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Útdráttur 

Í kjölfar samfélagsbreytinga hafa skólar í auknum mæli tekið þátt í uppeldi og 

félagsmótun barna og unglinga. Til að takast á við ýmiskonar vanda og efla 

félagshæfni hafa verið þróuð margskonar úrræði. Eitt þeirra er Stig af stigi (Second 

Step), sem hefur það að markmiði að efla félags- og tilfinningaþroska og stuðla að 

alhliða félagslegri færni. Stig af stigi var innleitt í fyrsta sinn í skóla hér á landi 2002. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að meta hvort og hvaða áhrif Stig af stigi hafði á þá 

nemendur sem tóku þátt í tilraunakennslunni og kanna viðhorf kennara til efnisins.  

Rannsóknin var megindleg, byggði á árangursmati og lýsandi rannsóknarsniði. 

Hluti gagnaöflunar byggði á einhliðasniði, það er fyrirliggjandi gögnum sem safnað 

var með SDQ matslistum (The Strengths and Difficulties Questionnaire) í tengslum 

við tilraunakennslu námsefnisins Stig af stigi. Kennarar og foreldrar barna úr fjórum 

skólum tóku þátt í matinu. Brottfall var nokkuð milli mælinga og því byggði mat 

kennara aðeins á mati frá þremur skólum. Fjórtán kennarar svöruðu viðhorfskönnun 

sem fjallaði um notagildi og áhrif Stig af stigi.  

Helstu niðurstöður voru að marktæk breyting varð á heildarvanda auk 

hegðunar- og tilfinningavanda í kjölfar íhlutunar að mati foreldra og kennara. Auk 

þess urðu marktækar breytingar á félagshæfni barnanna að mati kennara. Mat 

foreldra og kennara benti til að börnum sem féllu utan eðlilegra viðmiða SDQ 

varðandi heildarvanda fækkaði hlutfallslega í kjölfar tilraunakennslunnar. Börnum 

utan eðlilegra viðmiða félagshæfni fjölgaði í kjölfar íhlutunar að mati foreldra en 

fækkaði að mati kennara. Niðurstöðurnar falla að ýmsu leiti í sömu átt og erlendar 

rannsóknir á árangri af notkun efnisins Stig af stigi.  
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Abstract 

Last decades there have been changes in society and now schools take more part in 

children’s upbringing and socialization. To address different problems and 

strengthen children’s social skills many programs have been developed. Second 

step, is one of those programs, intended to promote social- and emotional 

development and promote universal social skills. The implementation in Icelandic 

schools first took place in 2002. This study investigates the impact and effectiveness 

of the program on first graders who participated in the experimental teaching. It is 

also the aim of this study to assess teacher’s attitude towards the program.  

Quantitative data was collected during the experimental teaching in 2002. 

The study was based on outcome assessment and descriptive research design. A 

component of the data, that is the secondary data, was based on single-subject 

design collected by SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) during the 

experimental teaching. Data was gathered from teachers and parents in four 

schools. Between assessments the drop-out rate was considerable and therefore the 

teachers´ evaluation was only based on data from three schools. Fourteen teachers 

participated in a survey on their attitude towards the program.  

The findings revealed that parents and teachers reported significant change 

in children’s total difficulties, emotional symptoms and conduct problems. Also, 

teachers reported significant change in children’s pro-social behaviour. The ratio of 

children, who fall outside the norm as defined by SDQ regarding total difficulties, fell 

following the experimental teaching. The number of children outside the norm 

regarding pro-social behaviour increased during implementation according to 

parents but decreased according to teachers. The conclusions of this study point in 

many ways towards the same direction as foreign studies in results of using Second 

step.  
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Formáli  

Rannsóknin er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaragráðu í starfsréttindanámi í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Vinnsla við rannsóknina hófst á vormánuðum 2009 

og lauk í desember sama ár.  

 Bestu þakkir færi ég Reyni ráðgjafastofu, Akureyri fyrir góðar ábendingar og 

aðgang að gögnum úr tilraunakennslu Stig af stigi. Þá fær leiðbeinandi minn, Halldór 

S. Guðmundsson fær þakkir fyrir leiðsögn og góð ráð.  

 Að lokum þakka ég sambýlismanni mínum, Pétri Erni Birgissyni, og móður 

minni, Dóru Ólafsdóttur, fyrir aðstoð, stuðning, hvatningu og góð ráð.  
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1. Inngangur  

Í fyrsta hluta er fjallað um aðdraganda rannsóknarinnar, tilgang hennar og gildi. 

