vel búnar verkfærum, eru byggðar á rökstuddum kenningum um aga 

og uppeldi en eru mjög ólíkar. Markmið þeirra er samt sem áður það sama, að vera rammi 

fyrir ásættanlega hegðun barna sem og hvernig skuli stuðlað að því. Jákvæður agi er 

byggður á sjálfstjórnarkenningum Alfred Adler og Rudolf Dreikurs þar sem mikið er lagt 

upp með innri hvöt nemenda til þess að hegða sér vel.  Agastefnan SMT-skólafærni er 

byggð á atferlismótun þar sem umbun og refsing er talin vænlegust til þess að móta 

hegðun barna. Því má segja að einn meginmunurinn á stefnunum sé sá að Jákvæður agi 

miðar að innri aga en SMT-skólafærni að ytri aga.  

Þar sem megináhersla Jákvæðs aga og SMT-skólafærni er agi verður hugtakið 

skoðað með tilliti til skráðra og óskráðra reglna í samfélaginu og hvernig siðferðisþroski 

tengist því að fara eftir reglum. Skoðað verður til hvers reglur séu, hvaða skoðanir börn 

á aldrinum fjögurra til  sex ára hafa á reglum og tilgangi þeirra, hvernig þau tileinka sér 

þær og hvaða uppeldisaðferðir hafi áhrif. Það er eitt að fara eftir reglum en annað að 

tileinka sér þær, þá er spurningin hvað það sé sem hvetur þig til þess að fara eftir reglum, 

hvort það sé vegna tillits til annarra eða eigin hagsmuna.  

1.1 Tildrög rannsóknar 

Agastefnur hafa verið mér hugleiknar lengi. Ég hef reynslu af því að vinna eftir ákveðinni 

agastefnu og hef mikið velt  fyrir mér hvernig best sé að kenna börnum aga. Ég hef einnig 

fundið hversu stór hluti af leikskólastarfinu felur í sér kennslu og leiðbeiningu í 

félagslegum samskiptum sem er nátengt agastjórnun. Ég tel agastefnu vera 

nauðsynlegan hluta námskrár leikskóla þar sem í þeim felast mikilvæg viðmið og 

leiðbeiningar varðandi félagsleg samskipti barna. Ég er einnig mjög hlynnt því að nám í 

leikskóla sé rannsakað í ljósi þroska barna, að skoðað sé hvað þau séu í raun að læra í 

gegnum ákveðnar uppeldisaðferðir. Mér finnst agastefnurnar Jákvæður agi og SMT-

skólafærni líka svo skemmtilega ólíkar og langar að skoða betur kosti og galla þeirra. Að 

                                                           
niðurstöðukaflanum sérstaklega verður einnig talað um SMT börn/nemendur og JA börn/nemendur eftir 

því hvaða agastefna er við lýði í þeim leikskólanum þeirra. 
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taka upp svona agastefnur tekur mikinn tíma, þjálfun og fjárfestingu og að mínu mati er 

mikilvægt að kanna árangur af notkun agastefna og kennsluaðferða í leikskólum. Það 

hefur heldur ekki farið mikið fyrir rannsóknum sem hafa kannað áhrif notkunar á 

agastefnum í leikskólum á þroska og hegðun barna. 

1.2 Markmið rannsóknar 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvort og þá hvaða áhrif agastefnurnar SMT 

og Jákvæður agi hafi á hegðun og siðferðisvitund elstu barna í leikskóla. Stuðst var við 

megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í megindlega hlutanum var notaður 

staðlaður  spurningalisti sem mælir hegðunarvanda, vanda í samskiptum við jafnaldra 

og félagshæfni barna. Þessir þættir voru síðan bornir saman eftir leikskólum . Í 

eigindlega hlutanum var hugur barnanna kannaður varðandi  reglur og hvernig svör 

þeirra  endurspegluðu siðferðisþroska þeirra. Markmiðið var að athuga hvernig  börnin  

tileinka sér reglur og hvaða augum þau líta reglur  eftir því hvaða agastefna væri við lýði 

í leikskóla þeirra. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í fræðilegri umfjöllun er byrjað að fjalla um hugtakið agi og hvaða hlutverki hann gegnir  

í samfélaginu. Reglur er stór þáttur í aga og verður farið betur í þær í ljósi siðferðis og 

siðferðisþroska. Einnig er fjallað um hvernig uppeldi, bæði hjá foreldrum og í skólum geti 

mögulega haft áhrif á hegðun og siðferðisþroska barna. Síðan er fjallað um agastefnurnar 

Jákvæðan aga og SMT-skólafærni. Loks koma rannsóknarspurningarnar og nánari farið 

yfir  ástæður fyrir vali á þátttakendum.  

 Í aðferðarkaflanum er fjallað um þær aðferðir og mælitæki sem beitt voru við 

rannsóknina en niðurstöður hennar eru útlistaðar í tveimur hlutum, megindlegi hlutinn 

kallast Hegðun og samskipti en eigindlegi hlutinn Siðferðisþroski og reglur. Niðurstöður 

eigindlega hlutans eru í þremur hlutum. Fyrsti hlutinn var nefndur „Siðferði“ en þar er  

farið í hvernig börnin svöruðu spurningum um klípusögu sem snýst um siðferðilega 

klemmu.  Annar hlutinn var nefndur „Reglur“ og er um það sem börnin höfðu að segja 

um reglur og afhverju það ætti að hlusta á kennarann. Í þriðja hlutanum sem kallast 
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„Siðferði í ljósi reglna“ er fjallað um viðbrögð barnanna við sögu um systkini sem brjóta 

reglu og lenda í vandræðum vegna þess.  

 Í umræðunum eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í ljósi fræðilegrar 

umfjöllunar sem og takmarkanir rannóknarinnar. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

 

Tengsl aga, reglna og siðferðisþroska er ekki endilega augljós en segja má að allt séu þetta 

félagsleg fyrirbæri. Agi getur verið innra með þér eða komið utan frá, það er þú sýnir aga 

eftir eigin hyggjuviti eða vegna þess að utanaðkomandi aðstæður segja þér að hegða þér 

á ákveðinn hátt (Reber og Reber, 2001). Hægt er að segja að reglur séu tæki til þess að 

viðhalda aga, hvort sem um er að ræða skrifaðar eða óskrifaðar reglur í samfélaginu. Með 

því að fara eftir reglum samfélagsins þá ertu að sýna ákveðinn aga. Siðferði og 

siðferðisþroski koma inn á innri hvatningu til þess að fara eftir þessum reglum á þeim 

forsendum að reglur séu til staðar til þess að tekið sé tillit til allra í samfélaginu (Van 

Lange og De Dreu, 2001). Agi er þannig í raun yfirhugtak og í honum felast reglur og 

siðferði. Agi er líka sterklega tengdur uppeldi og oft slær þessum hugtökum í raun saman. 

Hér verða  þessi hugtök útskýrð, hvernig þau tengjast og hvað hefur áhrif á þau þegar 

kemur að hegðun og þroska barna. 

 

2.1 Hvað er agi? 

Ef skoðað er orðið agi í íslenskri orðabók (2012), þá þýðir það í raun tamning til reglusemi, 

að því er virðist í gegnum ótta og lotningu.  Á vef Landlæknis er hinsvegar stutt grein eftir 

Gyðu Haraldsdóttur (2005) sálfræðing um aga og uppeldi en þar segir hún meðal annars:  

„...Agi er ekki bara til að taka á erfiðri hegðun, heldur það að veita börnum leiðsögn um 

hvað er rétt og hvað er rangt í hegðun og samskiptum. Góður agi veitir öryggi og hjálpar 

börnum að læra sjálfsstjórn“. Agi virðist samkvæmt þessu gefa til kynna kennslu á 

reglum, skráðum sem óskráðum, hvort sem um er að ræða skilgreiningu Gyðu eða 

orðabókarinnar. Það þarf hins vegar að liggja einhver innri hvati að baki því að fara eftir 

reglum og að hegða sér vel og þar kemur siðferðisþroski til sögunnar (Van Lange og De 

Dreu, 2001). Byggir þessi hvatning á eigin forsendum eða með tilliti til annara í 

samfélaginu? Reglur varðandi samskipti við aðra eru skapaðar af samfélaginu og brot á 

þeim leiðir til dæmis alla jafna til sektarkenndar þess sem braut þær (Van Lange og De 

Dreu, 2001). Hér verður því skoðað hvernig agi tengist reglum og siðferðisþroska eða 
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innri hvatningu. Gert er ráð fyrir því að agi endurspeglist í því hvort innri eða ytri hvatning 

sé til staðar til að fara eftir reglum samfélagsins. 

2.1.1 Agi og reglur 

En af hverju þurfum þessa stjórn, reglur, lög og aga? Garðar Gíslason (1991) skrifar til 

dæmis um þetta viðfangsefni og nefnir nokkrar áhugaverða þætti er þetta varðar. Þannig 

talar hann um vernd fyrir árásum annarra, að allir geti staðið jafnir þrátt fyrir að enginn 

sé eins, tillitsemi þar sem ekki eru allir jafn færir um að sýna hana og að það standi ekki 

allir jafnt að vígi félagslega og fjárhagslega. Hann talar einnig um einstaklingsbundnar 

skyldur til að tryggja samvinnu, fólk sé misjafnt að upplagi og eigi miserfitt með að skilja 

aðra og halda aftur af sér. Allt þetta er hægt að heimfæra á skóla og skólasamfélög. Í 

skólum eru reglur notaðar til þess að viðhalda aga innan þeirra og alla þessa þætti sem 

Garðar nefnir þarf að gæta að innan skólasamfélags, einmitt til þess að gæta að vinnufriði 

og vellíðan starfsfólks og nemenda. Þetta er þannig gott dæmi um skráðar reglur sem 

samfélagið mótar og telur nauðsynlegar.  

Það má hinsvegar ekki gleyma óskráðu reglunum því þær skipta líka máli og varða 

vellíðan okkur í samfélaginu. Óskráðar reglur enduspegla hverskonar hegðun telst eðlileg 

eða ásættanleg í samfélaginu (Reber og Reber, 2001) og þjóna í raun sama tilgangi og lög 

eða skráðar reglur enda mótuð út frá þessum óskráðu reglum (Van Lange og De Dreu, 

2001). Það er að segja að að vernda þá sem minna mega sín, þeir séu ekki misnotaðir og 

þeim sé veitt hjálp þegar þess þarf. Þessar óskráðu reglur snúast líka um almenna kurteisi, 

hjálpsemi og örlæti (Van Lange og De Dreu, 2001). Þannig tengist agi reglum meira í 

skilningi Gyðu (2005) um hvað sé rétt og rangt í samskiptum og hegðun. 

Samkvæmt rannsókn Johansson og fleiri (2014) þá virðist vera sem börn á 

leikskólaaldri (fjögurra ára og eldri) líti á skráðar reglur í skólanum sem nauðsynlegar til 

að halda reglu eða aga og til að passa upp á aðra. Almenn tillitssemi til annara sé 

meginmarkmið reglna. Þegar börn á þessum aldri eru spurð hvað sé rétt að gera í 

skólanum, þá virðast þau oftast telja það mikilvægt að hlusta á og hlýða kennaranum og 

fara eftir reglum skólans (Johansson o.fl., 2014).    
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Þegar reglur samfélags eru brotnar fylgja alla jafna neikvæðar afleiðingar, allt frá 

refsingum til samviskubits eða vanþóknunar annara (Van Lange og De Dreu, 2001), það 

er ákveðin hvatning til þess að virða þessar reglur. Algengast er samkvæmt rannsókn 

Fogelgarn og Lewis (2015) að nemendur (4 til 6 ára upp í 13 ára) hegði sér vel af ótta við 

einhverskonar neikvæðar afleiðingar, til að trufla ekki aðra við námið eða til þess að geta 

einbeitt sér sjálfir að náminu. Innri hvatning til þess að fara eftir bæði skólareglum og 

félagslegum reglum er mikilvægur þáttur þegar kemur að samvisku og jákvæðri 

félagslegri hegðun (Camodeca og Coppola, 2016; Kochanska, Koenig, Barry, Kim og Yoon, 

2010; Kochanska, Kim og Boldt, 2013). Til þess að geta talist vera að bregðast við á 

siðferðislega réttan hátt krefst þess að barnið geri það út frá innri hvatningu (Nunner-

Winkler, 2007).  Barnið verður því meðal annars að skilja af hverju ákveðin hegðun er 

siðferðilega röng eða ekki. Börn fjögurra ára og eldri vita langflest hvað er rétt og hvað 

er rangt þegar kemur að siðferðislegum reglum eins og það megi ekki stela frá öðrum og 

að það eigi að hjálpa öðrum sem eru í vanda (Nunner-Winkler, 2007). Börn á þessum aldri 

eru einnig líklegri en ekki til að gefa upp tillitsemi til tilfinninga og þarfa annarra sem 

ástæðu þess að bregðast siðferðilega rétt við (Sengsavang, Willemsen og Krettenauer, 

2015). Hins vegar, auk þess að vita hvað er rétt og rangt þarf þessi vitneskja að vera tengd 

því að vera umhugað um velferð annarra, jafnvel því að þurfa að færa persónulega fórn 

til þess að bregðast siðferðilega rétt við.  

2.1.2 Agi og siðferðisþroski  

Börn  eru í eðli sínu félagsverur og við þurfum öll að læra að umgangast aðra í sátt og 

samlyndi til þess að geta verið hluti af samfélaginu. Allar reglur og lög almennt innan 

samfélags eru byggðar á hvaða hátterni, samskipti og siðferðisreglur svo eitthvað sé 

nefnt sé ásættanlegt (Garðar Gíslason, 1991; Van Lange og De Dreu, 2001). Börn á 

leikskóaaldri eru enn að uppgötva samfélagið og hvaða reglum, skráðum sem óskráðum, 

beri að fara eftir. Þau eru sífellt að læra hvernig best sé að hegða sér á félagslega 

ásættanlegan hátt. Börn þurfa til dæmis að læra hvaða hegðun sé talin ásættanleg meðal 

annarra einstaklinga og hvernig hægt sé að ná og viðhalda sambandi við aðra. Þau þurfa 

einnig að geta sett sig í spor annarra sem opnar dyr fyrir frekari samskipti (Dowling, 

2005).  Samviska og siðferðisþroski snúast að miklu leyti einmitt um þetta, að átta sig á, 
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læra og að fara eftir reglum samfélagsins (Kohlberg, 1976, bls. 172-173; Patterson, 2002). 

Samkvæmt Kochanska, Padavich og Koenig (1996) spila margir þroskaþættir þarna inn í, 

þar á meðal tilfinningaþroski og vitsmunaþroski (túlkun á tvíræðum aðstæðum), sem og 

hegðun. 

Samkvæmt rannsóknum Kochanska og félaga (Aksan og Kochanska, 2005; 

Kochanska, 1993; Kochanska, Koenig, Barry, Kim, og Yoon, 2010), er kjarni þróunar 

samvisku hjá börnum regluhlýðni, hlýðni (án eftirlits fullorðinna) og siðferðislegar 

tilfinningar, þar með talið samúð. Kochanska tengir innri hvatningu við hegðun og getu 

til þess að innleiða hjá sér reglur, að hegða sér á félagslega viðurkenndan hátt og fara 

eftir reglum án eftirlits fullorðinna. Þessir þættir geta tengst því hvernig börnum gengur 

í samskiptum við aðra seinna á lífsleiðinni. Börn sem sýna þessa innri hvatningu snemma, 

allt niður í tveggja ára aldur, eru til dæmis líklegri til þess að hafa meiri aðlögunarhæfni 

og sýna af sér almennt betri hegðun en börn sem sýna ekki þessa hegðun (Kochanska, 

Koenig, Barry, Kim, og Yoon, 2010). Börn sem tekst að skapa með sér innri hvatningu til 

þess að fara eftir reglum eru einnig líklegri til þess að vera vel liðin af öðrum, hafa minni 

árásagirni og að skilja siðferðisleg viðmið (Hawley og Geldhof, 2012). Innri hvatning í 

þessum rannsóknum meðal leikskólabarna, í kringum fimm ára aldur, er metin til dæmis 

með því að skoða hvort börn sýni iðrun, biðjist sjálf afsökunar, reyni að bæta upp fyrir 

misgjörðir sínar eða fari eftir reglum án eftirlits fullorðinna. Þegar kemur að 

aldurshópnum fjögurra til sex ára þá hefur samviska verið skoðuð í þessum rannsóknum 

með því að kanna hvernig börn bregðast við í aðstæðum þar sem þau telja að enginn sé 

að fylgjast með þeim og það reynir á skráðar eða óskráðar reglur. Einnig hefur verið 

skoðað hvernig börn bregðast við þegar þau gera eitthvað rangt. Siðferðileg innri 

hvatning endurspeglast líka í jákvæðari félagslegri hegðun barna. Börn sem sýndu meiri 

siðferðilegan skilning á af hverju það væri rangt að deila ekki með öðrum og að stela, 

sýndu almennt jákvæðari hegðun en börn sem ekki sýndu þennan skilning (Malti, 

Gummerum, Keller og Buchman, 2009). Þannig eru börn sem eru líkleg til að sýna iðrun 

og ólíkleg til þess að brjóta af sér jafnvel þó enginn sjái til, einnig ólíkleg til þess að sýna 

árásargirni, og líklegri til þess að vera vel liðin af jafnöldrum sínum (Hawley og Geldhof, 

2012).  
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Eins og áður segir þá eru börn líkleg til þess að telja refsingu vera ein af  

afleiðingum þess að brjóta reglur. Ein áhugaverð rannsókn kannaði hvaða afleiðingar 

börn teldu að siðferðilega röng hegðun ætti að hafa í för með sér. Woolgar og félagar 

(2001) sögðu fimm ára börnum stuttar sögur sem enduðu í siðferðilegri klemmu. Dæmi 

um sögur þar sem kannaður var siðferðislegur skilningur barnanna er að yngra systkini 

sögupersónunnar meiðir sig og þarf plástur úr skáp sem sögupersónan veit að hún má 

ekki opna eða hana langar að skilja yngra systkini sitt út undan. Börnin voru síðan spurð 

hvað myndi gerast næst í sögunni. Til að kanna siðferðiskennd barnanna varðandi 

tilfinningar annara þá var þeim sömuleiðis sögð saga þar sem sögupersónan er heima hjá 

vini sínum og meðan hún er ein í stutta stund sér hún sælgæti sem hún ákveður að stela. 

Þegar hún kemur heim segir hún í fyrstu ekki mömmu sinni frá hvað gerðist en gerir það 

þó á endanum. Börnin voru síðan spurð út í hvernig sögupersónunni liði. Þau börn sem 

svöruðu siðferðislega rétt voru beðin um að færa rök fyrir svari sínu og þau svör voru 

flokkuð í fjóra flokka. Siðferðislegan, því það er ljótt að stela. Refsing, að þau yrðu 

skömmuð. Byggt á reglu, vegna þess að barnið veit að það á að bíða eftir namminu. Eða 

engin tengsl við siðferði, eins og að nammi skemmi tennurnar. Algengustu svörin við 

klípusögunum um siðferðislegu klemmurnar snérust um refsingar (ekki líkamlegar). Þau 

börn sem líklegri voru til þess að gefa upp þesskonar skýringar voru einnig líklegri til þess 

að merkja tilfinningar sögupersónanna rétt í klípusögunum um siðferðiskennd. Þau svör 

tengdust hinsvegar ekki svörum varðandi refsingar eða reglur við 

siðferðiskenndarsögunum. 

Það getur reyndar einnig verið að hvatningin til að hegða sér annars vegar á 

jákvæðan siðferðilegan hátt og á neikvæðan siðferðilegan hátt hins vegar sé 

mismunandi. Þannig komust Sengsevang, Willemsen og Krettenauer (2015) að þegar 

börn voru spurð út í neikvæða hegðun þá vísuðu þau frekar í reglur og sjálfhverfu, að þau 

gætu meitt sig eða að einhver annar gæti meitt þau sem ástæðu hegðunar fremur en í 

tilfinningar annara. Neikvæð hegðun í rannsókninni var til dæmis að vera vondur við aðra 

eða gera aðra reiða og þau voru spurð afhverju þau myndu ekki vilja vera vondur við aðra 

eða gera aðra reiða. Ef um jákvæða hegðun var ræða eins og til dæmis að finnast gott að 

vera góður við aðra þá hins vegar vísuðu þau frekar í tilfinningar og þarfir annara þegar 
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þau voru spurð afhverju. Það er að segja þau sögðu að þau vildu ekki að aðrir myndu 

meiða sig eða að þeim liði vel þegar þau væru góð við aðra. 

 

2.2 Agi og uppeldi 

Agi felur í sér að leiðbeina börnum um hvað er ásættanleg hegðun og hvað ekki (Gyða 

Haraldsdóttir, 2005). Við hljótum einnig að reyna að skilja eftir hjá börnunum bjargráð til 

þess að sýna aga og eiga við félagsleg samskipti og fylgja félagslega samþykktum reglum 

upp á eigin spýtur. Allar þessar reglur hljóta að þurfa að vera hluti af hugsunarhætti og 

tilfinningu fólks svo það sjái sig einhverra hluta vegna knúið til þess að fara eftir 

félagslegum reglum án eftirfylgdar eða yfirsýnar annarra. Annars væri í raun að vænta að 

allar reglur verði brotnar þegar enginn „eftirlitsaðili“ sjái til. Hægt er að setja þetta í 

samhengi við siðferðisvitund einstaklinga. Hún knýr þig til að bregðast rétt við hvað 

varðar aðra án tillits til þess hvort einhver annar viti af því eða ekki. Uppeldi barna felur 

einmitt í sér svona leiðsögn, með aga er börnum stjórnað og leiðbeint um hvernig best 

sé að haga sér. Hvað þetta varðar er í raun hægt að tala um aga og uppeldi í sömu 

hendingu. 

Talið er að hlutverk foreldra og uppalenda sé mjög mikilvægt varðandi þroska 

siðferðilegra tilfinninga og þróun samvisku hjá börnum (Smith, 2013). Margar rannsóknir 

hafa verið gerðar á uppeldisháttum foreldra og hvernig þeir hafa áhrif á þroska og hegðun 

barna. Minna er um rannsóknir á áhrif uppeldis innan skóla, en þetta rannsóknarsvið 

hefur þó vaxið á undanförnum árum. Hér verður farið nánar út í hvernig mismunandi 

uppeldis- eða aganálganir hafa áhrif á innri hvatningu til að fara eftir reglum og 

siðferðilegan skilning á reglum.   

2.2.1 Regluhlýðni 

Innri hvatning á við um þegar fólk framkvæmir hlutina af innri hvöt og áhuga, án beinna 

utanaðkomandi áhrifa, svo að segja vegna eigin samvisku. Þegar kemur að regluhlýðni í 

þessu samhengi þá á það við um getu barna til að fara eftir settum reglum og fyrirmælum 

foreldra eða uppeldisaðila. Kochanska ásamt fleirum hefur rannsakað þetta  og benda 

niðurstöður rannsókna hennar almennt til að uppeldishættir sem einkennast af góðum 
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samskiptum milli barns og móður tengdust því að barnið væri meira tilbúið til þess að 

fara eftir reglum og sýndi fleiri merki samvisku (Kochanska, Forman og Aksan, 2005).  

Þesskonar samskipti fela í sér það að aðilar eru samstilltir, njóta þess að vera saman og 

styðja hvorn annan. Samskiptin séu einnig þannig að aðilar hafi jákvæð áhrif á hvorn 

annan og einkennast af jákvæðum tilfinningum (Kochanska, 2002). 

Tvær langtíma rannsóknir með börn frá tíu mánaða upp í átta ára, og fimmtán 

mánaða upp í rúmlega fjögurra ára sýna að það sem hefur mestu áhrifin á samvisku eru 

tengsl barnanna við foreldra sína. Í þessum rannsóknum voru tengsl milli barns og móður 

metin með aðferð sem kallast ókunnar aðstæður sem hönnuð var af Mary Ainsworth 

(Ainsworth og Whittig, 1969). Tengsl samkvæmt þessari aðferð eru metin örugg ef barnið 

getur leikið sér og kannað umhverfi sitt án foreldri síns en leitar til þess eftir öryggi og 

staðfestingar um að umhverfið sé öruggt. Í rannsóknunum um samvisku og tengsl kom í 

ljós að ef tengsl á milli foreldris og barns voru ekki góð eða lunderni barnsins slæmt, 

ásamt því að stjórnunarstíll móður sé neikvæður þá voru meiri líkur á að barnið sýndi lítil 

samviskuviðbrögð og sýndi meiri óæskilega hegðun seinna meir (Kim, Kochanska, Boldt, 

Nordling og O´Bleness, 2014; Kochanska og Kim, 2013). Góð tengsl við að minnsta kosti 

annað foreldri sitt þegar börnin voru fimmtán mánaða spáði fyrir um betri hegðun þegar 

börnin voru komin í grunnskóla (Kochanska og Kim, 2013). Neikvætt viðmót foreldris 

(sýndi pirring, var móðgandi og gagnrýnin til dæmis) getur haft mjög neikvæð áhrif þegar 

um er að ræða börn sem eiga erfitt með tilfinningastjórn, þessir tveir þættir saman geta 

síðan tengst árásargirni ungra drengja um tveggja ára (Rubin, Hastings, Chen, Stewart, og 

McNichol, 1998). Jákvætt viðmót og stjórnun virðast vera góð blanda, sérstaklega þegar 

kemur að börnum sem alla jafna eiga erfitt með sjálfstjórn (Cipriano og Stifter, 2010).  

Samkvæmt annarri rannsókn Kochanska og félaga (2003)  er mikilvægt að það fari 

fram gagnkvæm samskipti og umræður við barnið um það sem er æskilegt að gera og 

hvað ekki. Það er að segja að uppalendur hjálpi ungum börnum og börnum á 

leikskólaaldri í gegnum samvinnu í þessu verkefni, í stað þess að einfaldlega skipa barninu 

fyrir án frekari útskýringa eða umræðna. Þá gefa uppalendur sér tíma til að ræða við 

barnið um það sem gerðist, spyrja barnið hvað því finnist og hvaða vangaveltur eigi sér 

stað hjá barninu. Í greiningu Pino-Pasternak og Whitebread  (2010) á rannsóknum er 
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varðaði tengsl milli uppeldisnálgana foreldra og innri hvatningu eða sjálfstjórn (self-

regulation) barna þriggja til tólf ára komu fram sex hegðunaratriði foreldra sem ýttu undir 

þessa getu barna. Þeir töluðu við börnin sín á huglægan eða metacognitive hátt, eða 

hugsa um það að hugsa. Foreldrar hvöttu börnin sín til þess að taka þátt og gera hlutina 

sjálf. Þeir ýttu einnig undir sjálfsöryggi barna sinna með því að vera með lágmarksstjórn 

á námi barna sinna, þannig að barnið upplifði meira að það hefði sjálft stjórn á 

aðstæðum. Börnin nái þannig að eigna sér árangur sinn. Á svipaðan hátt reyna þessir 

foreldrar að leyfa börnum sínum að taka ábyrgð á verkefnum sem eru við hæfi barnanna. 

Stöðug og viðeigandi jákvæð tilfinningaviðbrögð hefðu einnig mikið að segja. Það er að 

segja að foreldrar veittu tilfinningum barna sinna athygli og viðbrögð foreldra væru 

stöðug og almennt jákvæð. Loks var leiðsögn talin mikilvæg hvað varðar uppeldi og innri 

hvatningu barna. Að vera til staðar, til leiðsagnar og leyfa barninu að kanna umhverfi sitt 

vitandi að það getur leitað til foreldris með leiðsögn.  

Samviskan eins og áður segir tengist að mörgu leyti sjálfstjórn og regluhlýðni. Ein 

aðferðin sem hefur verið að notuð til að meta samvisku hjá börnum er að leggja fyrir börn 

stuttar sögur þar sem samviskan spilar stórt hlutverk (Kochanska og Murray, 2000; 

Kochanska, Gross, Lin, og Nichols, 2002). Í þessum sögum lendir söguhetjan í aðstæðum 

þar sem hún getur valið um að huga að sínum eigin hagsmunum á kostnað hagsmuna 

annarra, eða öfugt. Dæmi um þetta er að til þess að hjálpa barni sem hefur meitt sig þá 

verður söguhetjan að missa af afmælisveislu, eða freistingu til þess að stela nammi af 

öðru barni. Þegar þessar sögur hafa verið sagðar í rannsóknunum þá er börnunum gefið 

tækifæri til að fullvissa sig um svarið með því að minna þau að afleiðingar ákvarðananna. 

Eins og að ef barnið segði að söguhetjan eigi að fara í afmælið þá var barnið minnt á að 

þá sé enginn til þess að hjálpa þeim sem meiddi sig. Eins ef barnið ákvað að söguhetjan 

ætti að hjálpa þá missi það af afmælinu. Lokasvarið gilti síðan við úrvinnslu. Svör 

barnanna voru kóðuð eftir því hvort þau voru sjálfhverf, félagslega jákvæð eða fólu í sér 

málamiðlun. Engin stig voru gefin ef ekkert af þessu kom fram, eitt stig ef barnið skipti 

um skoðun eftir að svarið var gagnrýnt en það var ekki endanlegt svar, tvö stig ef barnið 

skipti um skoðun og kom síðan með endanlegt svar og þrjú stig ef barnið skipti ekkert um 

skoðun og hélt sig við upphaflegt svar. Stigin gáfu til kynna annað hvort siðferðilega 

jákvæð svör eða andfélagsleg svör. Svör sem snérust um málamiðlun voru sjaldgæf og 
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voru ekki tekin með í mælingunum. Svör við þessum sögum sem voru siðferðislega 

jákvæð tengdust siðferðislega jákvæðri hegðun barna (Kochanska, Forman og Aksan, 

2005). Með þessari sögu sem hluta af mælingum á samvisku barna þá tengdu Kochanska 

og félagar (2005; 2004)  samvisku við samskiptamynstur milli foreldra og barna. Jákvæð 

samskipti á milli foreldra og barna einkenndust af jákvæðni, öryggi, hlýju og samvinnu 

meðal annars. Foreldrið  var meðvitað um líðan barnsins og brást við því af hlýju og barnið 

og foreldrið virtust líka njóta samvista saman. Þannig að líklegra var að börn sem hefðu 

svona samskipti við foreldra sína skoruðu hærra á mælingum á samvisku.   

Það virðist því vera sem jákvæð samskiptamynstur milli barns og foreldris sem 

einkennist af trausti og hlýju viðmót sem og gagnkvæm samskipti og umræður auki 

líkurnar á að barn fari eftir reglum og fyrirmælum af innri hvatningu. 

2.2.2 Siðferðislegur skilningur 

Uppeldisaðferðir geta líka haft áhrif á hvaða skilning börn leggja í siðferðileg atriði. Líkt 

og með regluhlýðni þá skipta tengsl barna við foreldra sína miklu máli þegar kemur að 

siðferðilegum skilningi. Það er að segja að það ríki traust og neikvæð samskipti séu fátíð  

(Sengsavang, Willemsen og Krettenauer, 2015; Spinrad o.fl., 1999). Í þessum 

rannsóknum gátu börn þessara foreldra komið með betri útskýringar á af hverju það er 

betra að hegða sér á siðferðilega viðurkenndan hátt, eins og af hverju maður eigi að vera 

góður við aðra og það eigi ekki að meiða aðra. Útskýringarnar fólu þá í sér vísan í líðan 

annarra eða að þeim myndi sjálfum líða illa (Sengsavang, Willemsen og Krettenauer, 

2015). Umræða foreldra um tilfinningar og afleiðingar hegðunar við börn sín skilar sér til 

barnanna, sem aftur vísa oftar en börn annarra foreldra til tilfinninga og afleiðinga þegar 

þau eru spurð út í hegðun sína eða annarra (Brown og Dunn, 1996; Laible og Thompson, 

2000).  

2.3 Uppeldi og agi í kennslustofunni 

Í dag eru börn á leikskólaaldri lungað úr virka deginum á leikskóla undir leiðsögn og vernd 

leikskólakennara og leiðbeinenda. Árið 2015 voru til dæmis rúmlega 89% leikskólabarna 

á Akureyri skráð í meira en sjö og hálfan tíma í leikskólanum sínum (Akureyrarbær, 2015). 

Það virðist vera sem að vakning sé á mikilvægi uppeldisþáttarins og aga í kennslustofunni 
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(McCabe og Altamura, 2011). Bæði hvað varðar andrúmsloft, vinnufrið og vellíðan í 

skólanum, en einnig að þetta sé í raun hluti af námi barna (Broström, 2006). 

Leikskólakennarinn er sá sem ber höfuðábyrgð á hvernig andi ríkir í 

kennslustofunni og að þar sé næði til leikjar og náms. Agi í gegnum reglur eru í þessu 

samhengi einnig mikilvægar. Notkun reglna hafa þó breyst frá því sem áður var þar sem 

settar voru ákveðnar, og oft mjög margar reglur og viðurlög voru við því að brjóta þær. 

Núna er talið æskilegt að vera með fáar, jákvæðar og skýrar reglur og þær notaðar til 

þess að kenna nemendum hver viðeigandi hegðun sé. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er 

talað um að leikskólakennurum beri skylda til þess að skapa umhverfi þar sem börnin geti 

átt jákvæð og uppbyggileg samskipti og fái einnig tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar, 

tilfinningar og líðan þegar kemur að samskiptum. Einnig er talið gott að nemandinn viti 

nokkurn veginn hvar hann hefur kennarann og hvers hann væntir af nemandanum við 

mismunandi aðstæður í skólanum. (Gable, Hester, Rock og Hughes, 2009).  Viðhorf til 

refsinga hafa mikið breyst, en talið er að betra sé að benda á hvað sé æskilegt að gera í 

stað hvað sé ekki æskilegt að gera (Gable, Hester, Rock og Hughes, 2009). Þannig sé gott 

að beina athyglinni að jákvæðu hegðuninni og um leið leiðbeina í stað þess að skamma 

og niðurlægja. Þegar kemur að stjórnun eða aga innan skóla, bekkjar eða deildar þá er 

einnig lögð áhersla á það að geta ekki einungis tekist á við agavandamál heldur aðallega 

að koma í veg fyrir þau. Þarna þurfi að skoða umhverfið og hvernig það hefur á áhrif á 

hegðun nemenda (Little og Akin-Little, 2008). 

 Uppeldi og félagsfærninám barna fer fram að miklu leyti í leikskólanum 

einfaldlega vegna þess hve miklum tíma þau verja þar (Smith, 2013). Leikskólar hafa líka 

ákveðinni uppeldisskyldu að gegna (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í lögum um leikskóla 

kemur meðal annars fram að skylda leikskóla sé að efla siðferðisvitund nemenda, að 

„...þeir verði sjálfstæðir, virkir og og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi“ og rækta 

eigi hæfni þeirra til samskipta við aðra. Að leiðbeina nemendum í mannlegum 

samskiptum kemur einnig fyrir í Aðalnámskrá leikskóla (2011) og er það sett í samhengi 

við læsi. Þar er talað um nauðsyn þess að leiðbeina börnum með að lesa í umhverfi sitt 

og að tjá sig. Að skapa umhverfi fyrir jákvæð og uppbyggileg samskipti og tækifæri til að 

mynda félagsleg tengsl. Þessar ákjósanlegu aðstæður til uppeldis er hægt að skapa á 



 

23 

 

mismunandi hátt og rannsakað hefur verið einmitt hvernig aðstæður eru best fallnar til 

þess að börn læri félagsleg samskipti og efli með sér siðferðisvitund. 

Viðbrögð kennara eru mikilvæg þegar kemur að því að halda ró og reglu 

leikskóladeildinni (Jeon, Hurb og Buettner, 2016). Þannig geta neikvæð viðbrögð kennara 

sem ekki eru uppbyggjandi né hvetjandi við félagslegum árekstrum meðal nemenda haft 

mjög neikvæð áhrif á ró og reglu á deildinni (Jeon, Hurb og Buettner, 2016). Það að skipa 

nemendum einungis að finna sér eitthvað annað að gera og hætta að gráta er dæmi um 

neikvæð viðbrögð kennara. Þannig skoðuðu Coplan og Prakash (2003) tengsl á milli þess 

hversu oft nemendur í leikskóla leituðu til kennara og hegðun nemendanna.  Kom í ljós 

að börn sem voru alla jafna árásargjörn í samskiptum sínum við aðra eða voru oftar en 

aðrir í ærslaleik, leituðu oftar til kennara með spurningar eða reyndu að vekja athygli 

hans. Höfundar rannsóknarinnar töldu líklega skýringu vera þá að þessi börn leituðu 

samskipta við kennara vegna útskúfunar frá samnemendum sínum. Jákvæð tengsl 

leikskólabarna við kennara sína tengjast frekar meiri félagsþroska og æskilegri hegðun. 

Jákvæð tengsl við kennara geta líka haft áhrif frá leikskólaaldri og upp unglingsaldur hvað 

varðar hegðun og námsframmistöðu (Howes, Hamilton og Matheson, 1994). Í annarri 

rannsókn spáðu neikvæð tengsl nemenda við kennara sína oftar fyrir um 

hegðunarerfiðleika seinna meir. Þar sem kennararnir töldu nemandann verða oft reiðan 

við sig, lenda í útistöðum við sig, vera of háður sér og þola illa aðskilnað frá sér. Þessi áhrif 

voru meiri eftir því sem barnið átti við meiri hegðunarerfiðleika að stríða (Hamre og 

Pianta, 2001). Jákvæð tengsl milli kennara og nemenda virðast því vera mjög mikilvæg og 

sérstaklega þegar kemur að nemendum sem eiga erfitt með félagsleg samskipti. 

Rannsóknir sýna að hvatning barna til að fara eftir reglum í skólanum stýrist af 

refsingu (Fogelgarn og Lewis, 2015). Börn vilja þannig ekki brjóta reglur í skólanum 

almennt af ótta við refsingu, það hins vegar skilji ekki mikið eftir sig þar sem þetta er ytri 

hvatning. Það virðist líka vera tilhneiging hjá kennurum að bregðast við á ógnandi hátt 

með refsingum, þegar nemandi sýnir óæskilega hegðun, sem aftur hefur neikvæð áhrif á 

hegðun nemandans (Roache og Lewis, 2011).  Innri hvatning er betri þegar kemur að 

regluhlýðni, samvisku og jákvæðri félagslegri hegðun fremur en slík ytri hvatning 
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(Camodeca og Coppola, 2016; Kochanska, Koenig, Barry, Kim og Yoon, 2010; Kochanska, 

Kim og Boldt, 2013).  

Sumir leggja áherslu á vangaveltur og umræður kennara við nemendur og 

mikilvægi þess til þess að efla siðferðisvitund nemenda (Buzelli, 1996). Umræður geta 

líka verið áhrifaríkar þegar kemur að hegðun barna. Best er hinsvegar ef mörk eru sett 

með refsingum og umbunum, að traust sé milli kennara og nemenda og að nemendur 

taki þátt í að setja þessi mörk (Roache & Lewis, 2011). Umræðurnar fela þá í sér hverjar 

afleiðingar hegðun nemenda getur haft á aðra í kringum þá og að semja um bætta 

hegðun. Kennurum finnist þannig almennt betra að viðhalda stjórn í skólastofunni. 

Sömu uppeldis eða agaþættir virðast því almennt skipta mestu máli hvað varðar 

hegðun og siðferði barna hvort sem um er að ræða kennara eða foreldra. Það er að segja 

góð tengsl og umræður. 

2.4 Agastefnur 

Agastefnurnar sem skoðaðar verða í rannsókninni eru SMT-skólafærni og Jákvæður agi 

(JA). Í þessum kafla verða agastefnurnar útskýrðar, á hvaða uppeldiskenningum þær eru 

byggðar og hvernig þær eru líkar og ólíkar. Verkfærum þeirra verður lýst en þau  eru 

einmitt aðferðirnar sem beittar eru til þess að halda uppi aga en um leið leiðbeina 

börnum um hvernig best sé að hegða sér í samfélagi við aðra.  

Það er kannski ekki af ástæðulausu að agastefnur virðast njóta vaxandi vinsælda 

um þessar mundir. Agastefnur hjálpa til við að samræma viðbrögð starfsfólk skólans við 

hegðun nemenda og þannig geta allir unnið að sama markmiði með sömu aðferðum. Þær 

veita kennurum einnig verkfæri og þekkingu til að takast á við erfiða hegðun nemenda. 

Það að hafa þá upplifun að hafa stjórn á aðstæðum hjálpar kennurum mjög mikið við að 

halda stjórn í leikskóladeildinni (Hagekull & Hammarberg, 2004). Kennurum finnst einnig 

gott að hafa aðferð við agastjórnun sem eru heildstæðar og að þeir geti gengið að því að 

verklag og ferlar séu fastmótuð (Anna Kristín Guðmundsdóttir, 2016). 

Agastefnur geta verið mjög ólíkar þar sem þær geta verið byggðar á mismunandi 

kenningum og hafa mismunandi grunn. Hægt er þó að segja að þær agastefnur sem 
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teknar eru fyrir í þessari rannsókn hafi það sameiginlegt að vera byggðar á ákveðnum 

kenningum, innihaldi nytsamlegan verkfærakassa og mikil reynsla sé komin á notkun 

þeirra. Á yfirborðinu er tilgangur agastefna að ramma inn hvernig taka skuli á 

agavandamálum sem koma upp í skólum, þannig að nemendur og starfsfólk viti hver sé 

ásættanleg hegðun og hver ekki. Vegna þess hve agi er náskyldur uppeldi þá er að mörgu 

leyti einnig hægt að lýsa agastefnum sem uppeldisstefnum. Kenningarnar sem liggja að 

baki stefnunum eru byggðar á ákveðinni sýn á uppeldi og þroska barna og hvernig best 

sé að leiðbeina þeim með góða hegðun og farsæl samskipti við aðra. Þekking á þessum 

kenningum er því einnig mikilvægur þáttur þegar kemur að notkun verkfæra í 

agastefnum. 

Agastefnurnar Jákvæður og agi og SMT-skólafærni eru ólíkar, að baki þeim liggja  

ólíkar kenningar  og ólík nálgun á aga. Jákvæður agi er fyrst og fremst byggður á 

afleiddum kenningum en nálganir og aðferðir stefnunnar hafa lítið sem ekkert verið 

rannsakaðar. Kenningar sem fengnar eru í gegnum afleiðslu (deduction) eru mótaðar 

með ákveðnar forsendur sem ekki hafa verið raunprófaðar (Reber og Reber, 2001), 

þannig að erfiðara er að fullyrða um útkomuna. Forsendurnar eru þó vissulega byggðar 

á þekkingu og reynslu og eru að sjálfsögðu ekki úr lausu lofti gripnar. Agastefnan SMT-

skólafærni er hinsvegar fyrst og fremst byggð á rannsóknum, þar sem mótaðar hafa verið 

tilgátur, þær raunprófaðar og kenningar byggðar  á  þeim. Annar meginmunur á 

stefnunum er sá að SMT byggir mun meira á ytri agastjórnun en JA snýst meira um innri 

agastjórnun. 

2.4.1 Jákvæður agi. 

Jákvæður agi er agastefna sem byggð er á sjálfstjórnarkenningum Alfred Adler og Rudolf 

Dreikurs (Nelsen, 2006). Adler er frumkvöðull greinar í sálfræði sem nefnd er 

einstaklingssálfræði og hefur jafnvel verið kölluð „Adlerísk“ sálfræði eða Adlerian 

psychology. Grunnurinn í kenningum hans snúast um það að allir einstaklingar þrái það 

að tilheyra og að skipta máli innan samfélagsins, að vinna með öðrum að sameiginlegu 

markmiði. Hann taldi að með góðu uppeldi reyni barnið að tilheyra og vinna með öðrum 

út frá innri hvöt, í stað þess að barnið líti á þetta sem skyldu vegna utanaðkomandi áhrifa 

og þetta sé því hvöt sem komi utan frá (Hirch, 2015). Rudolf Dreikurs var nemandi Adler 
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og setti meðal annars fram kenningu um hvað mögulega gæti legið að baki óþægð barna 

(Dreikurs, 1964), margt af því sem hann skrifaði um er nýtt í agastefnunni Jákvæður agi. 

Það var síðan í höndum Jane Nelsen prófessors sem úr varð agastefna sem nefndur var 

Jákvæður agi eða Positive discipline (Nelsen, 2006).  

 Adler trúði því að að baki óæskilegrar hegðunar barns lægi einhver ástæða. Til 

þess að komast að hver þessi ástæða væri yrði að mynda gott samband við barnið og 

traust og þannig fá barnið til að opna sig. Það væri einungis á þennan hátt sem hægt væri 

að takast á við óæskilega hegðun barna. Óþægð barna komi alltaf út frá vanlíðan þeirra 

eða neyð og refsingar trúði hann ekki á sem uppeldisnálgun (Adler, 1988). Rudolf 

Dreikurs setti þetta betur í samhengi við nám, skóla og kennara. Hvernig best væri að 

hvetja börn og örva til þess að læra. Kennarar þurfi að átta sig á hvaða geta býr í hverju 

og einu barni (bls 3-4).  Hann lagði líka áherslu á ákvarðanatöku barna, þau þurfi að vilja 

læra til þess að hægt sé að kenna þeim (bls. 5-6). Dreikurs leit svo á að bakvið óæskilega  

 

Mynd 1. Þættir er varða innleiðingu á Jákvæðum aga. (Þýtt úr Nelsen, Lott og Glenn, 

2006, bls 2). 
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hegðun barna lægju ferns konar markmið, að leita eftir athygli, ná stjórn, hefna sín og að 

sýna vangetu sína. Með þessu væri barnið að reyna að staðsetja sig hluti af hópnum, 

fjölskyldunni eða bekknum til dæmis (bls. 13-14) (Dreikurs, 1968).  

Í heild sinni snýst innleiðing agastefunnar um sjö þætti (sjá mynd 1). Að nota 

verkfæri agastefnunnar til að stjórna, að skapa jákvætt andrúmsloft gagnkvæmrar 

virðingar, tillitssemi og stöðugleika, fjögur markmið hegðunar og notkun hvatningar 

(Nelsen, Lott og Glenn, 2000, bls. 3). Ásamt samvinnu á milli foreldra, nemenda og 

kennara, sem og barnafundi. 

Markmiðið með Jákvæðum aga samkvæmt Jane Nelsen er að efla hjá börnum 

sjálfstæði og ábyrgð og til þess þarf að rækta með börnum sjö mikilvæga þætti (Nelsen, 

2006): 

1. Að börn átti sig á hvað þau geta. 

2. Að börn átti sig hversu mikilvæg þau eru þegar kemur að samskiptum. 

3. Að börn upplifi að þau hafi áhrif á líf sitt og styrkleika til þess. 

4. Að börn læri að skilja tilfinningar sínar og í gegnum það temji sér sjálfstjórn og 

sjálfsaga. 

5. Að eignast vini, hlusta á aðra, og geta unnið og leikið sér með öðrum. 

6. Að þau læri að virða mörk, bera virðingu fyrir öðrum og vera heiðarleg. 

7. Að geta metið aðstæður og brugðist við í samræmi við það og að geta nýtt 

hæfileika sína. 

Samkvæmt agastefnunni þurfa börn að geta kannað umhverfi sitt innan ákveðins 

ramma. Nelsen (2006) leggur áherslu á að þessi mörk séu í samráði við börnin en 

foreldrarnir fylgi þeim eftir af góðvild og festu. Þannig skilji börnin betur af hverju þessar 

reglur eða mörk eru mikilvæg og þau verða  ábyrg fyrir því að þau séu virt. Þetta eigi við 

um börn sem eru eldri en fjögurra ára. Aftur á móti verði líka að vera í lagi að gera mistök 

og leggja þurfi áherslu á að þau séu einungis tækifæri til þess að læra af þeim (Nelsen, 

Erwin og Duffy, 2007, bls. 91). Opnar spurningar eru líka mikilvægar í þessu samhengi, 

þar sem þær gefi barninu tækifæri til þess að velta fyrir sér umhverfi sínu og þetta er 

einnig leið til þess að bjóða barninu að taka þátt í samtalinu í stað þess að tala yfir 

barninu.  
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Í Jákvæðum aga eru átta vörður sem uppalendur (kennarar og foreldrar) þurfa að 

hafa í huga (Nelsen, Erwin og Duffy, 2007, bls. 6-7) þegar kemur að samskiptum og 

agastjórnun. 

 Gagnkvæm virðing. Virðing fyrir sjálfum sér og virðing fyrir öðrum. Þarna 

skiptir máli að sýna góðvild og festu í samskiptum.  

 Að skilja orsakir hegðunar. Að skilja hvaðan hegðunin kemur og takast á við 

orsakir hennar er jafnvel mikilvægara heldur en að takast á við hegðunina 

sjálfa. 

 Virk samskipti, opnar spurningar, virk hlustun. Að virkja börn í samskiptum, 

tala við þau í stað þess að tala yfir þeim. 

 Að þekkja og skilja heim barnsins. Að þekkja einstaklinginn, skapgerð, 

félagslegan og tilfinningalegan þroska hans. 

 Að nota aga sem kennir. Ekki refsa heldur kenna hvað sé í lagi og hvað ekki. 

 Leggja áherslu á lausnir í stað refsinga. Að finna sökudólg leysir ekki vandamál, 

það þarf að einbeita sér að jákvæðum lausnum. Lausnir virka betur ef börnin 

eru þátttakendur í uppgötvun þeirra, því er gott að virkja barnið til þess að 

leita lausna sjálft. 

 Hvatning. Hvetja til tilrauna og að prófa sig áfram. Þarna er það vegferðin sem 

skiptir máli og framlag einstaklingsins. Börn þurfa að vera örugg með eigin 

getu og hæfileika. 

 Börnum gengur betur þegar þeim líður betur. Ef börnum líður vel þá eru þau 

mun líklegri til samstarfs, að sýna væntumþykju og virðingu og að læra nýja 

hluti. Þeim líður vel þegar þau eru hvött áfram.  

 

Virðingu á samkvæmt Jákvæðum aga að kenna með því að sýna öðrum virðingu. 

Þarna sé mikilvægt að uppalendur sýni gott fordæmi. Sýna þurfi virðingu fyrir skoðunum 

barnsins, hvað það er að gera og hvernig það er. Ef barni er sýnd vanvirðing séu meiri 

líkur á að það sýni slíkt til baka (Nelsen, Erwin og Duffy, 2007, bls 16). Uppalendur þurfi 

líka að reyna að setja sig í spor barnsins og sýna að þeir skilji það og viðurkenni tilfinningar 
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þess. Þeir þurfi einnig að reyna átta sig á afstöðu barnsins og hvað það er fært um að 

gera sjálft og hvað það þarf aðstoð við (Nelsen, Erwin og Duffy, 2007, bls 17-19).    

Reglur í leikskólanum á að skapa í samráði við börnin (Nelsen, 2006, bls 203). Þannig 

sé líklegra að þau fari eftir þeim. Eins og áður segir er talað mjög gegn refsingum í 

Jákvæðum aga. Refsingar séu til þess fallnar að skapa vanlíðan hjá barninu og það sé því 

ekki til uppdráttar (Nelsen, 2006). Hinsvegar er verkfæri sem kalla má rökréttar 

afleiðingar. Þá er barninu leyft að upplifa rökréttar afleiðingar gjörða sinna. Ef barnið 

krotar til dæmis á vegginn eða hellir niður er það látið vita að hann eða hún myndi þurfa 

að þrífa eftir sig. Passa þurfi þó að barnið upplifi ekki skömm heldur sé einungis að takast 

á við afleiðingar gjörða sinna (Nelsen, 2006, bls 106-108). 

Eins og áður segir eru opnar spurningar mjög mikilvægar þegar kemur að samskiptum 

við börn samkvæmt þessari agastefnu og þá sérstaklega þegar kemur að félagslegum 

aðstæðum. Þegar börn lenda í félagslegum árekstrum þá þurfi að fá barnið til þess að 

tala um það sem gerðist, hvernig best sé að læra af því og hvað gott sé að gera næst. 

Barnið læri ekkert af því að því sé einfaldlega sagt hvað það eigi að gera og/eða skammað. 

Gott sé að fara yfir atburðarrásina með barninu með spurningum eins og „hvað gerðist?“, 

„hvað lærðir þú?“ og „hvað er gott að gera núna?“. Með börn sem eru í yngri kantinum, 

fjögurra og ára og yngri, þurfi kannski að vera ögn meira leiðandi og spyrja „hvað gæti 

gerst ef þú.....?“. Á sama tíma sé uppalandinn eða kennarinn alltaf að viðurkenna og láta 

barnið vita að hann átti sig á hvernig því líður og bjóði fram aðstoð þína (Nelsen og 

DeLorenzo, 2010). 

Aðstandendur Jákvæðs aga segjast hafa nýja og öðruvísi sýn á óþægð sem í kjarnann 

snúist um það að ef barninu líður vel þá hegðar það sér vel. Rudolf Dreikurs hannaði töflu 

þar sem farið er yfir helstu ástæður þess að barn hegðar sér illa (Dreikurs, 1968, bls 27). 

Þar eru tilgreindar fjórar mismunandi ástæður þess að börn hegða sér illa, þau séu að 

leita eftir athygli, reyna að stjórna aðstæðum, þau séu búin að gefast upp eða séu að 

reyna að hefna sín (sjá töflu 1). Allar þessar tegundir af hegðun sýni börn með það 

markmið að finnast þau skipta máli í samskiptum við aðra, þau séu einungis að nota 

óæskilegar leiðir til þess. Til þess að koma þeim á rétta braut sé mikilvægt að hvetja þau 
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á réttan hátt. Líta þurfi einnig á hvað mögulega liggi að baki hegðun barnsins, velta fyrir 

sér aldri og þroska sem og einstaklingsbundna getu til samskipta (Nelsen, 2006, bls 67).  

Tafla 1.  Mismunandi ástæður hegðunar í Jákvæðum aga. (Þýtt úr Nelsen, 2006) 

 

Ábyrgð er líka lykilþáttur í agastefnunni, að börn geti eignað sér eigin framfarir og 

verk, að þau fái hlutverk í því samfélagi sem þau eru í, hvort sem um er að ræða heimili 

eða skóla. Að fela þeim hlutverk í samfélaginu sem þau eru í, eins og að sópa gólfin og 

taka til sem hentar aldri þeirra og þroska, eykur hjá þeim ábyrgðartilfinningu og þá 

tilfinningu að skipta máli (Gfroerer, Nelsen og Kern, 2013). Eins er lögð áhersla á 

lausnanálgun mikil í agastefnunni. Börnum er kennt að koma á auga á hvert vandamálið 

sé og hvernig hægt sé að leysa það (Nelsen, 2006, bls 123). Lausnin þurfi samt að 

einkennast af virðingu, vera rökrétt og hjálpsamleg. 
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 Verkfæri agastefnunnar byggja á þessum þáttum sem á undan eru taldir. Dæmi 

um verkfæri (Nelsen, 2006) eru til dæmis: 

 Bjóða afmarkaða tvo valkosti og fylgja eftir með festu og virðingu. 

 Gefa nemendum ábyrgðarhlutverk í skólanum. 

 Spyrja í stað þess að segja. 

 Segja minna, gera meira. Eftir því sem þú tala meira því erfiðara er fyrir 

barnið að fylgja eftir, þau taka hinsvegar meira eftir því sem þú gerir. 

 Notaðu hvatningu í stað refsingar. 

 Nemendur fái að taka þátt í að setja reglur. 

 Fáðu nemendur í lið með þér í stað þess að gera þá að andstæðingum. 

 Gefa skýr fyrirmæli sem gefa til kynna hvað megi gera í stað hvað megi 

ekki gera. 

Önnur verkfæri sem eru mjög mikilvæg og stór þáttur í agastefnunni eru notkun 

barnafunda og jákvæðrar einveru. Barnafundirnir hafa ákveðið snið þar sem markmiðið 

er að efla lýðræði innan leikskólans, að allir hafi rödd og hafi tækifæri til að tjá sig, lögð 

er áhersla á samvinnu og lausnaleit sem og virðingu fyrir öðrum (Nelsen, 2006; Dreikurs, 

1964). Í agastefnunni er mælt með því að þessir barnafundir séu í nokkuð föstum 

skorðum, þar sem byrjað sé á hvatningu, hrósi eða þakklæti (Nelsen, 2006, bls 286-293). 

Þarna fá nemendur tækifæri til þess að æfa sig í að hvetja aðra sem og sjálfa sig. Síðan er 

eitthvað vandamál sem komið hafa upp tekið fyrir sem oft eru félagslegs eðlis og 

nemendur reyna í sameiningu að finna lausn á því. Einnig er mælt með að nemendur geti 

tekið einhverja ákvörðun í sameiningu um eitthvað sem þau geta gert saman í 

leikskólanum og þannig haft áhrif á hvað þau taka sér fyrir stafni. Taka þarf að sjálfsögðu 

með í reikninginn aldur barnanna og eftir því sem nemendur eru yngri því meira hlutverk 

hefur kennarinn í raun og er stærri fyrirmynd. Tilgangurinn með jákvæðri einveru er að 

gefa nemendum tækifæri til þess að draga sig úr aðstæðum sem þau ráða í augnablikinu 

ekki við, eins og þegar tilfinningar taka völdin. Leggja á samkvæmt agastefnunni ríka 

áherslu á það að jákvæða einveran sé griðarstaður sem nemendur geti farið á til þess að 

láta sér líða betur þannig að þeir geti síðan tekist betur á við aðstæður. Nemendur fari 

einungis í jákvæða einveru af fúsum og frjálsum vilja en séu aldrei neydd til þess.  
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Jákvæður agi byggir mikið á því að barnið átti sig á með leiðsögn fullorðinna hvernig 

það tilheyrir hópnum.Barnið fái að gera mistök og að læra af þeim og taka þátt í að ræða 

um hvar mörkin liggja. Einnig að hinn fullorðni verði að vera sá sem passar að ekki sé farið 

yfir þessi mörk og að hann geri með því að sýna barninu virðingu. 

 

2.4.2 SMT-skólafærni 

Það var Hafnarfjarðarbær og skóladeildin þar sem réðust í að móta SMT-skólafærni út frá 

aðferðum PBS (Positive behavior support) eða Heildstæður stuðningur við jákvæða 

hegðun og PMTO (Parent management training-Oregon) haustið árið 2000 (Anna 

Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). Ljóst var að þetta gæti mögulega haft 

marga kosti í för með sér. Þegar var hafin vinna með foreldra barna með 

hegðunarerfiðleika sem byggðist á sömu aðferðum og myndu verða nýttar í skólunum 

það er að segja PMTO. Stuðningur við jákvæða hegðun er stefna sem ætluð er skólum, 

byggð á svipuðum forsendum og PMTO.    

Aðferðir PMTO og PBS eru í grunninn byggð á kenningum um atferlisgreiningu en það 

er grein sálfræðinnar sem runnin er undan rifjum B.F. Skinner sálfræðings. Samkvæmt 

henni er litið á að tilurð hegðunar, stöðugleika hennar og breytingar sem afleiðingu af 

umhverfinu (Pierce og Epling, 1999). Í þessari kenningu er einungis litið á tvær breytur, 

hegðun og umhverfi. Breytur eins og tilfinningar og hugsanir spili ekkert hlutverk í þessu 

samhengi.  Aðferðirnar eiga síðan nánar tiltekið ættir sínar að rekja til greinar í sálfræði 

sem kallast klínísk atferlisgreining  (Dunlap, 2006). Kjarninn í þessari aðferð er að hegðun 

hefur afleiðingar og áhrif á samskipti við aðra, einnig snýst hún um getuna til að læra og 

ná markmiðum (Dunlap, Sailor, Horner og Sugai, 2009). Ef ákveðin hegðun leiðir til 

afleiðinga sem veldur vanlíðan þá er ólíklegt að sú hegðun eigi sér stað aftur. Ef 

einstaklingnum hinsvegar líður vel við eða eftir ákveðna hegðun þá er líklegt að sú 

hegðun aukist. Hver og einn einstaklingur hefur samkvæmt þessum kenningum 

mismunandi þarfir og þarf því að byrja á að finna út hvaða þarfir er hægt að nýta til að 

auka tíðni æskilegar hegðunar. Uppfylling þarfanna verða þannig að ákveðnum 

umbunum. Fjarlægja þarf úr umhverfi einstaklingsins það sem eykur tíðni óæskilegrar 
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hegðunar og veita þarf leiðsögn um hvaða hegðun sé æskileg. Loks er umhverfið 

skipulagt þannig að afleiðingar hegðunar leiði til aukinnar tíðni æskilegrar hegðunar, hafa 

umbun fyrir óæskilega hegðun í sem mestu lágmarki og, ef þurfa þykir, vera með refsingu 

fyrir óæskilega hegðun (Dunlap, Sailor, Horner og Sugai, 2009). Lögð er áhersla á að 

refsingum sé haldið í algjöru lágmarki og einblínt skuli á umbun, enda sé það meginleiðin 

til þess að ýta undir æskilega hegðun.  

Þessar uppeldisaðferðir virðist hafa verið mótaðar til höfuðs víðtekinna aðferða  til 

þess að ala upp eða stjórna börnum og fólki með þroskaraskanir sem fólu í sér refsingar, 

og oft grimmar refsingar (Johnston, Foxx, Jacobson, Green og Mulick, 2006). Stuðningur 

við jákvæða hegðun var fljótlega aðlöguð til að taka á erfiðri hegðun hjá börnum. 

Samkvæmt henni telst erfið hegðun vera endurtekið mynstur hegðunar sem aftrar 

barninu frá því að læra og eiga í góðum samskiptum við aðra (Powell, Fixsen, Dunlap, 

Smith og Fox, 2007). Ljósinu er semsagt beint að afleiðingum hegðunar. Einn af 

meginþáttum aðferðarinnar er að hægt sé að beita henni í venjulegu umhverfi barnsins, 

en ekki í meðferðaraðstæðum heldur inni á heimilinu eða í skólanum til dæmis (Dunlap 

og Fox, 2009). Aðferðir og verkfæri PBS hafa því verið aðlagaðar við báðar þessar 

aðstæður, heimili og skóla. Eitt af meginmarkmiðum PBS er einnig að vera fyrirbyggjandi. 

Það sem skiptir mestu máli í því samhengi er að þeir sem eru nánir barninu, eins og til 

dæmis foreldrar eða kennarar, myndi gott samband við barnið. Þetta samband þarf að 

vekja hjá barninu öryggi og sjálfstraust. Þessir aðilar sem eru barninu nánir þurfa líka að 

sinna hlutverki leiðbeinanda og vera fyrirmynd barnsins í samskiptum við aðra (Dunlap 

og Fox, 2009).  

Parent management training (PMT), nánar tiltekið PMTO (parent management 

training-Oregon model) var þróað sem fyrirbyggjandi meðferðarúrræði við andfélagslegri 

hegðun barna af Gerard Patterson og samstarfsfólki hans (Patterson, Reid og Eddy, 

2003). Útgangspunkturinn í módelinu er að samskiptamynstur á milli foreldris og barns 

geti leitt til hegðunarerfiðleika barnsins. Það verði til ákveðnir styrkir sem auki tíðni 

hegðunar í samskiptum. Hegðun barnsins geti síðan einnig haft þau áhrif á umhverfi þess 

að tíðni hegðunarinnar eykst (Forgatch og Patterson, 2010).  Þegar börn fara að sýna 

erfiða hegðun þá skipti höfuðmáli hvernig foreldrar þeirra bregðast við. Samkvæmt 



 

34 

 

módelinu skiptast þessi viðbrögð foreldra í tvennt, annarsvegar þvingandi viðbrögð og 

hinsvegar jákvæð viðbrögð. Tilgangurinn snúist að mestu um það að forðast eða flýja 

neikvæða hegðun. Þetta leiðir aftur til ákveðinnar skilyrðingar það er að segja hegðun er 

stjórnað af ákveðnum breytum í umhverfinu. Barnið sýnir óæskilega hegðun eins og 

reiðikast eftir neitun frá foreldri sínu og foreldrið lætur undan til að forðast hegðunina 

sem aftur leiðir til þess að barnið  fær umbun fyrir hegðun sína (fær það sem það vildi 

upphaflega) (Dishion og Patterson, 2006). Þannig verður til mynstur hegðunar sem 

stjórnast af skilyrtri neikvæðri styrkingu (Patterson, 2002). 

Patterson og félagar skoðuðu  þátt uppeldishátta og neikvæðs viðhorfs foreldra í 

þróun hegðunarerfiðleika hjá börnum. Samskiptamynstur svipuð eins og lýst er á undan 

þar sem neikvæð hegðun rúmlega tveggja ára barna var mætt á neikvæðan hátt af 

foreldri spáðu fyrir um hegðunarerfiðleika þegar börnin voru komin í grunnskóla (Smith 

o.fl., 2014). Þarna er um að ræða tvíhliða áhrif bæði hegðunar foreldra og hegðunar 

barnsins, hvort tveggja hefur áhrif á hitt. Hegðun og viðbrögð foreldra höfðu þó meiri 

áhrif heldur en hvernig börnin hegðuðu sér. Foreldrar barna sem áttu við hegðunarvanda 

að stríða heima fyrir þegar þau byrjuðu í grunnskóla, voru líklegri til þess að telja hegðun 

barnsins eiga uppruna sinn í barninu og foreldrarnir voru ólíklegri til þess að líta í eigin 

barm eða hafa þroska barnsins í huga (Snyder, Cramer, Afrank, og Patterson, 2005). 

Uppeldishættir þessara foreldra voru einnig líklegri til þess að einkennast af pirringi 

(mikilli gagnrýni, skömmum og reiði) eða ósamkvæmni og skorts á festu. Þessir 

uppeldishættir voru einnig líklegri til þess að auka hegðunarvanda barnanna heima fyrir, 

og ennfremur ef neikvæð viðhorf til hegðunar barnanna var einnig til staðar.  Hvernig 

foreldrar hegða sér þegar upp koma deilur við barnið er talið skipta miklu máli í PMT. 

Foreldrar geti þannig haft áhrif á það hvort skilyrt neikvæð styrking hegðunar annaðhvort 

viðhaldist eða yfirhöfuð myndist (Patterson, 2002). Út frá rannsóknum sínum komust 

Forgatch, Patterson og Gewirtz (2013) að þeirri niðurstöðu að fimm uppeldisnálganir 

væru kjarninn í því að eiga við andfélagslega hegðun barna og unglinga.  

 Jákvæð styrking félagslega jákvæðrar hegðunar, þar sem foreldrum er kennt að 

nota kerfisbundna hvatningu og að beina athygli barnanna að því sem gengur vel.  



 

35 

 

 Að setja mörk til þess að minnka tíðni andfélagslegrar hegðunar, það er að vera í 

aðstöðu til þess að koma í veg fyrir neikvæða hegðun.  

 Eftirfylgni, til þess að hafa fullvissa sig um að hegðunin haldist á réttri braut. 

 Lausnaleit til þess að skapa getu til að koma í veg fyrir, eiga við streitu eða deilur 

upp á eigin spýtur. Einnig með því að setja reglur og halda skipulagi í samráði við 

börnin. 

 Fimmta nálgunin er jákvæð samvera til þess að leggja áherslu á mikilvægi þess að 

verja tíma saman með börnum sínum og að sýna þeim ást og umhyggju (Anna 

Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009).   

Skýr fyrirmæli, tilfinningastjórnun, samskiptatækni og skráning hegðunar hefur einnig 

áhrif á þess meginþætti (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). 

Módelið er ekki einungis byggt á samskiptum foreldra og barna því einnig skiptir máli 

leikur og samskipti einstaklings við jafnaldra sem sýna neikvæða hegðun. Þessi samskipti 

auki tíðni neikvæðrar hegðunar einstaklingsins sjálfs sem og leikfélaga hans (Snyder o.fl., 

2005). Þarna fari í raun fram einskonar þjálfun óæskilegrar hegðunar, það eykst tíðni 

neikvæðrar hegðunar hjá börnum sem sækja félagskap annara barna sem sýna neikvæða 

hegðun. Neikvæð hegðun í þessum rannsóknum samanstóð til dæmis af árásagirni 

gagnvart jafnöldrum, lygum, stuldi, að kenna öðrum um það sem börnin sjálf höfðu gert, 

sýna enga iðrun og að vera dónaleg í framkomu. Sterk merki um slík neikvæð áhrif 

jafnaldra á óæskilega hegðun barna er hægt að finna allt niður í 5 ára (Snyder, Cramer, 

Afrank og Patterson, 2005; Snyder o.fl., 2010). Jafnvel þó tekið hafið verið með í 

reikninginn tilhneigingu til þess að vilja leika við jafnaldra sem sýna óæskilega hegðun, 

uppeldishætti foreldra, hvatvísi barnsins og höfnun jafnaldra, sem allt eru áhættuþættir 

varðandi þróun óæskilegrar hegðunar hjá börnum (Snyder, o.fl., 2010). Uppeldishættir 

foreldra geta samt sem áður haft áhrif á þessa þjálfun (Snyder J. , Schrepferman, Bullard, 

Mceachern, og Patterson, 2012) 

Verkfæri SMT eru byggðar á uppeldisnálgununum og eru í grunninn fá og einföld, 

hvatning, skýr fyrirmæli, eftirlit, lausnaleit og mörk (Patterson, Reid og Eddy, 2003). 

Hvatning virkar í þessu samhengi sem umbun fyrir jákvæða hegðun, þannig sértu að 

kenna barninu hvað sé jákvæð hegðun og hvað ekki. Hvatning í formi umbunar getur 
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verið allt frá því að vera félagsleg eins og bros eða hrós yfir í efnisleg eins og að fá að fara 

í bíó eða eitthvað leikfang. Það sem gildir með alla árangursríka umbun er að hún sé veitt 

strax eftir þá hegðun sem unnið er með. Umbun virkar líka betur ef henni er beitt á skýran 

og fyrirsjáanlegan hátt. Best sé að börnin viti fyrirfram hver afleiðing hegðunar þeirra sé, 

hvort þau eigi von á hvatningu eða ekki eftir tiltekna hegðun. Til þess að kenna barni 

ákveðna hegðun eða auka tíðni ákveðinnar hegðunar hjá barni þá þarf að gera það í litlum 

og yfirstíganlegum skrefum og umbuna fyrir hvert skref (Patterson og Forgatch, 1987, 

bls. 97-117). Fyrirmæli þarf að gefa á ákveðinn hátt þar sem meðal annars má ekki gleyma 

að vera kurteis og viðkunnanlegur. Þau þurfa að vera skýr og í formi beinna fyrirmæla í 

stað bónar. Tímasetningu þarf að huga að og aðstæður barnsins, hvort það sé til dæmis 

að horfa á uppáhaldsþáttinn sinn í sjónvarpinu eða sé í tilfinningalegu  jafnvægi til að fara 

eftir fyrirmælunum. Passa þarf einnig upp á að það sé einungis gefin ein fyrirmæli í einu. 

Fyrirmæli til þess að koma af stað ákveðinni hegðun í stað þess að stoppa hegðun er 

áhrifaríkari, þannig er betra að gefa fyrirmæli um það sem má gera í stað þess hvað megi 

ekki gera. Fyrirmælum á ekki að fylgja neinar rökfærslur eða tilraunir til þess að koma inn 

samviskubiti þar sem líklegra er að þau verði því hunsuð eða reynt verði að koma með 

rök til baka. Rökfærslur er betra að ræða seinna (Patterson og Forgatch, 1987, bls 39-45). 

Fylgjast þarf með hegðun barnsins, eins og hvort það sé að fara eftir settum reglum, með 

hverjum það leikur sér, hvað það er að gera og hvar (bls 61-63).  Tilgangurinn með að 

kenna börnum og unglingum lausnaleit er að veita þeim bjargráð til þess að takast á við 

erfiðleika upp á eigin spýtur (Forgatch og Patterson, 1989). Með því að setja mörk þá vita 

börnin hverjar afleiðingar hegðunar þeirra geta haft í för með sér. Með þessu er verið 

breyta eða slökkva á ákveðinni neikvæðri hegðun. Afleiðingarnar eða refsingin eru 

ákveðnar af umsjáraðila en huga þarf að ýmsu þegar mörk eru sett. Hafa þarf í huga að 

breyting á hegðun getur tekið tíma og þarf hegðunin og afleiðing hennar að eiga sér stað 

endurtekið áður en árangur næst. Mjög mikilvægt er að sýna staðfestu og að refsað sé í 

hvert skipti sem hegðunin á sér stað en ekki má gleyma að framfylgja refsingu með hlýju 

og yfirvegun. Refsing má ekki snúast um hefnd. Einnig þurfa refsingar ekki endilega að 

vera þungar til þess að vera áhrifaríkar, betra er að nota refsingar sem eru vægar og hægt 

er að nota oft og títt (Patterson og Forgatch, 1987). Í gegnum PBS hafa þessi verkfæri 

verið aðlöguð að skólaumhverfinu. Hvernig skuli skilgreina hvaða hegðun er ásættanleg 
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og hvernig skuli upplýsa nemendur um það fyrirfram. Þetta er gert með því að vera með 

reglur í leikskólanum þar sem ljósi er beint sérstaklega að jákvæðri hegðun (Sprague og 

Golly, 2008, bls 38). Með þetta að leiðarljósi er umbunarkerfi fyrir heilu deildirnar þar 

sem allir taka saman þátt í að safna viðurkenningum og fá síðan umbun eftir fyrirfram 

ákveðinn fjölda viðurkenninga sem hópur. Einnig í gegnum PBS eru leiðbeiningar meðal 

annars um hvernig best sé að haga eftirliti, leiðbeina, veita hrós og takast á við brot á 

reglum (Sprague og Golly, 2008).  

Í PBS er farið nokkuð vandlega og skipulega í hvernig takast skuli á við erfiða hegðun 

einstakra barna (Sprague og Golly, 2008). Huga þurfi að hvað sé mögulega að kveikja á 

hegðuninni, meðal annars með því að skrá niður hegðun og við hvaða aðstæður hún 

gerist og rýna síðan í skráningarnar. Þannig sé kannski hægt að koma í veg fyrir hegðunina 

með því að vera vakandi fyrir aðstæðum og hegðun barnsins og grípa inn í áður en 

hegðunin verður slæm. Einnig er eitthvað farið í svokallaðar leiðréttandi afleiðingar fyrir 

óásættanlega hegðun, þær fela meðal annars í sér tilmæli, missir viðurkenninga, einveru 

í kennslustofunni eða skipulagða hunsun.    

2.4.2 Árangur á notkun SMT-skólafærni og líkra aðferða.  

Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun hefur verið rannsakaður nokkuð hér á landi 

en innleiðing og rannsóknir í leikskólum er skammt á veg komið. Fylgst er vel með 

innleiðingu agastefnunnar og mælt bæði framkomu kennara og hegðun nemenda með 

svokölluðum áhorfsmælingum. Tvær íslenskar rannsóknir fundust um PBS í leikskólum. Í 

annari rannsókninni kom fram að áhrif PBS á hegðun nemenda í leikskóla væru lítil sem 

engin (Ólöf Tinna Frímannsdóttir, 2015).  Hin rannsóknin leiddi í ljós að ekki var munur á 

tíðni agavandamála milli PBS leikskóla og samanburðar leikskóla (Ingunn Brynja 

Einarsdóttir, 2012), var það skýrt með því að kennarar hefðu ekki náð að tileinka sér 

aðferðir PBS nægilega. Þessi agstefna hefur hinsvegar verið mikið rannsökuð erlendis 

með börn á leikskólaaldri. Niðurstöður þeirra rannsókna benda margar til þess að notkun 

PBS dragi úr hegðunarvandamálum (Caldarella, Williams, Hansen og Wills, 2014; 

Menendez, Payne og Mayton, 2008; Stoiber og Gettinger, 2011). Ingunn (2012) getur sér 

til að ástæðurnar fyrir þessu geti meðal annars verið vankantar í innleiðingarferlinu og 

meðferðarheldni starfsfólks. 
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Vöntun er á rannsóknum á áhrifum og árangri af notkun SMT-skólafærni í 

leikskólum. Rannsóknir benda þó til að notkun PMT-foreldrafærni hafi gefið góða raun á 

Íslandi (Sigmarsdóttir, Degarmo, Forgatch og Guðmundsdóttir, 2013; Anna Björnsdóttir 

og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). Það sem vakti fyrir Önnu og Margréti (2009) var hvort 

notkun SMT-skólafærni hefði mögulega áhrif á tilvísanir vegna hegðunarvanda barna í 

grunnskóla. Niðurstöður hjá þeim bentu til vísbendinga um að tíðni hegðunarvandamála 

lækkaði eftir að grunnskólar tóku agastefnuna í notkun. Rannsókn sem gerð var af 

Margéti Sigmarsdóttur og Önnu Björnsdóttur (2012) sýndi einnig að tilvísunum til 

sérfræðiþjónustu Hafnarfjarðarbæjar fækkaði eftir að SMT-skólafærni var innleitt. 

Hegðunarbrot í þeim grunnskólum sem tekið höfðu upp agastefnuna fækkaði einnig.  

Það fundust tvær rannsóknir þar sem könnuð voru áhrif og árangur stuðnings við 

jákvæða hegðun í leikskólum. Í hvorugri rannsókninni fundust áhrif, það er að segja 

innleiðing agastefnunnar virtist ekki hafa áhrif á neikvæða hegðun barnanna í 

leikskólanum (Ingunn Brynja Einarsdóttir, 2012; Ólöf Tinna Frímannsdóttir, 2015).  

2.5 Samanburður á agastefnunum og rannsóknarspurningar 

Í stuttu máli er hægt að segja að meginmunurinn á stefnunum hvað nálgun á aga varðar 

er að í SMT er lögð mest áhersla á hegðun á meðan JA snýst fyrst og fremst um félagsleg 

samskipti. Í SMT-skólafærni eru einföld og fá verkfæri sem snúa að mótun hegðunar og 

það virðist vera auðvelt að skapa ramma fyrir ásættanlega hegðun. Þar er fyrst og fremst 

verið að skoða og móta fyrirfram ákveðna hegðun. Hvatningin til að sýna ákveðna hegðun 

kemur líka meira utan frá í formi umbunar.  Rannsóknir á bæði PMTO og PBS sýna líka að 

þessi verkfæri virka, notkun þeirra leiðir til fækkunar á tilvikum um hegðunarvanda 

(Patterson, DeGarmo og Forgatch, 2004; Thijssen, Vink, Muris og Ruiter, 2017; Ogden og 

Hagen, 2008; Solomon, Klein, Hintze, Cressey og Peller, 2012). Að sjálfsögðu er einnig 

lögð áhersla á samskipti í SMT-skólafærni eins og með lausnaleit og vingjarnlegri 

framkomu við nemendur en meginmarkmiðið er alltaf mótun hegðunar. Þjálfun í 

félagshæfni og samskiptum fer meira fram með börn sem eiga almennt erfitt með það 

(Sprague og Golly, 2008). Jákvæður agi er flóknari að því leytinu til að það eru mun fleiri 

verkfæri og markmiðin eru flóknari. Þar er verið að kafa inn í félagsleg samskipti með 
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hugsanir og tilfinningar nemenda í huga. Í þessari stefnu er verið að skoða hvað 

nemandinn er mögulega að hugsa og hvaða tilfinningar valda því að hann hegðar sér á 

ákveðinn hátt. Markmiðið er fyrst og fremst að hvatningin til þess að hegða sér vel komi 

innan frá, það er að segja ef nemandanum líður vel þá hegði hann sér vel. Vegna þessa 

er líklegt að erfiðara er að skapa þennan hegðunarramma í gegnum Jákvæðan aga heldur 

en SMT. Ástæðan fyrir því er að setning reglna er einfaldari í SMT, það eru engar 

umræður og börnin fá almennt ekki að ráða (Sprague og Golly, 2008). Afleiðingar við 

brotum á reglum eru ákveðnar fyrirfram og gildir í flestum tilfellum um alla. Í Jákvæðum 

agafara fram umræður með opnum spurningum og aðstæður eru metnar í hvert skipti 

(Nelsen, 2006). Aftur á móti getur verið að nemendur læri meira um félagsleg samskipti 

í Jákvæðum aga.  

Það kemur fram í báðum agastefnunum áherslan á að reglur og viðmið um hegðun 

skuli snúast um það sem er æskilegt að gera í stað þess sem er óæskilegt að gera 

(Patterson og Forgatch, 1987). Í Jákvæðum aga kemur þetta fram í leiðsögninni þar sem 

lögð er áhersla á að sýna og segja börnunum hvernig æskilegt sé að hegða sér (Nelsen, 

2006). Einnig sýna rannsóknir að það sé vænlegra til að kenna börnum reglur (Gable, 

Hester, Rock og Hughes, 2009). Það sé betra að vera með reglur yfir það sem má gera 

eða boðreglur í stað þess sem má ekki gera eða bannreglur. 

Rannsóknir sýna að það getur mikið farið eftir einstaklingum hvaða uppeldisaðferð 

hentar (Augustine og Stifter, 2015; Kochanska, 1993) en almennt virðist þurfa meiri stjórn 

þegar kemur að einstaklingum með erfitt lunderni eða litla sjálfstjórn (t.d. Cipriano og 

Stifter, 2010; Rubin, Hastings, Chen, Stewart, og McNichol, 1998). Sé litið til áhersluþátta 

agastefnanna má búast við því að SMT hafi jákvæðari áhrif á hegðun en Jákvæðum aga. 

Það er að segja að hegðun barna í SMT leikskólum  sé almennt betri en í JA leikskólum. 

Ástæðan fyrir þessu er að í SMT er mun meiri áhersla á hegðun, greiningu og mótun 

hennar heldur en í Jákvæðum aga. Hvað félagsfærni og jafnaldravanda varðar er erfiðara 

að spá fyrir um. Ef þær forsendur eru hafðar að Jákvæðum aga leggur meiri áherslu á 

félagsfærni og samskipti en SMT þetta varðar þá hefur JA jákvæðari áhrif á félagshæfni  
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og jafnaldravanda en SMT. Vonast er því til að megindlegur hluti gefi einhver svör við 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hefur agastefna leikskólans áhrif á félagsfærni barna? 

2. Hefur agastefna leikskólans áhrif á samskiptum barna við jafnaldra sína? 

3. Hefur agastefna leikskólans áhrif á hegðun barna? 

Mikil áhersla er á siðferðileg atriði í Jákvæðum aga eins og mikilvægi virðingar og 

heiðarleika (Nelsen, Lott og Glenn, 2000).  Miðað við það má ætla að börn sem eru í JA 

leikskólum hafi meiri innsýn í siðferði en börn í SMT leikskólum. Miðað við áherslu 

agastefnanna má vænta að nemendur sem sækja JA leikskóla sýni meiri skilning á reglum 

en nemendur í SMT leikskóla, meðal annars vegna þess að hvatt er til þess í Jákvæðum 

aga að börn taki þátt í að móta reglur (Nelsen, 2006). Það er að segja að það ríki meiri 

innri hvatning meðal barna í JA leikskóla heldur barna í SMT leikskóla til þess að fara eftir 

reglum og fyrirmælum og að hegða sér vel. Reglur eða mörk og eftirfylgni eru einn af 

kjörnum SMT-skólafærni, að nemendur þekki þessi atriði og viti hvers megi vænta sé 

þeim fylgt eða ekki (Forgatch, Patterson og Gewirtz, 2013). Ætlunin með eigindlegan 

hluta rannsóknarinnar er einmitt að varpa ljósi á eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

4. Hefur agastefna leikskólans áhrif á siðferðislega sýn barna? 

5. Hefur agastefna leikskólans áhrif á sýn barna á reglur?  

Mikilvægt er að taka fram að gert er í raun ráð fyrir að farið sé eftir kenningum 

agastefnanna og verkfærum þeirra beitt rétt þegar rannsóknarspurningarnar eru 

mótaðar. Tilgangur  þessarar rannsóknar er ekki að meta hvort þessi forsenda sé rétt eða 

ekki. Tilgangur  hennar er í raun að taka stöðuna eins og hún er án þess að meta á nokkurn 

hátt frammistöðu kennara í hverri agastefnu fyrir sig. 

2.6 Val á þátttakendum 

Þátttakendur fyrir rannsóknirnar voru valdir með tilgangs- og markmiðsúrtaki. Þar sem 

rannsakandi býr á Akureyri og af þeim leikskólum sem eru með Jákvæðan aga á Íslandi 

eru flestir þar eða þar í kring þá var haft samband við alla leikskóla á Akureyri. Vegna þess 

að mikilvægt er að hafa úrtakið sem stærst í megindlegum rannsóknum og hve fáir 

leikskólar eru með Jákvæðs aga stefnuna þá var haft samband við alla þá leikskóla sem 
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rannsakandi hafði vitneskju um að væru með þessa agastefnu. Segja má því að fjöldi 

leikskóla með Jákvæðan aga sem og staðsetning leikskólanna hefði að miklu leyti stýrt 

vali á þátttakendum. Þessir leikskólar hafa nýtt sér Jákvæðan aga í mislangan tíma, en 

stysti tíminn er rúm tvö ár frá byrjun innleiðingar en sá lengsti er rúmlega sjö ár.  Þeir 

leikskólar með SMT-skólafærni sem samþykktu að taka þátt höfðu nógu marga 

nemendur til að vera um það bil til jafns við fjölda nemenda úr JA leikskóla. Úr varð að 

þrír leikskólar með SMT tóku þátt og fjórir með Jákvæðan aga. Allir leikskólarnir tóku þátt 

í megindlegum hluta rannsóknarinnar en einungis einn JA leikskóli og fjórir SMT leikskólar 

í eigindlegum hluta hennar. Ástæðurnar fyrir þessu eru tvær. Ein ástæðan var sú að 

rannsakandi sá sér ekki fært að ferðast til allra leikskólanna sem tóku þátt. Hin ástæðan 

er að vegna þess hve seint gekk að fá samþykki í sumum leikskólum þá reyndist ekki tími 

til þess að framkvæma viðtöl í öllum leikskólum sem rannsakandi hefði annars getað 

heimsótt. Unnt var þó að heimsækja fjölmennasta JA leikskólann sem hafði einnig mesta 

reynslu af notkun agastefnunnar.  Reynsla SMT leikskólanna af SMT spannar hjá þeim 

meira en þrjú ár. Ákveðið var að velja þátttakendur í þessum aldurshópi, fjögurra til sex 

ára vegna þess að mestar líkur voru á að þau hefðu þroska til að tjá sig um viðfangsefni 

viðtalanna. Upp úr þriggja ára aldri eru börn farin að geta skilið og tjáð sig um reglur og 

siðferði (Smetana, et al., 2012) og um fjögurra til fimm ára aldur eru þau farin að geta 

sett sig í spor annarra og meðal annars áttað sig á að aðrir gætu haft aðrar skoðanir en 

þau hvað varðar siðferði (Flavell, Mumme, Green, & Flavell, 1992). Foreldrar allra barna 

fædd 2011 og 2012 fengu kynningarbréf og samþykkisyfirlýsingu til að skrifa undir ef þeir 

vildu að börn sín tækju þátt í rannsókninni. Bæði var þetta bréf sett í hólf barnanna og 

sent í tölvupósti til foreldra.  
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3. Aðferð 

3.1 Rannsóknarsnið 

Megindlegi hlutinn er  samanburðarrannsókn þar sem verið er að bera saman 

fylgibreytur eða frumbreytur við mismunandi aðstæður . Um er að ræða svokallaða 

fylgnirannsókn þar sem verið er að kanna fylgni á milli fylgibreyta eftir ákveðum 

frumbreytum (Neuman, 2006). Í þessum hluta rannsóknarinnar er verið að skoða fylgni 

á milli ákveðinna þátta á spurningalista og ákveðinna agastefna. Fylgibreyturnar verða 

þrjár í megindlegum hluta rannsóknarinnar, undirkvarðar sem spurningalistinn mælir, 

félagsfærni, vandi í samskiptum við jafnaldra og hegðunarerfiðleikar. Frumbreyturnar 

verða tvær, Jákvæður agi og SMT-skólafærni.  

Eigindlegi hlutinn byggir á hálfstöðluðum viðtölum við þátttakendur. Spurningarnar 

munu hafa þrjú þemu, siðferði, reglur og bland beggja. Fyrstu tvö þemun verða 

einstaklingsviðtöl en þriðja hópviðtal.  

3.2 Þátttakendur 

Í megindlega hlutanum taldi úrtakið 305 börn fædd á árunum 2011 og 2012 úr 7 

leikskólum. Leikskólarnir með JA stefnu voru 3 með 188 nemendur fædd á þessum árum. 

Leikskólarnir með SMT-skólafærni voru einnig 3 með 117 nemendur á þessum aldri. 

Fjöldi þeirra sem fengu samþykki frá foreldrum til að taka þátt var 158 (62% svarhlutfall). 

Af þeim sem tóku þátt í rannsókninni voru 82 (48%) úr JA leikskólum og 76 (52%) úr SMT 

leikskólum.  

Úrtakið fyrir eigindlega hluta rannsóknarinnar taldi 192 börn, 75 úr JA leikskóla og 

117 úr SMT leikskólum. Af þeim tóku 85 börn þátt í hópviðtölunum og 23 í 

einstaklingsviðtölum (sjá töflu 2). Það var einungis í stærsta JA leikskólanum sem viðtölin 

fóru fram, en þar er líka mesta reynsla JA. Þau börn sem tóku þátt í hópviðtölum voru 

einfaldlega þau börn sem voru mætt í leikskólann þann dag sem rannsakandi var búinn 

að boða komu sína. Valið var af handahófi þátttakendur í einstaklingsviðtölin.  
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Tafla 2. Fjöldi þátttakenda í viðtölum.  

 Fjöldi alls Fjöldi JA Fjöldi SMT  

Einstaklingsviðtöl 23 9 14 

Hópviðtöl 85 36 (4 hópar) 49 (5 hópar) 

 

3.3 Mælitæki 

Notast var við SDQ spurningalista um styrk og vanda í megindlega hlutanum sem í 

megindráttum metur félagsþroska, vellíðan og hegðun barna á aldrinum 4-16 ára. Listinn 

er hannaður í gegnum þáttagreiningu. Með þáttagreiningu er hægt að finna út hvernig 

spurningar lýsa best ákveðnu hugtaki, eins og hegðun og líðan. Það eru 25 atriði á 

listanum en það koma fimm þættir út úr listanum; tilfinningavandi, hegðunarvandi, 

ofvirkni/athyglisbrestur, samskipti við jafnaldra og félagshæfni. (Goodman, 1997; Agnes 

Huld Hrafnsdóttir, 2005-2006). Heildarskor á listanum getur verið frá 0 til 40 stig. Eftir því 

sem stigin eru hærri því meiri er styrkurinn eða vandinn. Öll atriði á listanum mæla vanda, 

nema félagsleg samskipti sem metur styrkleika. Heildarskor var ekki reiknað út úr 

listanum þar sem aðeins voru skoðaðar niðurstöður úr nokkrum þáttum, hegðunarvanda, 

félagsleg samskipti og  samskipti við jafnaldra. Tilfinningavandi og 

ofvirkni/athyglisbrestur verða ekki skoðaðir. Til eru bæði foreldraútgáfa og 

kennaraútgáfa fyrir börn upp 11 ára en sjálfsmatslistar eru til fyrir börn 11-16 ára. Í 

þessari rannsókn verður notuð kennaraútgáfan. Þættirnir sem verða kannaðir í 

rannsókninni eru samskipti við jafnaldra og félagshæfni. Niðurstöður á svörum við þeim 

verða bornar saman eftir agastefnum.  

Spurningarlistinn SDQ hefur ekki verið staðlaður á Íslandi. Rannsóknir á íslenskri 

þýðingu af honum hafa þó sýnt góðan áreiðanleika hans en þátturinn hegðunarerfiðleikar 

hefur ekki komið ásættanlega út hvað varðar innra samkvæmni (Theódóra 

Gunnarsdóttir, 2011; Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2005-2006). Listinn er hinsvegar notaður 

víða af sálfræðingum við mat á hegðun og líðan barna (sjá t.d Dagmar Hannesdóttir, 

2014; Landlæknisembættið, 2012) sem og í rannsóknum. Með því að nota spurningalista 

sem nýttur hefur verið í að meta hegðun og líðan barna, er margprófaður og metur þær 
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breytur sem kanna á í rannsókninni, verður auðveldara að mögulega endurtaka 

rannsóknina.   

Spurningarnar í viðtölunum um siðferði voru byggðar á klípusögu sem notuð var í 

rannsóknum Kochanska (Kochanska og Murray, 2000; Kochanska, Gross, Lin, og Nichols, 

2002). Í sögunni standa þátttakendur frammi fyrir því að þurfa að velja á milli þess að 

hjálpa öðrum eða fara í afmæli besta vinar síns. Notað var myndefni sem rannsakandi 

fann sjálfur við viðtölin um siðferði. Sami texti var lesinn fyrir öll börnin og síðan tóku við 

hálfstaðlaðar spurningar. Sögupersónurnar voru annaðhvort strákur eða stelpa í 

samræmi við kyn þátttakanda. Þátttakendur voru leiddir aftur að siðferðisklemmunni 

þegar þau svöruðu. Ef þeir til dæmis sögðust myndu hjálpa barninu þá voru þeir minntir 

á að þá myndu þeir missa af afmælinu. Ef þeim gekk illa að svara var prófað að spyrja 

hvað þau myndu gera ef þau væru söguhetjan. 

Í viðtölunum um reglur voru þátttakendur fyrst spurðir um hvaða reglur væru í 

leikskólanum þeirra og til hvers þær væru. Síðan var spurt  út í ástæður þess af hverju 

það mætti ekki hlaupa inni og nota útiröddina inni. Loks var spurt af hverju það þyrfti að 

fara eftir fyrirmælum kennara. Þegar spurt verður út í reglur verður kannað hvaða 

skilning þátttakendur leggja í reglur í leikskólanum sínum og hvaða afleiðingar brot á 

þeim gæti haft í för með sér.  

Í hópviðtölunum var þátttakendum sögð saga úr bók um Bjarnastaðabangsana 

(Berenstain og Berenstain, 2015). Sagan fjallar í grófum dráttum um það að tvö systkini 

brjóta húsreglurnar og enda á að brjóta uppáhalds lampa mömmu sinnar. Þau standa 

síðan frammi fyrir því að velja á milli þess að segja satt eða ósatt. Þarna verður kannað 

hvað þátttakendum fyndist rétt að systkinin ættu að gera og hver möguleg afstaða 

mömmunnar væri. Í hópviðtölunum var bókin „Bjarnastaðabangsarnir segja ósatt“ 

(Berenstain og Berenstain, 2015) lesin fram að þeim hluta sögunnar þar sem mamma 

þeirra er komin heim og systkinin búin að brjóta lampann. Síðan komu hálfstaðlaðar 

spurningar um hvað þátttakendum fyndist að systkinin ættu að gera næst, hvað þeim 

fyndist að mamma þeirra ætti að gera og hvað þau héldu að myndi gerast ef þau segðu 

ósatt. Það voru einhver börn sem virtust kunna söguna en rannsakanda fannst það ekki 

hafa mikil áhrif á svör þátttakenda.  
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3.4 Framkvæmd  

Rannsakandi prentaði út og lét deildarstjóra hafa upplýsinga- og samþykktarblöð 

sem deildarstjóri setti í hólf barnanna, einnig var deildarstjóra send með tölvupósti sömu 

blöð sem hann síðan sendi til allrar foreldra barna á deildinni.  Deildarstjórum var einnig 

falið að halda til haga hvaða börn höfðu leyfi til að taka þátt í rannsókninni. Þetta var gert 

til að gæta þess að persónuupplýsingar eins og tölvupóstfang og nöfn barnanna og 

foreldra þeirra færu ekki í gegnum rannsakanda.  

3.4.1 Meðhöndlun hegðunarlistans 

Rannsakandi sendi deildarstjórum SDQ listann með upplýsingum um hann og  

leiðbeiningum um hvernig skyldi fylla hann út.  Þar kom meðal annars fram að hvergi 

ættu að koma fram persónugreinanlegar upplýsingar um börnin á listunum, eins og nafn 

og aldur, og að ekki þyrfti að fylla út aftari hluta listans. Deildarstjórar sáu um að fylla út 

hegðunarlistann SDQ um þau börn sem tóku þátt í rannsókninni í samstarfi við starfsfólk 

deildarinnar. Þeir voru síðan sendir til rannsakanda með pósti eða rannsakandi kom að 

ná í þá sjálfur. 

3.4.2 Framkvæmd viðtalanna 

Rannsakandi sá um að taka öll viðtölin. Viðtöl við börn eru alltaf vandmeðfarin. Börn 

eiga það til að upplifa mikið valdaójafnvægi milli sín og hins fullorðna sem tekur viðtalið. 

Þar af leiðandi eru börnin líkleg til þess að reyna að þóknast þeim fullorðna, til dæmis 

með því að svara þó svo þau viti ekki svarið eða að veita það svar sem þau telja þann 

fullorðna vilja fá í stað þess að fara eftir eigin sannfæringu (Robinson og Kellet, 2004). 

Óskað var eftir því af rannsakanda að vera einn með börnunum til þess að hafa sem 

mesta stjórn á aðstæðum,  og var það þannig í öllum viðtölunum nema í einu tilfelli þar 

sem eitt barnanna vildi hafa kennara hjá sér. Börn eru alla jafna ekki vön að setjast niður 

og spjalla við ókunnugan fullorðinn einstakling (Punch, 2002) og var því byrjað viðtalið á 

að sýna þeim og segja frá barninu á leið í afmælið. Þannig byrjaði viðtalið ekki strax á 

spurningum heldur á einhverju sem mögulega braut ísinn og vakti áhuga barnanna. 

Hópviðtölin í hverjum leikskóla fóru fram fyrst, síðan einstaklingsviðtölin. Fundinn var 

staður á leikskólanum þar sem börnin gátu komið sér þægilega fyrir annaðhvort á stað 
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þar sem þau venjulega hlustuðu á sögur eða við borð þar sem allir gátu setið saman. 

Aðalmálið var að á staðnum væri næði fyrir börnin til að einbeita sér að viðmælanda 

sínum. Einstaklingsviðtölin tóku um það bil 5-7 mínútur en hópviðtölin um 12 mínútur. 

Rannsakandi fann að þessi tími til að ræða þessi málefni mátti ekki vera mikið lengri. 

Passað var upp á að barnið fyndist það ekki neytt til þess að taka þátt og var spurt ef 

rannsakandi tók eftir að því leið ekki vel. Í eitt skipti kaus barn að taka ekki þátt og svara 

ekki spurningum. Spurningarnar voru hafðar eftir fremsta megni opnar og reynt að gefa 

börnunum sem mest rými til þess að svara. Huga þurfti þó að því að hafa samtalið ekki 

of langt og vera meðvitaður um hvenær barninu fór að þreytast umræðuefnið. 

3.4.3 Meðhöndlun og vinnsla á viðtölum 

Viðtölin voru tekin upp í gegnum tölvu, þar var börnunum einnig sýndar myndirnar 

um klípusöguna. Það gat verið til trafala að hafa tölvuna því stundum sýndu börnin því of 

mikinn áhuga og spurðu afhverju ég væri með tölvu og vildu til dæmis fá að skoða 

eitthvað fleira í tölvunni. Rannsakandi reyndi samt að draga athygli þeirra sem mest að 

viðfangsefni viðtalanna. Viðtölin voru síðan seinna slegin inn á skjal í tölvu.  
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4. Niðurstöður 

Greint verður frá niðurstöðum megindlegum hluta rannsóknarinnar undir heitinu hegðun 

og samskipti og eigindlegum hluta rannsóknarinnar undir heitinu siðferði og reglur.  

4.1 Hegðun og samskipti 

Meðaltöl eftir agastefnum á undirkvörðum og einstökum spurningum sem felast í 

þessum undirkvörðum koma fram í töflu 2. Hvað undirkvarðana varðar var marktækur 

munur á milli leikskóla sem studdust við agastefnurnar Jákvæður agi og SMT á 

undirkvarðanum Félaghæfni (t(-2,08) = 0,039, p < 0,05).  Það er því hægt að segja að 

deildarstjórar í SMT leikskólum mátu börnin á sinni deild með meiri félagsfærni en 

deildarstjórar í JA leikskólum. Spurningar sem fólust í þessum undirkvarða voru: tekur 

tillit til tilfinninga annarra, deilir greiðlega með öðrum börnum, er hjálpsamur/söm ef 

einhver meiðir sig, er í uppnámi eða líður illa, er góð/ur við yngri börn og býðst oft til að 

hjálpa öðrum.  

Munurinn á milli meðaltala eftir agastefnum á undirkvörðunum Hegðunarvandi og 

Jafnaldravandi var ekki marktækur. Deildarstjórar mátu semsagt hegðunarvanda og 

jafnaldravanda álíka í öllum leikskólunum sem tóku þátt í rannsókninni.  

Ákveðið var að skoða hvort einhver marktækur munur væri á svörum við 

einstökum spurningum sem fólust í undirkvörðunum (sjá töflu 3). Meðal einstakra 

spurninga var marktækur munur á meðaltali milli agastefna á tveimur spurningum, 

Almennt hlýðin/n (t(-2,06) = 0,041, p < 0,05) og Hjálpsamur/söm (t(-3,15, p < 0,01) ekki á 

neinum hinna spurninganna. Samkvæmt þessu er hægt að álykta að deildarstjórar  í SMT 

leikskólum álitu börnin á sinni deild hlýðnari og hjálpsamari ef einhver hefur meitt sig, er 

í uppnámi eða líður illa, en deildarstjórar í JA leikskólum mátu börnin á sinni deild.  
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Tafla 3. Meðaltöl á undirkvörðum og einstökum spurningum á SDQ eftir agastefnum. 

Undirkvarðar Einstakar spurningar Meðaltal (staðalfrávik) t-gildi p-gildi  

  JA n=82 SMT n=76   

Hegðunarvandi  0,99 (1,90) 0,82 (1,49) 0,630 0,529 

 Fær oft skapofsaköst 0,32 (0,66) 0,32 (0,64) 0,01 0,990 

 Almennt hlýðin/n 1,26 (0,80) 1,50 (0,68) -2,06 0,041* 

 Flýgst á/leggur í einelti 0,27 (0,59) 0,17 (0,47) 1,18 0,24 

 Lýgur oft eða svindlar 0,13 (0,41) 0,14 (0,39) -0,17 0,868 

 Stelur heima/skóla/annarsst. 0,06 (0,29) 0,04 (0,20) 0,55 0,587 

Félaghæfni  7,50 (2,18) 8,26 (2,42) -2,084 0,039* 

 Tekur tillit til tilfinninga annara 1,50 (0,59) 1,59 (0,62) -0,90 0,371 

 Deilir með öðrum börnum 1,40 (0,70) 1,63 (1,26) -1,42 0,157 

 Góð/ur við yngri börn 1,79 (0,44) 1,83 (0,38) -0,59 0,555 

 Býðst oft til að hjálpa öðrum 1,52 (0,63) 1,59 (0,59) -0,69 0,490 

 Hjálpsamur/söm 1,28 (0,77) 1,62 (0,57) -3,15 0,002** 

Jafnaldravandi  0,80 (1,32) 0,66 (1,44) 0,670 0,504 

 Minnsta kosti einn góður vinur 1,89 (0,39) 1,82 (0,53) 0,10 0,320 

 Alm. vel þokkuð/aður 1,74 (0,58) 1,76 (0,49) -0,22 0,823 

 Verður f. stríðni/einelti 0,16 (0,46) 0,11 (0,39) 0,79 0,432 

 Semur betur við fullorðna 0,16 (0,43) 0,11 (0,35) 0,85 0,40 

 Frekar einræn/n 0,15 (0,39) 0,17 (0,41) -0,39 0,699 

 

4.2 Siðferðisþroski og reglur 

4.2.1 Siðferði 

Vegna þess að SMT og JA leikskólahóparnir, voru misstórir þá voru svörin flokkuð niður 

og reiknað hlutfallslega hvernig svörin voru (sjá töflu 4). Þannig var hægt að sjá betur í 

hvaða átt svörin virtust falla eftir hópum.  Athugað var hvernig börnin svöruðu í byrjun, 

hvernig eða hvort þau breyttust. Það er að segja hvort þeim fyndist að þau ættu að hjálpa 

barninu sem meiddi sig, fara beint í afmælið eða gera hvort tveggja. Af þeim sem svöruðu 

voru 8 sem sögðu strax í byrjun að þau myndu hjálpa barninu. Oftast voru svörin í þessa 

átt stutt en eitt barn úr JA leikskólanum sagðist til dæmis myndu fara inn að sækja  
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Tafla 4. Svör barna við siðferðisklípusögu eftir agastefnum. 

 Alls (21) JA (9) SMT (12) 

Hjálpa í byrjun 6 0,29 3 0,33 5 0,42 

Afmæli í byrjun 7 0,33 3 0,33 4 0,33 

Bæði í byrjun 4 0,19 2 0,22 2 0,17 

Hjálpa-veit ekki 1 0,05 0 0 1 0,08 

Afmæli-veit ekki 0 0 0 0 0 0 

Bæði-veit ekki 2 0,10 1 0,11 1 0,08 

Afmæli-bæði 0 0 0 0 0 0 

Hjálpa-bæði 3 0,14 2 0,22 1 0,08 

Afmæli-hjálpa 2 0,10 1 0,11 1 0,08 

Afmæli-Afmæli 5 0,24 2 0,22 3 0,25 

Hjálpa-Hjálpa 4 0,19 1 0,11 3 0,25 

Hjálpa 8 0,38 3 0,33 5 0,42 

Afmæli 6 0,29 2 0,22 4 0,33 

Bæði 7 0,33 4 0,44 3 0,25 

plástur. Annað barn úr JA leikskólanum sagðist myndu segja fyrirgefðu. Fjögur af þeim  

sem sögðust myndu hjálpa sátu við sinn keip þó þau væru minnt á að þau myndu missa 

af afmælinu, hin komu með málamiðlun. Eitt barn úr SMT leikskóla sagðist bara myndu 

taka barnið sem meiddi sig með sér í afmælið. Barnið sem sagðist myndu sækja plástur 

sagðist myndu bara sækja plástur í afmælið. Barnið sem vildi segja fyrirgefðu bætti við 

það myndi knúsa barnið og fara svo í afmælið.  Eitt af þeim börnum sem skiptu ekki um 

skoðun um að hjálpa sagði til að útskýra: „mér fyndist skemmtilegra að fara í afmælið en 

betra að hjálpa stelpunni”. Mörg gátu á endanum ekki gert upp hug sinn og voru strax í 

upphafi sannfærð um að geta gert bæði, oftast ef þau væru bara nógu snögg. Eitt 

barnanna í JA leikskólanum sagðist myndu vilja spyrja barnið hvort það vildi koma með í 

afmælið. Rannsakandi spurði barnið þá hvort barnið sem meiddi sig myndi vilja það þegar 

það væri búið að meiða sig svona mikið. Barnið sagði þá að stelpan (væntanlega sú sem 

ætti afmæli) ætti kannski plástur til að gefa barninu sem meiddi sig. Eitt barn í SMT 

leikskóla stakk upp á því að ná í síma og hringja í einhvern þegar því bent að ekki væri 

hægt að gera bæði. Sjö börn sögðust myndu fara í afmælið og voru nokkuð viss í sinni 
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skoðun, því aðeins tvö drógu í land og sögðust myndu hjálpa. Þannig sagði eitt barn í SMT 

leikskóla að barnið sem meiddi sig ætti bara að sækja einhvern annan þegar bent var á 

að ekki var hægt að gera bæði.  

Svörin eftir því hvort börnin væru í JA skóla eða SMT skóla voru keimlík, það voru 

ekki áberandi fleiri sem vildu hjálpa eða fara bara í afmælið. Eini munurinn var að 

útskýringar til málamiðlana hjá JA börnunum voru litríkari.  

 

4.2.2 Reglur 

Eins og með siðferðisviðtalið voru svör barnanna  flokkuð niður og fjöldi svara í ákveðnum 

flokki reiknað hlutfallslega eftir agastefnum. Þetta var eins og áður segir gert til þess að 

sjá betur í hvaða átt svörin hölluðust eftir agastefnum. Svörin voru flokkuð eftir því hvort 

um væri að ræða bannreglur eða boðreglur (sjá töflu 4). Bannreglur voru orðaðar þannig 

að þær sögðu til um það sem mátti ekki gera, boðreglur voru um það sem átti gera. Þessi 

flokkun var síðan skoðuð eftir því hvort um var að ræða bein samskipti við aðra eða 

tillitssemi/kurteisi. Einnig var litið á hversu oft börnin minntust á að það ætti að hlusta á 

eða hlýða kennaranum. Ekki virtist vera munur á hversu margar reglur börnunum datt í 

hug að nefna eftir agastefnum. Börnin í í JA leikskólanum virtust vera gjarnari að nefna 

reglur sem vísuðu í bann heldur en börnin í SMT leikskólunum (sjá töflu 5).  Ef nefndar 

voru bannreglur þá virtist það oftast snúast um neikvæð samskipti eins og að lemja ekki, 

að skilja ekki útundan eða að rífa ekki af og virtust JA börnin vera líklegri til þess að nefna 

þannig reglur. Bannreglur sem vísuðu í tillitssemi eða kurteisi voru einnig oft nefndar en 

þó sjaldnar hjá SMT börnunum en JA börnunum.  Þannig sögðu börnin í JA leikskólanum 

til dæmis að það ætti ekki að henda kubbum inni, ekki leika sér við matarborðið, ekki að 

spyrja kennarann þegar hann væri að tala og ekki að standa upp nema kennarin leyfi.  

Börnin í SMT leikskólanum nefndu að ekki mætti öskra, hlaupa inni eða trufla í hvíldinni. 

Reglur um það sem átti að gera (boðaði ekki bann) sem snérust um bein samskipti voru 

þær að það átti að hlusta, fara eftir fyrirmælum kennara, hlýða og biðja kennara um að 

hjálpa sér. Nánast allar boðreglurnar snérust um tillitssemi eða kurteisi, eins og að sitja 
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kyrr, að ganga inni, hlaupa úti, ganga frá eða hafa hendur og fætur hjá sér. Hvað þetta 

varðar var ekki mikill munur á svörum eftir agastefnum. Sjaldnast virtist vera minnst á  

Tafla 5. Svör barna við spurningum um reglur eftir agastefnum. 

 

 Alls JA (hlutfall) SMT (hlutfall) 

Fjöldi þáttakenda 

Fjöldi reglna 

23 

80 

9 

32 (3,56) 

14 

50 (3,57)  

Bannreglur 34 16 (1,78) 18 (1,29) 

Boðreglur 44 14 (1,56) 30 (2,14) 

Bein samskipti-Bannreglur 17 9 (1) 12 (0,86) 

Bein samskipti-Boðreglur 6 1 (0,11) 5 (0,36) 

Tillitssemi/kurteisi-
Bannreglur 

11 6 (0,67) 5 (0,35) 

Tillitssemi/kurteisi-Boðreglur 37 12 (1,33) 25 (1,50) 

Hlusta og hlýða  1 (0,11) 4 (0,29) 

 

reglur sem snérust um það sem átti að gera í beinum samskiptum við aðra en það voru 

hlutfallslega fleiri börn úr SMT leikskóla sem nefndu þessar reglur en börn úr JA 

leikskólanum. Meðal svara hjá börnunum í SMT leikskólunum var að það ætti að biðja 

kennarann að hjálpa sér að ná í dótið, vera dugleg að leika og að hlusta. Eitt barn í JA 

leikskólanum sagði að það ætti að segja fyrirgefðu og knúsa.   

 Börnin í SMT leikskólunum virtust eiga auðveldara með að nefna reglur heldur en 

börnin í JA leikskólanum, en þau orðuð líka reglurnar frekar sem boðreglur. 

Í JA leikskólanum sögðu tvö börn  að reglur væru til þess að við myndum þær, annað 

sagði að þær væru til þess að öll börnin myndu hlýða. Eitt annað barn í JA leikskólanum 

sagði að þá yrði kennarinn reiður og að það yrðu allir óþekkir. Sum börnin virtust ekki 

alveg átta sig á spurningunni og voru þau spurð hvað myndi  gerast ef það væru engar 

reglur í leikskólanum. Þá sagði eitt barn að þá myndi það hlaupa inni, annað sagði að allt 

yrði brjálað og enn annað að þá myndu allir gera allt sem þeir vildu. Í SMT leikskólunum 

virtust börnin hafa áhyggjur af því að þau eða aðrir gætu meitt sig. Að þá myndi maður 

geta hlaupið á fólk og meitt það, líka fengið illt í eyrun ef maður öskraði. Einnig gæti 
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einhver meitt mann eða orðið aleinn úti. Eitt barn sagði að þær væru til þess að maður 

myndi þær.  

Báðar reglurnar varðandi það að hlaupa inni og að nota útiröddina voru orðaðar sem 

bannreglur. Það er að segja „Af hverju má ekki nota útiröddina inni?“ og „Af hverju má 

ekki hlaupa inni?“. Svörin við þessum spurningum voru flokkuð eftir því hvort barnið hafi 

fyrst og fremst verið að hugsa um sig sjálft annars vegar eða um aðra hinsvegar (sjá töflu 

6). Tvö börn í JA leikskólanum áttuðu sig strax á því að það yrði hávaði ef útiröddin væri 

notuð inni, eitt sagði að það færi einhver að skæla ef það væri öskrað inni og enn annað 

að maður yrði heyrnalaus ef það væri öskrað inni. Önnur þurftu smá leiðsögn og voru 

spurð hvað myndi gerast ef þau notuðu útiröddina inni.  Svipuð svör komu út úr því; 

maður gæti misst heyrnina og röddina, þá hafi maður læti og einhver gæti meitt sig. Í 

SMT leikskólunum svöruðu 6 börn til að byrja með það yrðu læti eða hávaði ef notuð 

væri útröddin inni. Eitt af þeim svaraði að maður heyrði ekki neitt þegar það var spurt 

hvað gerðist ef það væri hávaði. Langflest börnin úr SMT leikskólunum sögðu að þeim 

yrði illt í eyrunum og nokkur töluðu um að þá myndu þau ekki heyra neitt.  

Tafla 6. Svör barnanna varðandi reglur um útirödd og hlaup inni eftir agastefnum. 

 Alls JA (hlutfall) SMT (hlutfall) 

Fjölbi þáttakenda 

Útirödd-Tillitsemi 

23 

2 

9 

2 (0,22) 

14 

0 (0) 

Útirödd-Sjálfhverft 15 5 (0,56) 10 (0,71) 

Hlaupa-Tillitsemi 11 4 (0,44) 7 (0,50) 

Hlaupa-Sjálfhverft 8 5 (0,56) 3 (0,21) 

 

Þegar kom að því að mega ekki hlaupa inni, þá fjölluðu svörin nánast öll um 

annaðhvort að þá gæti maður klesst eða rekist á einhvern eða eitthvað, eða meitt 

einhvern eða sjálfan sig. Í bæði SMT og JA leikskólunum.  

Mikill munur virtist vera á svörum eftir spurningum hvað varðar tillitsemi við aðra. 

Það voru mun fleiri börn sem áttuðu sig á hvaða afleiðingar það að hlaupa inni gæti haft 
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á aðra heldur en það að nota útiröddina inni. Svörin snéru að mestu að þeim sjálfum 

þegar kom að því að nota útiröddina inni; að þeim verði illt í eyrunum eða geti misst 

heyrnina.  Eitt barn úr JA leikskóla sagði til dæmis að það yrði hávaði. Þegar rannsakandi 

spurði hvernig krökkunum liði þegar það væri hávaði þá sagði barnið að þeim líði 

eiginlega bara vel þegar það sé hávaði.  „Er það?“ spyr rannsakandi. Já, segir barnið, „ég 

er eiginlega aldrei með hávaða“. Þegar rannsakandi síðan spurði þá barnið hvernig 

barninu liði þegar aðrir væru með hávaða, þá sagðist barnið bara halda fyrir eyrun. 

Aðeins tvö börn sem bæði voru í JA leikskóla voru með hugann við aðra þegar kom að 

reglu um útirödd og sögðu að þá færi einhver að skæla og að það gæti einhver verið í 

hvíld. Fjögur börn úr SMT leikskólunum svöruðu einungis með því að árétta að það yrði 

hávaði og minntust hvorki á sig né aðra, það sama átti við um tvö börn í JA leikskólanum. 

Tillitsömu svörin þegar kom að því að hlaupa inni snérust flest um það að geta klesst á 

eða meitt aðra, en sjálfhverfu svörin snerust um að barnið sjálft gæti meitt sig. Ekki virtist 

vera mikill munur á svörum barnanna eftir agastefnum þó börnin í JA leikskólanum virtust 

hallast meira að því að hugsa um sig sjálf þegar kom að því að hlaupa inni. Svörin virtust 

þó vera litríkari í JA leikskólanum en í SMT leikskólunum. Eitt barn í JA leikskólanum sagði 

strax að ef maður hlypi svo hratt inni í svona litlu herbergi þá geti maður klesst á eitthvað. 

Annað barn í JA leikskóla sagði: „við megum bara labba, ef við þurfum að drífa okkur þá 

bara labba hratt en ekki hlaupa“.  Tvö börn úr SMT leikskólunum einfaldlega áréttuðu 

regluna og sögðu „maður hleypur úti ekki inni“. 

Loks voru börnin spurð af hverju þau ættu að gera eins kennarinn segði.  Mörg af 

börnunum í SMT leikskólunum vísuðu í reglur eins og að það eigi að hlýða og að kennarinn 

ráði í leikskólanum. Tvö  börn úr þeim leikskólum sögðu strax í byrjun að þau myndu vera 

send í einveru ef þau færu ekki eftir því sem kennarinn segði. Helmingur þessa barna 

sögðu síðan aðspurð hvað myndi gerast ef þau færu ekki eftir fyrirmælum, að þau myndu 

fara í einveru. Tvö af þessum börnum vísuðu í einhverskonar leiðsögn, að kennarinn 

myndi segja stopp og að maður þyrfti að fara eftir því sem kennarinn segði til þess að 

maður yrði ekki óþekkur í leikskólanum.  Tvö samtöl í SMT leikskóla voru ótrúlega lík en 

þá svaraði barn 1: „ út af maður að alltaf að hlýða kennaranum“ og barna 2: af því maður 

á að hlýða kennaranum“. Þegar rannsakandi spurði börnin nánar út í þetta og spurði hvað 

myndi gerast ef þau myndu ekki fara eftir fyrirmælum sögðu bæði börnin að þau myndu 
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fara í einveru. Rannsakandi spurði þá hvort maður færi bara í einveru og börnin svöruðu 

bæði „ég held það“. Aðeins eitt JA barn minntist á reglu í svari sínu við þessari spurningu 

einfaldlega með því að segja að „það væru bara svona reglur“. Þrjú barnanna í JA 

leikskólanum minntust á griðarstaðinn (jákvæða einveru) þegar þau voru spurð hvað 

myndi gerast ef þau færu ekki eftir fyrirmælum. Eitt af þeim sagði að það gæti farið á 

griðarstaðinn, annað sagði „þá bara gráta, eða fara á griðarstaðinn“, og það þriðja sagði 

„þá setur hann okkur bara á griðarstaðinn eða hérna inn ef við hlýðum ekki alveg öllum 

reglunum”. Aðeins eitt JA barn minntist á leiðsögn sem svar við  þessari spurningu, og 

sagði að þá myndi maður ekki vita hvað maður ætti að gera. Mörg börn í JA leikskólanum 

sögðust myndu fara að gráta. Tvö börn úr SMT leikskólunum voru spurð hvaða fyrirmæli 

þau gætu fengið frá kennara. Annað þeirra sagði þá „að segja fyrirgefðu“. Rannsakandi 

spurði þá hvað gæti gerst ef barnið færi ekki eftir fyrirmælum kennara og barnið svaraði: 

„þá gæti maður meitt fólk og farið á spítala“. Hitt barnið sagði að fyrirmælin gætu verið 

þau að hafa val, að hætta og að fara í einveru. Barnið sagði að það myndi fara í einveru 

ef það færi ekki eftir fyrirmælum kennara. 

Þessar samræður um það að hlusta á kennarann voru almennt með neikvæðum tón 

og einkenndust oft af undirgefni af hálfu barnanna. Oft enduðu samtölin á leiðsögn af 

hálfu rannsakanda sem reyndi að sýna fram á góðvild kennaranna og hvert þeirra 

hlutverk væri.  

 4.2.3 Siðferði í ljósi reglna 

Langflest svörin hjá JA börnunum um hvað skyldi gera þegar systkinin væru búin að brjóta 

lampann, var að laga hann, líma hann saman aftur eða kaupa nýjan. Einum hóp í JA 

leikskólanum virtist vera fyrirgefning efst í huga og að knúsa og kyssa. Svörin hjá SMT 

hópunum voru fjölbreyttari, það er að segja það komu fleiri mismunandi uppástungur. 

Aðeins einum hóp í þessum leikskólum var helst umhugað að laga lampann. Annar byrjaði 

á því að tala um að segja bara frá hvað hefði gerst og að þetta hefði verið alveg óvart. 

Síðan barst talið að því að hringja í lögguna, refsa og að setja í einveru. Börnin í hinum 

tveimur hópunum vildu helst segja fyrirgefðu og laga lampann. Þau töluðu einnig um það 

að fara eftir reglunum, hlýða og að vera góð.  
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Þegar þau voru spurð hvað þeim fyndist að mamma þeirra ætti að gera þá vísuðu JA 

börnin mikið í tilfinningar hennar og hennar afstöðu, að hún yrði reið, leið, og myndi 

öskra. Sum voru enn að hugsa um það að líma lampann saman aftur eða kaupa nýjan. 

Einum hópi virtist finnast að það ætti að skamma systkinin en líka að segja að þetta væri 

allt í lagi. Þau lýstu því líka svolítið í hverju brot systkinanna fólst, að þetta væri uppáhalds 

lampinn hennar mömmu og að boltinn fór í lampann og að systkinin gerðu þetta.  Einum 

SMT hópnum fannst greinilega að það ætti að segja satt, en sögðu líka að mamma þeirra 

yrði reið. Öðrum var eins og í JA hópnum það ofarlega í huga að laga það sem systkinin 

gerðu. Þau sögðu að mamma þeirra myndi verða reið en einn hópur sagði að hún yrði 

góð við systkinin. Tveir hópar minntust á það að það ætti að setja systkinin í einveru eða 

skammakrókinn. 

Börnunum í JA hópunum fannst greinilega að mamman yrði reið, eitt barn sagði til 

dæmis: „[Mamman] verður mjög, mjög, mjög reið“.  Einn hópur sagði að hún myndi 

skamma þau ef systkinin skrökvuðu. Annað barn í einum hópnum sagði að það ætti að 

segja fyrirgefðu og kaupa bara nýjan lampa. Ekkert barn í þessum hópum minntust á 

skammakrók eða griðarstaðinn í neikvæðum skilningi. Allir SMT hóparnir nema einn 

minntust á skammakrók eða einveru þegar þau voru spurð sömu spurningar. Eitt barn 

velti því fyrir sér hvort það væri einvera heima hjá systkinunum. Einhverjum var umhugað 

um það að ljúga og sögðu að þau væru að ljúga að guði og fengju svarta tungu. Sumum 

börnum í einum hópnum fannst að systkinin ættu að segja fyrirgefðu og segja satt. Eitt 

barn sagði: „talað við mann og segja að maður má ekki gera þetta“.  
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5. Umræða 

Nú skal skoða hvernig svörin við rannsóknarspurningunum fimm komu fram, hvernig 

svörin mögulega tengjast og hvaða skýringar liggji mögulega að baki niðurstöðunum. 

Rannsóknarspurning eitt fjallaði um það hvort agastefna leikskólans hefur áhrif á  

félagshæfni barna  Samkvæmt niðurstöðum megindlegs hluta rannsóknarinnar virðist 

vera sem svo sé, en miðað við gefnar forsendur kemur það á óvart að börn í SMT 

leikskólum standi betur að vígi félagslega en börn í JA leikskólum. Það sem felst í 

þættinum félagshæfni á spurningalistanum SDQ er það að taka tillit til tilfinninga annara, 

að deila með öðrum börnum, að vera góð/ur við yngri börn og hjálpsemi. Þeir þættir sem 

hafa mögulega bein áhrif á félagshæfni í SMT er áhersla á lausnaleit og leiðrétting 

hegðunar. Þá er börnunum hjálpað  að leita lausna þegar þeim verður á og mögulega 

nota þessar lausnir ef barnið lendir í samskonar aðstæðum aftur. Síðan má ekki gleyma 

því að agi og uppeldi eru nátengd. Leiðrétting hegðunar er kannski í strangasta skilningi 

samkvæmt orðabókinni það sem felst í aga, en með þesskonar aga og með reglum erum 

við alltaf að kenna rétta hegðun og rétt hegðun verður að vera viðurkennd sem slík af 

samfélaginu (Garðar Gíslason, 1991). Útgangspunkturinn er alltaf að efla félagsfærni 

barna.  

Rannsóknarspurningar tvö og þrjú fjalla um það hvort  agastefna leikskólans hafi áhrif 

á  samskipti barna við jafnaldra og hegðunarvanda, en svo virðist ekki vera. Svipað virðist 

vera upp á teningnum hvað þessa þætti varðar hvort sem um er að ræða JA eða SMT 

leikskóla samkvæmt mati deildarstjóra á deild barnanna. Þó var marktækur munur á milli 

agastefna á einni spurningu undir þættinum um hegðunarvanda, það er segja almennt 

hlýðin/n. Deildarstjórar í SMT leikskólunum mátu sem svo að börnin hjá sér væru oftar 

hlýðin heldur en deildarstjórar í JA leikskólanum mátu börnin hjá sér vera. Miðað við hvað 

lögð er mikil áhersla á skýr fyrirmæli og mörk í SMT skólafærni (Patterson, Reid og Eddy, 

2003) kemur þessi niðurstaða ekki á óvart.  

Rannsóknarspurning fjögur fjallaði um það hvort agastefna leikskólans hafi áhrif á sýn 

barna á siðferðisleg atriði . Svörin við klípusögunni um barnið sem var á leið í afmæli voru 

nokkuð áþekk eftir leikskólum. Það sem kom þó svolítið á óvart var almennt fjöldi svara 

sem enduðu á málamiðlunum, en í öðrum rannsóknum höfðu nánast engir þátttakendur 
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endanlega svarað á þennan hátt (Kochanska og Murray, 2000). Ástæðan er kannski sú að 

markmiðið var ekki að fá ákveðið svar heldur einfaldlega að kanna viðbrögð barnanna við 

sögunni. Börnin í það minnsta langaði mikið að fara í afmælið en þótti erfitt að skilja 

barnið sem meiddi sig eftir án þess að hjálpa því. Barnið sem sagði að sér þætti 

skemmtilegra að fara í afmælið en betra að hjálpa barninu sem meiddi sig lýsir þessu 

kannski best. Þarna reynir mögulega mikið á lausnaleit og börnin sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu mikið hugmyndaflug, ná í plástur í afmælinu, ná í síma til að hringja, 

taka barnið með sér í afmælið, vera bara nógu snöggur eða einfaldlega að knúsa barnið 

og fara svo í afmælið. Flest börnin í SMT leikskólunum völdu í endann að hjálpa en voru 

síst í vafa um hvað ætti að gera. Báðir hópar, SMT og JA, svöruðu samt oftar því til að vilja 

hjálpa heldur en að fara í afmælið.  Hvað samvisku samkvæmt rannsóknum Kochanska 

(2005; 2004) varðar virðist ekki vera mikill munur eftir leikskólum. Það var samt sem áður 

áhugavert að börnin í JA leikskólanum áttu greinilega erfiðast með að gera upp hug sinn 

og svörin virtust vera litríkari heldur en svör barnanna í SMT leikskólunum. Þarna geta 

samtölin og vangavelturnar sem lögð er áhersla á í Jákvæðum aga verið að koma fram í 

svörum barnanna.  

Síðasta rannsóknarspurningin var um það hvort agastefna leikskólans hafi áhrif á 

hvaða augum börn líti reglur.  Í viðtölunum kom í ljós að agastefna leikskólans hefur áhrif 

á hvaða augum börnin líta reglur.  Börn í SMT leikskólum virtust vera mjög meðvituð um 

reglurnar í leikskólanum sínum. Bæði datt þeim í hug fleiri reglur og nefndu oftar 

boðreglur, það er að segja þau orðuðu reglurnar á jákvæðan hátt. Báðar agastefnur leggja 

áherslu á reglur en reglur eru kannski meira í kjarna SMT heldur en í JA. Þetta getur verið 

að skila sér hjá börnunum. Báðar agastefnur leggja einnig áherslu á að reglur og fyrirmæli 

séu orðuð á jákvæðan hátt, þannig að börnin viti hvað þau eigi að gera í stað hvað eigi 

ekki að gera. Börnin í JA leikskólunum töluðu meira um reglur sem bann og það virtist 

sem svo að reglur væri þeim ekki ofarlega í huga. Í Jákvæðum aga eru reglur mikilvægar 

en ekki er hægt að segja að lögð sé mikil áhersla á þær.   

Almenn tillitssemi  er samkvæmt niðurstöðum Johansson og félaga (2014) 

meginmarkmið reglna að mati barna á þessum aldri. Strangt til tekið snérust langflestar 

reglurnar um tillitsemi og kurteisi, það er jú tillitsemi og kurteisi að lemja ekki aðra, rífa 
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ekki af öðrum eða að leggja engan í einelti. Þarna er neikvæða hegðunin samt ofarlega í 

huga barnanna í stað jákvæðrar hegðunar. Reglur  fjalla einmitt um hvað sé ásættanlegt 

að gera í samfélaginu og hvað ekki (Garðar Gíslason, 1991). Sama rannsókn (Johansson 

o.fl. 2014) leiddi í ljós að börn niður í 4 ára nefndu oftast að rétt sé að hlusta á og hlýða 

kennaranum í skólanum. Hinsvegar nefndu sárafá börn reglur sem vísuðu í þetta og þar 

var enginn munur eftir agastefnum.  

Til að spyrja börnin hvaða ástæður lægju að baki reglna voru nefndar reglur sem 

algengar eru í leikskóla er varða útirödd og það að hlaupa ekki inni. Þarna var ætlunin að 

skoða hvaða skilning þau leggðu í reglurnar og einnig var skoðað hvaða skilning þau 

leggðu í fyrirmæli kennara. Í rannsókn Sengsevang, Willemsen og Krettenauer (2015) 

kom fram að þegar börn voru spurð út í neikvæða hegðun þá vísuðu þau frekar í reglur 

og sjálfhverfu (“ég gæti meitt mig”) sem ástæðu hegðunar fremur en í tilfinningar annara. 

Ef um jákvæða hegðun var að ræða þá  vísuðu þau frekar í tilfinningar og þarfir annara, 

það gáfu til kynna tillitssemi til annara. Svör barnanna í þessari rannsókn hvað varðar það 

að nota útiröddina inni fellur  vel að niðurstöðum rannsóknar Sengsevang og félaga 

(2015). Það merkilega er  að það sama átti ekki við um svörin varðandi það að hlaupa inni 

þar sem öll svörin snérust að því er virðist jafn mikið um þau sjálf og tillitssemi við aðra. 

Svörin hjá SMT börnunum snérust meira að segja oftar um að geta skaðað aðra heldur 

en sjálf sig. 

Börnunum í báðum hópum, í JA leikskólanum og SMT leikskólunum, var refsing 

ofarlega í huga ef þau færu ekki eftir þessum reglum og fyrirmælum kennara. Þó var eins 

og börnin í leikskólunum sem styðjast  við SMT agastefnuna liti meira á kennarann sem 

þann sem réði, það ætti einfaldlega að hlýða honum og oft var einveran nefnd í þessu 

samhengi. Það er áhugavert að sjá að það var tilhneiging hjá  börnunum í leikskólunum 

sem styðjast við Jákvæðan aga að líta á jákvæða einveru sem refsingu sem og barnanna 

í leikskólunum sem styðjast við SMT agastefnuna til að nefna einveru sem er ein af 

aðferðum PBS til að draga úr neikvæðri hegðun og er litið á sem refsingu (Sprague og 

Golly, 2008). Í SMT-skólafærni og PBS  er samt lagt áherslu á það að refsingum sé haldið 

í algjöru lágmarki (Sprague og Golly, 2008; Dunlap, Sailor, Horner og Sugai, 2009). Svörin 

hjá JA börnunum voru líka fjölbreyttari  Mörg þeirra virtust vísa í neikvæðar afleiðingar 
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eins og það að vera send á griðarstaðinn (jákvæð einvera) eða að þau myndu fara að 

gráta ef þau gerðu ekki eins og kennarinn segði. Þarna er óvíst hvort börnin átti sig á 

tilgangi jákvæðrar einveru sem á að vera staður þar sem börnin hafa næði til þess að ná  

jafnvægi eftir að hafa reiðst eða komist í uppnám (Nelsen, 2006). Að mörgu leyti er þetta  

í samræmi við niðurstöður Fogelgarn og Lewis (2015), að hvatning barna til að hegða sér 

vel á þessum aldri stýrist oft af ótta við refsingu. Einvera samkvæmt Jákvæðum aga er 

ekki ætluð sem refsing, þannig er kannski eðlilegt að þau börn svöruðu ekki jafn 

afdráttarlaust með vísan í einveru sem refsingu og börnin í leikskólum sem nýttu sér SMT-

skólafærni. Í huga JA barnanna var það samt eitthvað til að gráta yfir ef þau færu ekki 

eftir fyrirmælum kennara.  

 Nú er ekki verið að fullyrða neitt um það hvort verkfærum og refsingum sé beitt á 

réttan hátt eða ekki, af kennurum leikskólans. Það má hinsvegar velta fyrir sér 

tilhneigingu barna til þess líta á refsingar sem nauðsynlegar þegar kemur að agabrotum 

eins og að brjóta reglur eða fara ekki eftir fyrirmælum. Rannsóknir sýna að best sé að 

kenna börnum að fara eftir reglum með því að mynda innri hvatningu hjá þeim hvað 

varðar hegðun og siðferðisvitund (Camodeca og Coppola, 2016; Kochanska, Koenig, 

Barry, Kim og Yoon, 2010; Kochanska, Kim og Boldt, 2013). Þá vilji börnin vera hlýðin 

vegna þess að þeim líður betur ef þau gera það, ekki vegna þess að þeim muni mögulega 

líða illa ef það gera það ekki. Með þetta í huga hljóta refsingar að vera mjög 

vandmeðfarnar þegar kemur að aga og uppeldi ungra barna. 

Sagan um Bjarnastaðabangsana kom af stað mestu umræðunum í viðtölunum. Aftur 

var refsing og hlýðni SMT börnunum ofarlega í huga þegar þau voru spurð hvað systkinin 

ættu að gera eftir þau hefðu brotið uppáhaldslampa mömmu sinnar og mamma þeirra 

var komin heim. Börnunum í JA leikskólanum var efst í huga að laga lampann, kaupa nýjan 

eða segja fyrirgefðu þegar þau voru  spurð hvað þeim fyndist að systkinin ættu að gera 

eftir að hafa brotið lampannn og mamma þeirra komin heim. Ekkert þeirra minntist á 

refsingu sem svar við þessari spurningu. Svörin hjá SMT hópunum voru ekki jafn einsleit 

þó flest svörin snérust um það sama og hjá JA hópunum. Það að hlýða og fara eftir 

reglunum fannst SMT börnunum samt greinilega mikilvægt, einum hópnum fannst 

jafnvel vera þörf á því að hringja í lögguna og að setja í einveru. Heiðarleiki kom þeim 
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einnig til hugar, segja frá hvað hefði gerst og að þetta hafi verið alveg óvart. Í þessari 

spurningu kom í raun ljós mikill munur á milli JA og SMT hópanna og það er merkilegt 

hvað allir JA hóparnir svöruðu keimlíkt. Reglur og refsingar var þeim ekki ofarlega í huga.  

Næsta spurning leiddi svolítið í ljós hvaða afleiðingar að brjóta lampann gæti haft í 

för með sér. Tilfinningar mömmunar var JA börnunum ofarlega í huga en einum hópi 

fannst að hún ætti að skamma þau eða segja að þetta væri  allt í lagi. Þau lögðu líka 

áherslu á hvað hefði gerst, þetta hefði verið uppáhalds lampinn hennar mömmu og að 

þau hefðu brotið hann með boltanum. Svipað var uppi á teningnum hjá SMT hópunum, 

mamma þeirra yrði reið en líka var minnst á að hún yrði góð við systkinin. Tveir hópar 

minntust á einveru eða skammakrók. Aftur kemur refsing ekki fram hjá JA hópunum, ólíkt 

SMT hópunum, að öðru leyti eru svörin keimlík.  

Næst var reynt að kanna hvaða skoðun börnin hefðu á því að ljúga eða skrökva. 

Börnin í JA hópunum virtust vera nokkuð sammála um að mamma þeirra yrði reið og 

einhver töldu að hún myndi skamma þau ef þau skrökvuðu. Enn var refsing í formi 

skammakróks eða einveru það sem SMT börnunum datt oftast í hug og átti við um nánast 

alla hópana. Í einum hópnum voru börnin mest að velta fyrir sér því að ljúga og hvað það 

væri ljótt. Einhverjum SMT börnum fannst samt að mamma þeirra ætti bara að tala við 

þau og segja þeim að þetta mætti ekki gera.  

Heilt yfir virtust allir hóparnir koma með jákvæðari og mildari svör þegar þeim var 

sögð sagan af Bjarnastaðaböngsunum heldur en þegar þau voru spurð beint út í reglur 

og fyrirmæli frá kennurum. Þeim virtist takast betur að setja sig í spor þess fullorðna og 

að átta sig á hlutverki hans til að leiðbeina í stað þess að refsa. Það var þó áberandi hvað 

SMT börnunum var enn umhugað um refsingar varðandi þessa sögu. Eitt barnið til dæmis 

velti fyrir sér hvort það væri einvera þar sem systkinin væru. Börnin í JA hópunum höfðu 

ekki jafn miklar áhyggjur af þessu, það ætti í versta falli að skamma systkinin og þarna 

minntust þau aldrei á skammakrók eða griðarstaðinn í neikvæðum skilningi. Þarna verður 

svolítil vending í svörum barnanna og þá sérstaklega í JA leikskólanum sé miðað við svör 

þeirra um reglur og því að hlusta á kennarann. Þar virtust þau tala mun meira um 

refsingar og neikvæðar afleiðingar þess að fara ekki eftir reglum og því sem kennarinn 

segði. Með því að hafa sögu og myndir sem vekur áhuga barnanna eru börnin mögulega 
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að tengja betur við spurningarnar og þá má mögulega eiga von á einlægari svörum frá 

þeim. Fremur en ef barnið svarar einfaldlega spurningum um málefni sem barnið hefur 

kannski takmarkaðan áhuga á eins og var með viðtalið um reglur og það að hlusta á 

kennarann. Ef við förum aftur í forsendur agastefnanna þá leggja þær báðar áherslu á 

tengsl við börnin en mismikið þó. Í SMT-skólafærni er lögð áhersla á að samskipti séu 

jákvæð og að fullorðnir séu fyrirmyndir (Dunlap og Fox, 2009), en að öðru leyti snýst 

agastefnan að mestu um að styrkja jákvæða hegðun. Jákvæður agi snýst mun meira um 

tengsl til dæmis með virkri hlustun (Nelsen, Erwin og Duffy, 2007) og að mynda traust 

meðal annars til þess að komast að ástæðu óæskilegrar hegðunar (Adler, 1988).  Í 

rannsóknum Brown og Dunn (1996) og Laible og Thompson (20000) kom fram að börn 

foreldra sem tala við þau um tilfinningar og afleiðingar hegðunar eru líklegri en börn 

annara foreldra til þess að vísa í tilfinningar og tala um afleiðingar hegðunar. Að vísa í 

tilfinningar móðurinnar enduspeglar góðan siðferðislegan skilning (Dowling, 2005). 

Börnin í JA leikskólanum virðast fremur vísa til samviskusemi og innri hvatningar til þess 

að fara eftir reglum. Það getur því að verið að þessi áhersla í Jákvæðum aga á tengsl og 

traust séu að skila sér til barnanna og það endurspeglist í svörum þeirra.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Woolgar og félaga (2001) þá eru börn á þessum 

aldri líklegust til þess að vísa til refsinga þegar þau tala um afleiðingar þess að brjóta 

reglur. Þarna falla svör barnanna í SMT leikskólunum vel inn en ekki svör barnanna í JA 

leikskólanum. Þó skal halda því til haga að í rannsókn þeirra var spurt út í líðan og afstöðu 

barnsins sem braut af sér en ekki annara, eins og þeirra sem töpuðu á brotinu eða voru 

þeir sem sjá um að reglum sé fylgt.   

Segja má að reglur og hlýðni komi sterkar fram í SMT leikskólunum en í raun hið 

gagnstæða í JA leikskólunum, þannig er samhljómur á milli niðurstaðna út frá viðtölunum 

og að einhverju leyti hegðun þeirra í leikskólanum samkvæmt SDQ listanum.  Þemað úr 

viðtölunum við börnin í JA leikskólanum var ögn meira um tilfinningar annarra og 

alvarleika þess að brjóta af sér, það er að segja hversu slæmt það sé að gera eitthvað á 

hlut annarra. Rannsóknir sýna að svona siðferðilegur skilningur skili sér í betri hegðun 

barnanna (Malti, Gummerum, Keller og Buchman, 2009).  Niðurstöður með SDQ listann 

virðast þó ekki endurspegla þetta. Samkvæmt þeim virðist vera sem svo að SMT 



 

62 

 

leikskólunum gangi betur að viðhalda þeim ramma sem agastefnum er ætlað að gera. 

Hinsvegar eins og Gyða Haraldsdóttir (2005) segir þá snýst agi ekki einungis um að stýra 

hegðun barna heldur einnig um leiðsögn.  Samkvæmt niðurstöðum megindlegs hluta 

rannsóknarinnar virðist þetta takast að einhverju leyti. Í SMT leikskólunum standa börnin 

að mati deildarstjóra að einhverju leyti framar í félagsfærni en börnin í JA leikskólunum 

að mati þeirra deildarstjóra. Í Jákvæðum aga er vissulega lagt áherslu á ramma og reglur 

en það er mun meira gert í samráði við börnin (Nelsen, 2006), þar er lögð mun meiri 

áhersla á umræður og vangaveltur heldur en í SMT. Þessar umræður og vangaveltur með 

börnunum virðast þó vera bera einhvern árangur hvað varðar siðferðilegan skilning, rétt 

eins og rannsóknir sýna (Brown og Dunn 1996; Buzelli, 1996; Laible og Thompson, 2000). 

Kannski hefur þetta þau áhrif að börnin eru ekki eins mikið að hugsa um reglur og það að 

hlýða heldur ögn meira um aðstæðurnar og tilfinningar annarra. Innri hvatning er talin 

vera vænlegri þegar kemur að því að efla siðferðisvitund barna (Camodeca og Coppola, 

2016; Kochanska, Kim og Boldt, 2013; Kochanska, Koenig, Barry, Kim og Yoon, 2010) og 

það að vísa til hlýðni og refsinga bendir ekki til að innri hvatning stýri svörum barnanna í 

SMT.  Það að hugsa mikið út í reglur og hlýðni þarf hinsvegar greinilega ekki endilega að 

þýða að börnin í SMT leikskólunum gangi ver að koma vel fram við aðra og vera tillitsöm 

heldur en JA börnin. Regluhlýðni er jú einn af kjörnum samvisku samkvæmt rannsóknum 

Kochanska og félaga (Aksan og Kochanska, 2005; Kochanska G. , 1993) það er þó ekki 

hægt að fullyrða um það hvort börnin fari endilega eftir fyrirmælum á eftirlits.  

Það sem stendur aðallega upp úr hvað varðar niðurstöður rannsóknarinnar er að ef 

marka má niðurstöður úr megindlegum hluta rannsóknarinnar þá kemur SMT-skólafærni 

betur út hvað varðar hegðun og félagshæfni. Jákvæður agi virðist hinsvegar koma 

almennt jákvæðar út í eigindlegum hluta rannsóknarinnar varðandi siðferðisþroska og 

innri hvatningu til þess að fara eftir reglum og fyrirmælum. Það má vel vera að þarna 

komi fram kostir og gallar agastefnanna. Það er að segja skortur á áherslu á þáttum sem 

hafa áhrif á siðferðisvitund, eins og umræður, samvinnu og traust í SMT. Það aftur hafi 

áhrif á innri hvatningu barnanna til að hegða sér vel. Svo aftur á móti lausari rammi í 

Jákvæðum aga þannig að sú agastefna stendur ekki jafn vel að vígi hvað varðar hlýðni 

barnanna.   Annað sem stendur upp úr er hversu miklar áhyggjur börnin virtust hafa af 

refsingum, hvort sem um var að ræða JA eða SMT.  



 

63 

 

5.1 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Það er alltaf vandmeðfarið að taka viðtöl við börn á þessum aldri (sjá t.d. 

Barnaverndarstofa, án ártals) og reyndi rannsakandi að vera vel meðvitaður um þetta. 

Hvernig spurningar eru orðaðar hefur líka áhrif á svör barna en þar sem viðtölin voru 

hálfstöðluð með meira og minna sömu spurningarnar þá hefði það ekki átt að hafa mikil 

áhrif hvað varðar mun á svörum eftir agastefnum. Rannsakandi var ekki þjálfaður í að 

taka viðtöl við ung börn og það gæti mögulega hafa haft áhrif á svör barnanna. Það að 

börnin þekktu ekki rannsakanda gæti einnig hafa haft áhrif á hversu örugg og hreinskiptin 

börnin væru. Ólíkum aðferðum var beitt við viðtölin við börnin. Notaðar voru myndir í 

einu tilfelli, byggt var einungis á spurningum í öðru og síðan var lesin saga og spurt út frá 

henni. Einnig voru bæði einstaklings og hópviðtöl. Talið er að best sé að taka viðtöl við 

börn í hóp (Parkinson, 2001) og að hafa persónur eða brúður. 

Það er að sjálfsögðu lítið hægt að alhæfa í gegnum niðurstöður rannsóknanna. 

Megindlegur hluti rannsóknarinnar tók einfaldlega á stöðunni eins og hún var, ekkert var 

til dæmis skoðað hvernig kennarar nýttu sér agastefnurnar, engin bein athugun var gerð 

á hegðun nemenda og hegðunin var aðeins metin á einum tímapunkti. Einungis var tekin 

hlið deildarstjóra og kennara á deildinni sem barnið var á, á þeim tímapunkti sem þau 

svöruðu spurningalistunum. Einnig var reynsla starfsfólks leikskólanna mismikil af 

agastefnunum. Svo má ekki gleyma því að það er mjög margt sem tengist hegðun og 

þroska barna annað en leikskólaumhverfið, svosem eins og uppeldisaðstæður heima fyrir 

og kyn. Einnig getur nákvæmari aldur en þessi rannsókn felur í sér haft áhrif, en það gat 

munað um tveimur árum á aldri barnanna í rannsókninni en hegðun og þroski barna á 

þessu aldursskeiði getur verið mjög mismunandi. Sérstaklega þegar kemur að 

siðferðisþroska (Nunner-Winkler, 2007). Ekki var heldur tekið tillit til málþroska 

þátttakenda en hann getur einnig haft þarna áhrif þar sem hann hefur áhrif á skilning 

barnanna og getu þeirra til að tjá hugsanir sínar. 
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6 Lokaorð 

Agi snýst ekki einungis um það að láta alla hlýða eins og orðabókin gefur til kynna (Íslensk 

orðabók, 2012). Hann snýst einnig um uppeldi eins og skilgreining Gyðu Haraldsdóttur 

(2005) lýsir aga og hvernig kenna má hvaða hegðun í samfélaginu eru ásættanlegt og 

hver ekki. Agastefnurnar virðast ekki hafa mismunandi áhrif á hegðunarvanda nemenda 

í leikskóla ef marka má skoðun deildarstjóra þessara nemenda, nema að því leytinu til að 

nemendur í SMT leikskólum eru almennt hlýðnari. Reglur koma við sögu í aga og 

samfélagslegri viðurkenndri hegðun í formi skráðra og óskráðra reglna. Agastefnurnar 

viðast móta skoðun nemenda á reglum mismunandi. Hvatning til að fara eftir þessum 

reglum er líka ólík eftir agastefnum. Það virðast því vera einhverjar vísbendingar um að 

ólíkar agastefnur hafi áhrif á þessi þætti hjá tveimur elstu árgöngunum í leikskóla. Einnig 

voru áhugaverðar þær niðurstöður að félagshæfni nemenda í SMT leikskólunum var 

meiri samkvæmt mati deildarstjóra þeirra heldur en í JA leikskólanum. Svör nemendanna 

í JA leikskólanum virtust hinsvegar endurspegla meiri innri hvatningu til að hegða sér á 

siðferðilega réttan hátt.  

Það er mikilvægt að hafa ákveðna stefnu í agamálum í leikskólum, félagsfærninám 

er stór þáttur af námi barna í leikskóla og hegðun og agi eru að mörgu leyti kjarni þess að 

læra að umgangast aðra. Rannsakandi telur mikilvægt að agastefnur séu skoðaðar betur 

í leikskólum, hvaða áhrif þær hafa og hvernig gangi að beita þeim. Kennarar þurfa alltaf 

að vera meðvitaðir um það að þeir eru fyrirmyndir og hlutverk þeirra sé að hjálpa börnum 

að lifa í samfélaginu. Það er nauðsynlegt að vera með regluramma, mynda traust, vera 

opinn fyrir samræðum við nemendur og ekki síst hafa þekkingu á siðferðis og 

félagsþroska barna til þess að uppfylla þetta hlutverk. Það er gott fyrir kennara að hafa 

leiðbeiningar hvað þetta varðar. Það er líka gott fyrir skólaandann að allir séu að fara eftir 

sömu viðmiðunum. 

Leikskólakennarar og starfsfólk leikskóla eiga hinsvegar ekki bara að huga að 

hegðun nemenda heldur einnig þroska þeirra og getu til að eiga í samskiptum við aðra. 

Leiðbeina þeim um hvaða hegðun í samfélaginu sé ásættanlegt og hver ekki.  Með 

uppeldi er verið að búa börnum veganesti út í lífið þar sem þau taka ákvarðanir eftir eigin 
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hyggjuviti. Ég tel mikilvægt að skoða hvað situr eftir í nemendum eftir þessa kennslu ekki 

bara hvernig hegðun þeirra breytist. Ég vona því að það verði meira um rannsóknir á 

þessu sviði, það er um félagsfærninám, siðferðisþroska og aga í leikskóla, og að þessi 

rannsókn geti hjálpað til við það. 



 

66 

 

Heimildaskrá 

 

Adler, A. (1988). Problem children. Individual psychology: Journal of Adlerian theory, 

research and practice, 406-416. 

Agnes Huld Hrafnsdóttir. (2005-2006). Athugun á próffræðilegum eiginleikum 

Spurninga um styrk og vanda í hópi 5 ára barna á Íslandi. Sálfræðiritið, 71-82. 

Aksan, N. og Kochanska, G. (2005). Conscience in childhood: Old questions, new 

answers. Developmental psychology, 41(3), 506-516. 

Akureyrarbær. (2015). Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2015. Sótt af 

https://www.akureyri.is/static/files/01_akureyri.is/pdf/akureyrarbaer_arsskyrsl

a_2015_lr.pdf  

Ainsworth, M. D. S., & Wittig, B. (1969). Attachment and exploratory behavior of one-

year-olds in a strange situation. Í B. Foss (Ritstj.), Determinants of infant 

behaviour (Bindi 4, bls 111–136). London: Methuen. 

Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir. (2009). PMTO-aðferðin: Áhrif forvarna og 

meðferðar við hegðunarerfiðleikum leik- og grunnskólabarna í Hafnarfirði. 

Uppeldi og menntun, 9-28. 

Anna Kristín Guðmundsdóttir. (2016). „Það þarf að ganga í takt“. Innleiðing, reynsla og 

ávinningur af SMT skólafærni í Hafnarfirði: Sjónarhorn kennara (óútgefin 

meistaraprófsritgerð). Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Augustine, M. og Stifter, C. (2015). Temperament,parenting, and moral development: 

Specificity of behavior and context. Social development, 24(2), 285-303. 

Barnaverndarstofa. (Án ártals). Talaðu við mig!: Leiðbeiningar um samtöl 

barnaverndarstarfsmanna við börn. Sótt af http://www.bvs.is/media/utgefid-

efni/Taladu-vid-mig_innsidur.pdf 

Baumeister, R.F.,  Schmeichel,  B.J. og Vohs,  K.D.  (2007).  Self-regulation  and  the  

executive  function:  The  self  as  controlling  agent. Í A.W. Kruglanski og E.T. 

Higgins (Ritstj.), Social psychology: Handbook of basic principles (2.útg., bls. 516–

539). New York, NY: Guilford Press. 

Berenstain, S. og Berenstain, J. (2015). Bjarnastaðabangsarnir segja ósatt. Reykjavík: 

Undrun. 

Broström, S. (2006). Care and education: Towards a new paradigm in early childhood 

education. Child youth care forum, 35(5-6), 391-409. 

Brown, J. og Dunn, J. (1996). Continuities in emotional understanding from 3 to 6 years. 

Child development, 67(3), 789-802. 



 

67 

 

Buzelli, C. (1996). The moral implications of teacher-child discourse in early childhood 

classrooms. Early childhood research quarterly, 11(4), 515-534. 

Caldarella, P., Williams, L., Hansen, B. og Wills, H. (2014). Managing student behavior 

with class-wide function-related intervention teams: An observational study in 

early elementary classroom. Early childhood education journal, 43(5), 357-365. 

Camodeca, M. og Coppola, G. (2016). Bullying, empathic concern, and internalization of 

rules among preschool children: The role of emotion understanding. 

International journal of behavioral development, 40(5),459-465. 

Cipriano, E. og Stifter, C. (2010). Predicting preschool effortful control from toddler 

temperament and parenting behavior. Journal of applied developmental 

psychology, 31(3), 221-230. 

      Coplan, R. og Prakash, K. (2003). Spending time with teacher: characteristics of 

preschoolers who frequently elicit versus initiate interactions with teachers. 

Early childhood research quarterly, 18(1),  143-158. 

Dagmar Hannesdóttir. (2014). Matstækjalýsingar: Hegðun, líðan. Sótt af 

https://www.heilsugaeslan.is/?PageID=2646 

Dishion, T. J. og Patterson, G. R. (2006). The development and ecology of antisocial . In 

D. C. Cohen, Developmental psychopathology: Vol. 3. Risk, disorder, and 

adaptation. (bls. 503-541). New York: Wiley. 

Dowling, M. (2005). Young children´s personal social and emotional development. 

London: SAGE Publications. 

Dreikurs, R. (1964). Children: The challenge. New York : Hawthorn. 

Dreikurs, R. (1968). Psychology in the classroom. New York: Harper and Row. 

Dunlap, G. (2006). The applied behavior analytic heritage of PBS. Journal of positive 

behavior interventions, 8(1), 58-60. 

Dunlap, G. og Fox, L. (2009). Positive behavior support and early intervention. Í W. 

Sailor, G. Dunlap G. Sugai og R. Horner (Ritstj.), Handbook of positive behavior 

support (bls. 49-71). New York: Springer. 

Dunlap, G., Sailor, W., Horner, R. og Sugai, G. (2009). Overview and history of positive 

behavior support. In G. Dunlap, W. Sailor, R. Horner og G. Sugai (Ritstj.), 

Handbook of positive behavior support (bls. 3-16). New York: Springer. 

Einarsdóttir, Jóhanna. (2007). Research with children: methodological and ethical 

challenges. European early childhood education research journal, 15(2), 197-

211. 

Eisenberg, N. og Miller, P. (1987). The relation of empathy to prosocial and related 

behaviors. Psychological bulletin, 101(1), 91-119. 



 

68 

 

Flavell, J., Mumme, D., Green, F. og Flavell, E. (1992). Young children's understanding of 

different types of beliefs. Child development, 63(4), 960-977. 

Fogelgarn, R. og Lewis, R. (2015). “Are you being your best?” Why students behave 

responsibly. Australian journal of education, 59(3), 278-292. 

Forgatch, M. og Patterson, G. (1989). Parents and adolescents living together: Family 

problem solving. Eugene: Castalia Publishing. 

Forgatch, M., Patterson, G. og Gewirtz, A. (2013). Looking forward: The promise of 

widespread implementation of parent training programs. Perspectives on 

psychological science, 8(6), 682-684. 

Gable, R., Hester, P., Rock, M., og Hughes, K. (2009). Back to basics: Rules, praise, 

ignoring, and reprimands revisited. Intervention in school and clinic, 44(4), 195-

205. 

Garðar Gíslason. (1991). Eru lög nauðsynleg? Reykjavík: Bókaútgáfa Orators. 

Gfroerer, K., Nelsen, J. og Kern, R. (2013). Positive discipline: Helping children develop 

belonging and coping resources using individual psychology. Journal of 

individual psychology, 69(4), 294-304. 

Goodman, R. (1997). The strengths and difficulties questionnaire: A research note. 

Journal of child psychology and psychiatry, 38(5), 581-586. 

Gyða Haraldsdóttir. (2005, febrúar 28). landlaeknir.is. Sótt af 

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item14813/Uppeldi-og-

agi. 

Hamre, B., og Pianta, R. (2001). Early teacher–child relationships and the trajectory of 

children’s school outcomes through eighth grade. Child development, 72(2), 

625-638. 

Hagekull, B. og Hammarberg, A. (2004). The role of teachers’ perceived control and 

children’s characteristics in interactions between 6-year-olds and their teachers. 

Scandinavian journal of psychology, 45(5), 301-312. 

Hawley, H. og Geldhof, G. (2012). Preschoolers’ social dominance, moral cognition, and 

moral behavior: An evolutionary perspective. Journal of experimental child 

psychology, 112(1), 18-35. 

Hirch, P. (2015). Apostle of freedom: Alfred Adler and his British disciples. History of 

education, 473-481. 

Howes, C., Hamilton, C., og Matheson, C. (1994). Children's Relationships with peers: 

Differential associations with aspects of the teacher-child relationship. Child 

development, 65(1), 253-263. 



 

69 

 

Ingunn Brynja Einarsdóttir. (2012). Innleiðing heildstæðs stuðnings við jákvæða hegðun 

í leikskólum: Áhrif á vinnubrögð starfsfólks og hegðun barna (óútgefin 

meistaraprófsritgerð. Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Íslensk orðabók. (2012). Mörður Árnason (ritstjóri). Reykjavík: Forlagið 

Jeon, L., Hurb, E., og Buettner, C. (2016). Child-care chaos and teachers' 

responsiveness: The indirect associations through teachers' emotion regulation 

and coping. Journal of school psychology, 59, 83-96. 

Johansson, E., Cobb-Moore, C., Lunn-Brownlee, J., Walker, S., Boulton-Lewis, G. og 

Ailwood, J. (2014). Children's perspectives on values and rules in Australian 

early education. Australasian journal of early childhood, 39(2), 12-20. 

Johnston, J., Foxx, R., Jacobson, J., Green, G. og Mulick, J. (2006). Positive Behavior 

Support and Applied Behavior Analysis. The behavior analyst, 29(1), 51-74. 

Kim, S., Kochanska, G., Boldt, L., Nordlin, J. og O´Bleness, J. (2014). Developmental 

trajectory from early responses to transgressions to future antisocial behavior: 

Evidence for the role of the parent–child relationship from two longitudinal 

studies. Development and psychopathology, 26(1),  93-109. 

Kochanska, G. (1993). Toward a synthesis of parental socialization and child 

temperament in early development of conscience. Child development, 64(2), 

625-347. 

Kochanska, G. (2002). Mutually responsive orientation Between mothers and their 

young children: A context for the early development of conscience. Current 

directions in psychological science, 11(6), 191-195. 

Kochanska, G., Aksan, N., og Nichols, K. (2003). Maternal power assertion in discipline 

and moral discourse contexts: Commonalities, differences, and implications for 

children's moral conduct and cognition. Developmental psychology, 39(6), 949-

963. 

Kochanska, G., Forman, D. og Aksan, N. (2005). Pathways to conscience: early mother–

child mutually responsive orientation and children’s moral emotion, conduct, 

and cognition. Journal of child psychology and psychiatry, 46(1), 19-34. 

Kochanska, G., Gross, J., Lin, M. og Nichols, K. (2002). Guilt in young children: 

development, determinants, and relations with a broader system of standards. 

Child development, 73(2),  461-482. 

Kochanska, G. og Kim, S. (2012). Toward a new understanding of legacy of early 

attachments for future antisocial trajectories: Evidence from two longitudinal 

studies. Development and psychopathology, 24(3), 783-806. 



 

70 

 

Kochanska, G., Kim, S. og Boldt, L. (2013). Origins of children’s externalizing behavior 

problems in low-income families: Toddlers’ willing stance toward their mothers 

as the missing link. Development and psychopathology, 25, 891-901. 

Kochanska, G., Koenig, J., Barry, R., Kim, S. og Yoon, J. (2010). Children’s Conscience 

During Toddler and Preschool Years, Moral Self, and a Competent, Adaptive 

Developmental Trajectory. Developmental psychology, 46(5), 1320-1332. 

Kochanska, G. og Murray, K. (2000). Mother–child mutually responsive orientation and 

conscience development: From toddler to early school age. Child development, 

71(2), 417-431. 

Kochanska, G., Padavich, D. L. og Koenig, A. L. (1996). Children's narratives about 

hypothetical moral dilemmas and objective measures of their conscience: 

Mutual relations and socialization antecedents. Child development, 67(4), 1420-

1436. 

Kohlberg, L. 1976. Moral stages and moralization: The cognitive-developmental. Í Moral 

development and behavior: Theory, research and social issues. Í T. Lickona 

(Ritstj.). New York: Holt, Rinehart and Winston. 

Laible, D. og Thompson, R. (2000). Mother–child discourse, attachment security, shared 

positive affect, and early conscience development. Child development, 71(5), 

1424-1440. 

Landlæknisembættið. (2012). Vinnulag við greiningu og meðferð athyglisbrests með 

ofvirkni (ADHD). Reykjavík: Höfundur. 

Little, S. og Akin-Little, A. (2008). Psychology´s contribution to classroom management. 

Psychology in the schools, 45(3), 227-234. 

Lög um leikskóla nr.90/2008. 

Malti, T., Gummerum, M., Keller, M. og Buchman, M. (2009). Children’s moral 

motivation, sympathy, and prosocial behavior. Child development, 80(2), 442-

460. 

McCabe, P. og Altamura, M. (2011). Emipirically valid strategies to improve social and 

emotional competence of preschool children. Psychology in the schools, 48(5), 

513-540. 

Menendez, A., Payne, L. og Mayton, M. (2008). The implementation of ppositive 

behavioral support in an elementary school: Processes, procedures and 

outcomes. Alberta journal of educational research, 54(4), 448-462. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2011). Aðalnámskrá leikskóla 2011. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/ 

Nelsen, J. (2006). Positive discipline. New York: Ballantine books. 

Nelsen, J. og DeLorenzo, C. (2010). Curiosity questions. Montessori life, 22(3), 26-27. 



 

71 

 

Nelsen, J., Erwin, C. og Duffy, R. A. (2007). Positive discipline for preschoolers: For their 

early years-Raising children who are responsible, respectful, and resourceful . 

New York: Three Rivers Press. 

Nelsen, J., Lott, L. og Glenn, H. (2000). Positive Discipline: In the Classroom. New York: 

Three Rivers Press. 

Neuman, W.L. (2006). Social research methods: Qualitative and quantitative 

approaches. Boston: Pearson. 

Nunner-Winkler, G. (2007). Development of moral motivation from childhood to early 

adulthood. Journal of moral education, 36(4), 399-414. 

Ogden, T. og Hagen, K. (2008). Treatment effectiveness of parent management training 

in norway: A randomized controlled trial of children with conduct problems. 

Journal of consulting and clinical psychology, 76(4), 607-621. 

Ólöf Tinna Frímannsdóttir. (2015). Árangursmat á heildstæðum stuðningi við jákvæða 

hegðun í einum leikskóla í Reykjavík (óútgefin meistaraprófsritgerð). Háskóli 

Íslands, Reykjavík. 

Parkinson, D. D. (2001) Securing trustworthy data from an interview situation with 

young children: six integrated interview strategies, Child study journal, 31(3), 

137–156. 

Patterson, G. R. (2002). Etiology and treatment of child and adolescent antisocial 

behavior. The behavior analyst today, 3(2), 133-144. 

Patterson, G. og Forgatch, M. (1987). Parents and adolescents living together. The 

basics. Eugene: Castalia publishing company. 

Patterson, G., DeGarmo, D. og Forgatch, M. (2004). Systematic changes in families 

following prevention trials. Journal of abnormal child psychology, 32(6), 621–

633. 

Patterson, G., Reid, J. og Eddy, J. (2003). A brief history og the Oregon model. In J. Reid, 

G. Patterson, & J. Snyder (Ritstj.). Antisocial behavior in children and 

adolescents: A developmental analysis and model for intervention (pp. 3-21). 

Washington: American psychological association. 

Pierce, W. og Epling, W. (1999). Behavior analysis and learning. New Jersey: Prentice 

Hall. 

Pino-Pasternak, D. og Whitebread, D. (2010). The role of parenting in children’s self-

regulated learning. Educational research review, 5(3), 220-242. 

Punch, S. (2002). Research with children: The same or different from research with 

adults? Childhood, 9(3): 321–341. 



 

72 

 

Powell, D., Fixsen, D., Dunlap, G., Smith, B. og Fox, L. (2007). A synthesis of knowledge 

relevant to pathways of service delivery for young children with or at risk of 

challenging behavior. Journal of early intervention, 29(2), 81-106. 

Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir. (2011). Stuðningur við jákvæða hegðun (PBS): 

Árangursmat með beinum áhorfsmælingum (óútgefin meistaraprófsritgerð). 

Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Roache, J. og Lewis, R. (2011). Teachers’ views on the impact of classroom 

management on student responsibility. Australian journal of education, 55(2), 

132-146. 

Robinson,C. og Kellett, M. (2004). Power. Í S. Fraser, A. Lewis,S. Ding, M. Kellett og 

C.Robinson (Ritstj.), Doing research with children and young people (bls. 81–96). 

London: SAGE. 

Rubin, K., Hastings, P., Chen, X., Stewart, S. og McNichol, K. (1998). Intrapersonal and 

maternal correlates of aggression, conflict, and externalizing problems in 

toddlers. Child development, 69(6), 1614-1629. 

Sengsavang, S., Willemsen, K. og Krettenauer, T. (2015). Why be moral? Children’s 

explicit motives for prosocial-moral action. Frontiers in psychology, 6, 1-9. 

Sigmarsdóttir, M., Degarmo, D. S., Forgatch, M. S. og Guðmundsdóttir, E. V. (2013). 

Treatment effectiveness of PMTO for children's behavior problems in Iceland: 

Assessing parenting practices in a randomized controlled trial. Scandinavian 

journal of psychology, 54(6), 468-476. 

Smetana, J., Rote, W., Jambon, M., Tasopoulos-Chan, M., Villalobos, M. og Comer, J. 

(2012). Developmental changes and individual differences in young children’s 

moral judgments. Child development, 83(2), 683-696. 

Smith, C. (2013). Beyond “I’m sorry”: The educator’s role in preschoolers’ emergence of 

conscience. Young children, 68(1), 76-82. 

Smith, J., Dishion, T., Shaw, D., Wilson, M., Winter, C. og Patterson, G. (2014). Coercive 

family process and early-onset conduct problems from age 2 to school entry. 

Development and psychopathology, 26(4),  917-932. 

Snyder, J., Cramer, A., Afrank, J. og Patterson, G. (2005). The contributions of 

ineffective discipline and parental hostile attributions of child misbehavior to 

the development of conduct problems at home and school. Developmental 

psychology, 41(1), 30-41. 

Snyder, J., McEachern, A., Schrepferman, L., Just, C., Jenkins, M., Roberts, S. og 

Lofgreen, A. (2010). Contribution of peer deviancy training to the early 

development for conduct problems: Mediators and moderators. Behavior 

therapy, 41(3), 317-328. 



 

73 

 

Snyder, J., Schrepferman, L., Bullard, L., Mceachern, A. og Patterson, G. (2012). Covert 

antisocial behavior, peer deviancy training, parentingprocesses, and sex 

differences in the development of antisocialbehavior during childhood. 

Development and psychopathology, 24(3), 1117-1138. 

Snyder, J., Schrepferman, L., Oeser, J., Patterson, G., Stoolmiller, M., Johnson, K. og 

Snyder, A. (2005). Deviancy training and association with deviant peers in young 

children: Occurrence and contribution to. Development and psychopathology, 

17(2), 397-413. 

Solomon, B., Klein, S., Hintze, J., Cressey, J. og Peller, S. (2012). A meta‐analysis of 

school‐wide positive behavior support: An exploratory study using single‐case 

synthesis . Psychology in the schools, 49(2), 105-121. 

Spinrad, T. L., Losoya, S. H., Eisenburg, N., Fabes, R. A., Shepard, S. A., Cumberland, A. 

og Murphy, B. C. (1999). The relations of parental affect and encouragement to 

children's moral emotions and behaviour. Journal of moral education, 28(3), 

323-337. 

Sprague, J. og Golly, A. (2008). Til fyrirmyndar : heildstæður stuðningur við jákvæða 

hegðun. Reykjavík: Skrudda : Þjónstumiðstöð Breiðholts. 

Stoiber, K. og Gettinger, M. (2011). Functional assessment and positive support 

strategies for promoting resilience: Effects on teachers and high-risk children. 

Psychology in the schools, 48(7), 686-706. 

Theódóra Gunnarsdóttir. (2011). Próffræðilegir eiginleikar íslenskrar 

kennaramatsútgáfu SDQ (óútgefið B.S verkefni). Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Thijssen, J., Vink, G., Muris, P. og Ruiter, C. (2017). The effectiveness of Parent 

Management Training-Oregon model in clinically referred children with 

externalizing behavior problems in the Netherlands. Child psychiatry & human 

development, 48(1), 136-150. 

Van Lange, p.A.M. og De Dreu, C.K.W. (2001). Social interaction: Cooperation and 

competition. Í M. Hewstone og W. Stroebe (Ritstj.). Introduction to social 

psychology. Oxford: Blackwell. 

Woolgar, M., Steele, H., Steele, M., Yabsley, S. og Fonagy, P. (2001). Children's play 

narrative responses to hypothetical dilemmas and their awareness of moral 

emotions. British journal of developmental psychology, 19(1), 115-128. 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 

Viðauki A: Upplýsingabréf til leikskólastjóra 

Kæri leikskólastjórnandi. 

 Undirrituð er sálfræðingur og meistaranemi í menntunarfræði leikskóla 

við Háskóla Íslands. Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þíns 

leikskóla í rannsókn í meistaraverkefni mínu. Rannsóknin ber yfirskriftina 

„Áhrif agastefna á hegðun, líðan og þroska nemenda í leikskólum“. Skoðaðar 

verða tvær agastefnur, Jákvæður agi (JA) og Styrking við jákvæða hegðun (SJH). 

Einnig verða leikskólar sem enga agastefnu hafa skoðaðir til samanburðar (EA).   

 

Lýsing rannsóknar  

 Aldur þátttakenda í rannsókninni verður 4-6 ára, það er að segja 

nemendur sem eru á síðasta og næstsíðasta ári í leikskóla, fædd 2011 og  2012. 

 Rannsóknin verður í tveimur hlutum, það er að segja megindlegur og 

eigindlegur hluti. Í megindlega hlutanum verður hegðun, samskipti og 

félagshæfni nemenda könnuð með spurningalista sem heitir Spurninglisti um 

styrk og vanda sem mælir þessa þætti. Frumbreyturnar hér yrðu JA, SJH og EA, 

og fylgibreyturnar félagsfærni, samskipti við jafnaldra og hegðunarerfiðleikar. Í 

hinum hlutanum verða framkvæmd viðtöl til þess að kanna betur þroska 

samvisku hjá nemendum með tilliti til reglna, samvisku og samskipta við aðra. 

 

Markmið 

 Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á möguleg áhrif agastefna 

á þroska og hegðun nemenda í leikskóla. Í megindlegum hluta hennar verður 

athugað hvort marktækur munur sé á fyrrgreindum þáttum eftir agastefnum, og 

í eigindlegum hluta hennar verður kafað dýpra í möguleg áhrif þeirra. 

Áhugavert verður að sjá hvort og þá hverskonar munur er á þessum stefnum, 

endurspeglast í nemendum.  

Framkvæmd 

Sendur yrði tölvupóstur til allra foreldra barna sem fædd eru 2011 og 2012 og 

upplýsts samþykkis aflað frá þeim. Deildarstjórum yrði síðan falið að fylla út 

þessa lista eftir bestu getu fyrir hvern og einn nemanda, hvers foreldrar hafa 

samþykkt að taki þátt í rannsókninni. Spurningarnar í viðtalshlutanum verða 

einfaldar til þess að málþroski barnanna hafi sem minnst að segja. Viðtölin 

munu samanstanda af 3-5 beinum spurningum og stuttri sögu sem verðurlesin 

og rædd með nemendum. Lengd viðtalanna myndu fara eftir úthaldi barnanna 

og gert hlé á þeim ef þurfa þykir og í þeim tilfellum gerð í tvennu lagi. Tíminn 
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sem viðtölin taka við hvern nemanda getur því verið breytilegum eftir 

einstaklingum en þó er ekki gert ráð fyrir meira en 20-30 mínútum á hvern 

nemanda. 

Persónuvernd 

Spurningalistana á ekki að merkja á nokkurn persónurekjanlega hátt. Þeir verða 

fyrir fram merktir með viðeigandi frumbreytu (JA, SJH eða EA). Viðtölin verða 

tekin upp en nafn nemenda koma hvergi fram, þau verða eins einungis merkt 

frumbreytunum. Nöfn leikskólanna munu heldur ekki koma fram í 

rannsókninni til þess að gæta sem mest að persónuvernd. Rannsóknin hefur 

verið tilkynnt til Persónuverndar. Leiðbeinendur verkefnisins eru Halla 

Jónsdóttir (halla@hi.is) og Gunnar Egill Finnborgason (gef@hi.is).  

 

Ef það vakna einhverjar spurningar varðandi rannsóknina hafi þá endilega 

samband með því að senda mér fyrirspurnir á elk24@hi.is. 

 

Með bestu kveðju og von um góðar undirtektir 

Elín Karlsdóttir, sálfræðingur og meistaranemi í menntunarfræði leikskóla. 

 

Upplýst samþykki 

 

 

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og 

samþykki sem stjórnandi þessa leikskóla að hann taki þátt eins og 

rannsókninni er lýst. 

 

 

Dagsetning: 

_______________________________ 

Nafn 

_______________________________ 

Leikskóli 

 

mailto:halla@hi.is
mailto:gef@hi.is
mailto:elk24@hi.is
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Viðauki B: Upplýsingabréf til deildarstjóra 

Komið sælir kæru deildastjórar 

 

Þessi rannsókn hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og mjög mikilvægt er að 

farið sé eftir lögum og reglum samkvæmt. Ef eitthvað út af bregður þá gæti 

komið upp sú staða að henda þurfi gögnum, í besta falli bara í tilteknum 

leikskóla en í versta falli öllum gögnum, til að gæta trúnaðar og 

persónuverndar. Ég verð að setja í ykkar hendur að ég sé að fá til mín börn í 

viðtöl sem það mega og að einungis listar séu fylltir út um börn hafa leyfi á bak 

við sig. 

 

Megindlegur hluti 

Notaður er spurningalistinn SDQ (Strength and difficulties questionnaire) eða 

spurningalisti um styrk og vanda sem í megindráttum metur félagsþroska, 

vellíðan og hegðun barna á aldrinum 4-16 ára. Það eru 25 atriði á listanum en 

það koma fimm þættir út úr listanum; tilfinningavandi, hegðunarerfiðleikar, 

ofvirkni, samskipti við jafnaldra og félagshæfni. (Goodman, 1997; Agnes Huld 

Hrafnsdóttir, 2005-2006). Listinn er hannaður í gegnum þáttagreiningu. Með 

þáttagreiningu er hægt að finna út hvernig spurningar lýsa best ákveðnu 

hugtaki, eins og hegðun og líðan. Heildarskor á listanum getur verið frá 0 til 40 

stig. Eftir því sem stigin eru hærri því meiri er styrkurinn er vandinn. Öll atriði á 

listanum mæla vanda, nema félagshæfni sem metur styrkleika. Heildarskor yrði 

ekki reiknað út úr listanum þar sem aðeins verða skoðaðar niðurstöður úr 

nokkrum þáttum. Þættirnir sem verða kannaðir í rannsókninni eru samskipti 

við jafnaldra og félagshæfni. Niðurstöður á svörum við þeim verða bornar 

saman eftir agastefnum. 

 

Eigindlegur hluti  
Þá er það skemmtilegi hlutinn, að mér finnst.  

Eins og áður segir þurfa foreldrar einnig að samþykkja að börnin sín taki þátt í 

þessum hluta. Deildarstjórar þurfa því að vera með á hreinu hvaða nemendur 

mega taka þátt og hverjir ekki.  

 

Einstaklingsviðtöl.  

Ég mun framkvæma viðtölin, og ég gef mér að viðtölin verði í það minnsta 2 á 

hverja deild það færi eftir hvernig gengi hvort þau yrðu fleiri. Eins og áður segir 

verða þetta stutt viðtöl er varða samvisku barna.  
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Grazyna Kochanska er bandarískur prófessor í sálfræði og hefur í mörg ár 

rannsakað þroska á samvisku barna og hvað hafi áhrif á hann. Hún hefur mikið 

notað notað sögur til þess að ræða og mæla regluhlýðni barna með tilliti til 

samvisku. Þessvegna verða sagðar sögur um samvisku fyrir börnin og þær 

ræddar með hálfstöðluðum spurningum. Eftir öllum spurningunum myndi vera 

ynnt eftir frekari útskýringum með afhverju eða til hvers.  

 

Hópviðtöl  

Þessi hluti kom ekki fram í kynningabréfinu því honum var bætt við eftir á. 

Ykkur er því algjörlega í sjálfsvald sett að neita að taka þátt í þessu en þetta 

verður í bréfinu til foreldra.  

Sögð yrði saga í hópi barna. Í miðri sögunni yrði stoppað og rætt við nemendur 

um hvað þeim finnist um það sem hafi gerst í sögunni. Það yrði enginn 

ákveðinn fjöldi, börn eru mismunandi og yrði það bara í samráði við ykkur 

kennarana hvað best sé að gera til þess að fá sem bestar umræður en samt ekki 

þannig að það taki allan daginn. Semsagt hafa sem flest börn án þess þó að það 

komi niður á umræðunum  

Þetta yrði allt tekið upp á sama hátt og einstaklingsviðtölin. 

 

1. Ekki má fylla út neina lista fyrr en foreldrar barnsins hafa samþykkt 

það með því að merkja við og skrifa undir samþykkisyfirlýsinguna. 

2. Ekki má merkja listana á nokkurn hátt, með öðru en kyni og aldri. Það 

má þó merkja með miða og bréfaklemmu, eða einhverju sem hægt er að 

fjarlægja áður en ég fæ þá í hendurnar. 

3. Ég má ekki framkvæma viðtal við barn nema foreldri þess sé búið að 

samþykkja fyrirfram með því að merkja við og skrifa undir 

samþykkisyfirlýsinguna. 

4. Athugið að foreldrar geta ráðið hvort þeir vilji taka þátt í eigindlegum 

eða megindlegum þætti rannsóknarinnar einungis eða báðum. 

5. Gott væri að bréfin til foreldranna yrðu sett bæði í hólfin (ég mun útvega 

þau og koma til ykkar) og send með tölvupósti.  

6. Það er best fyrir rannsóknina að listarnir séu vel fylltir út, deildarstjóri má 

því leita skoðunar annarra kennara sem þekkja nemandann vel. 
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Viðauki C: Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttöku í rannsókn 

 

 

 
 

 

Kynningarbréf á rannsókn sem nefnist er „Áhrif agastefna á hegðun og þroska 

nemenda í leikskóla“. 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Agastefnur virðast njóta vaxandi vinsælda þegar kemur að leikskólastarfi. Þær 

eru leið til þess að ramma inn og samræma viðhorf til aga og aðferða til þess að 

halda aga innan leikskóla. Agi er mjög mikilvægur þegar kemur að 

skólasamfélagi. Ætlast er til þess að nemendum líði vel í leikskólanum og hafi 

næði og rými til þess að læra og þroskast. Góðar aðstæður til þess er erfitt að 

skapa án þess að halda uppi einhverjum aga.  

 Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort og þá hvernig ólíkar 

agastefnur geti haft áhrif á hegðun og þroska barna, nánar tiltekið félagsþroska, 

regluhlýðni og samvisku. Agastefnurnar sem um ræðir er Jákvæður agi (JA) og 

SMT- Skólafærni.  

Aldurshópurinn sem taka mun þátt í rannsókninni er 4-6 ára og verður 

hún í tveimur hlutum. Í öðrum hlutanum (megindlegum hluta) verður hegðun 

og líðan nemenda könnuð með spurningalista sem mælir þessa þætti. 

Spurningalistinn sem um ræði nefnist Spurninglisti um styrk og vanda. 

Deildarstjórar munu sjá um að svara þessum lista fyrir hvert og eitt barn sem 

tekur þátt í rannsókninni. Engar persónuupplýsingar aðrar en kyn og aldur 

munu koma fram á listunum, þeir verða settir í umslag merkt viðeigandi 

agastefnu. Í hinum hlutanum (eigindlegum hluta) verða framkvæmd 

tvennskonar viðtöl við nemendur, annars vegar einstaklingsviðtöl og hinsvegar 

hópviðöl/umræður, til þess að kanna betur þroska samvisku hjá nemendum. 

Valinn verður ákveðinn fjöldi þátttakenda af handhófi til þess að taka þátt í 

einstaklingsviðtölunum. Öll börn sem hafa fengið samþykki munu taka þátt í 

hópviðtölunum og í þeim verður sögð saga úr bók og hún síðan rædd. 
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Spurningarnar verða einfaldar til þess að málþroski barnanna hafi sem minnst 

að segja.  

Viðtölin verða tekin upp en hvorki nafn nemenda né leikskóli munu 

koma fram, einungis agastefna leikskólans. Ekki er hægt að útiloka að nöfn 

komi fram í viðtölunum sjálfum en engin raunveruleg nöfn munu koma fram 

við merkingu eða úrvinnslu viðtalanna.  

Stór hluti rannsóknarinnar er megindlegur svokallað, það þýðir að safnað 

er tölulegum upplýsingum og þær greindar.  Því skiptir miklu máli að hafa eins 

mikinn fjölda þátttakenda og hægt er til þess að meiri líkur séu á að hægt sé að 

taka mark á niðurstöðunum. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 

persónuverndar og innan við ári eftir að rannsókn lýkur verður öllum gögnum, 

upptökum og spurningalistum, sem aflað var í gegnum hana, eytt. 

Leiðbeinendur eru Halla Jónsdóttir (halla@hi.is) og Gunnar Egill Finnbogason 

(gef@hi.is).  

Ég óska því hér með eftir samþykki þínu til þess að barnið þitt verði 

þátttakandi í rannsókninni. Ef það vakna einhverjar spurningar varðandi 

rannsóknina hafið þá endilega samband við mig með því að senda mér 

fyrirspurnir á elk24@hi.is.  

 

 

Með bestu kveðju og einlægri von um góðar undirtektir  

  

Elín Karlsdóttir, sálfræðingur og mastersnemi í menntunarfræði leikskóla 

við Háskóla Íslands. 
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Upplýst samþykki 

 

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og 

samþykki að barnið mitt taki þátt í (krossið við viðeigandi); 

 

megindlegum hluta (spurningalisti) _____ 

eigindlegum hluta (viðtöl)   _____ 

eins og þeim er lýst. 

 

_______________________________ 

Nafn og dagsetning 

 

_______________________________ 

Nafn og dagsetning 
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Viðauki D : Spurningalisti um styrk og vanda 
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Viðauki E: Viðtalsrammi um siðferði 

Strákar 

Jónas er á leið í afmæli til besta vinar síns. Hann 

hleypur eins hratt og hann getur því hann er seinn í 

afmælið.  

 

 

 

 

 

 

 

Á leiðinni rekst hann á  strák sem situr á 

gangstéttinni og hágrætur. Hann hafði 

dottið og meitt sig mjög mikið. Jónas 

langar til þess að hjálpa stráknum. En ef 

hann gerir það myndi hann missa af 

afmælinu. 

 

 

Stúlkur 

Lára er á leið í afmæli til bestu vinkonu sinnar. 

Hún hleypur eins hratt og hún getur því hún er 

sein í afmælið.  
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Á leiðinni rekst hún á  stelpu sem situr á 

gangstéttinni og hágrætur. Hún hafði dottið 

og meitt sig mjög mikið. Láru langar til þess 

að hjálpa stelpunni. En ef hún gerir það myndi 

hún missa af afmælinu. 

  

 

 

Spurningar: 

„Hvað finnst þér að Jónas/Lára ætti að gera?“ 

„Afhverju?“ 

Ef svarið er að hann/hún myndi hjálpa þá er þeim gerð betur grein fyrir hverju þau 

væru að missa af. 

„En besti vinur þinn á afmæli og þú myndir missa af því“ 

Ef þau svara þannig að þau bara leysa málið þannig þeim takist að hjálpa barninu OG 

komast í afmælið, þá er þeim gerð grein fyrir að það sé ómögulegt vegna þess að barnið á 

heima svo langt í burtu og hann/hún þurfi að hjálpa því heim og þá verði afmælið búið. 
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Viðauki F: Viðtalsrammi um reglur 

„Hvaða reglur er í leikskólanum þínum?“ 

„Afhverju er þessar reglur?“ 

„Afhverju má maður ekki vera með útirödd inni?“ 

„Afhverju má maður ekki hlaupa inni“ 

„Afhverju þarf maður að hlusta á kennarann?“ 

„Hvað gerist ef maður hlustar ekki á kennarann?“ 
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Viðauki G: Viðtalsrammi um siðferði og reglur 

 

Sagan segir frá þegar systkinin fara að leika sér með bolta inni, sem er 

stranglega bannað, og mamma þeirra er ekki heima. Þau enda á því að brjóta 

uppáhalds blómavasann mömmu sinnar. Síðan kemur mamma þeirra heim.  

Þarna stoppa ég söguna og spyr börnin spurninga. 

Hvað finnst ykkur að systkinin ættu að gera? 

Afhverju? 

Hvað haldið þið að gerist ef þau segja satt? 

Hvað fyndist ykkur að mamma þeirra ætti að gera? 

Hvað haldið þið að gerist ef þau skrökva? 

 

 

 

 

 

 