Stuttlega er farið yfir fræðilegan bakgrunn hennar auk þess sem settar eru fram þær 

rannsóknarspurningar sem ætlunin er að leita svara við. Að lokum er uppbygging og 

framsetning efnisins kynnt.  

 

1.1 Aðdragandi, tilgangur og gildi rannsóknarinnar 

Aðdraganda þess að rannsakandi ákvað að skrifa meistararitgerð sína um Stig af stigi 

(Second Step) má rekja til kynningarfundar um möguleg ritgerðarefni sem fram fór í 

lok apríl 2009. Í nokkurn tíma hafði rannsakandi íhugað ýmsar hugmyndir að 

meistararitgerð og á þessum fundi var meðal annars rædd sú hugmynd að gera 

úttekt á þjálfunarkerfinu Stig af stigi. Eftir fundinn kynnti rannsakandi sér efnið 

nánar, meðal annars hugmyndafræði þess, aðferðir og erlendar rannsóknir. Vakti allt 

þetta áhuga rannsakanda sem þótti jafnvel mögulegt að efnið gæti nýst 

félagsráðgjöfum í starfi. Á kynningarfundinum kom í ljós að Stig af stigi hafði ekki 

verið metið með markvissum hætti hér á landi áður og því ákvað rannsakandi að 

gera það að umfjöllunarefni í meistararitgerðinni. Rannsakanda var boðið að taka 

þátt í námskeiði sem veitir réttindi til þess að nota Stig af stigi sem hann gerði og fór 

það fram í ágúst 2009. 

Tilgangur ritgerðarinnar var að meta hvort og hvernig Stig af stigi virkar og fá 

þannig mynd af gagnsemi þess og árangri. Markmið var að nýta fræðilegan 

bakgrunn, fyrirliggjandi gögn og fyrri rannsóknir, til að athuga hvort Stig af stigi gæti 

haft áhrif á hæfni og vanda barna sem fengu þjálfun í efninu. Einnig að kanna hvort 

foreldrar og kennarar meti árangur þess með ólíkum hætti og athuga viðhorf 

kennara til efnisins.  

Gildi rannsóknarinnar er margþætt. Í fyrsta lagi hefur hún þekkingarlegt gildi, 

fyrir rannsakanda sem verðandi félagsráðgjafa og fyrir félagsráðgjafa úti á vettvangi, 

sem geta með því að kynna sér rannsóknina öðlast þekkingu á nýju efni sem 



 9 

mögulega hentar í starfi þeirra. Í öðru lagi má ætla að rannsóknin geti nýst þeim sem 

vinna með börnum og nota efnið, til dæmis leik- og grunnskólakennurum, 

sálfræðingum og skólaliðum auk félagsráðgjafa. Í þriðja lagi hefur rannsóknin 

forvarnargildi þar sem Stig af stigi er 1. og 2. stigs forvörn sem mögulega getur 

sparað samfélaginu umtalsverða fjármuni með því að vinna gegn því að ýmiskonar 

vandamál nái að skjóta rótum, til dæmis slök félagshæfni eða annar vandi barna. Stig 

af stigi getur einnig eflt forvarnarhlutverk félagsráðgjafa en eins og Wittman bendir á 

er mikilvægt að félagsráðgjafar taki í auknum mæli þátt í fyrsta stigs forvörnum 

(Farley, Smith og Boyle, 2006). Í fjórða lagi hefur rannsóknin ákveðið nýsköpunargildi 

þar sem sambærileg rannsókn á Stig af stigi hefur ekki verið framkvæmd hérlendis 

áður.  

1.2 Inngangur að fræðilegum hluta 

Á undanförnum áratugum hafa orðið miklar samfélagsbreytingar og í kjölfarið hefur 

uppeldishlutverk fjölskyldunnar breyst og skólastofnanir sinna því nú að hluta til, 

ásamt foreldrum og forráðamönnum (Newman og Grauerholz, 2002). Til að takast á 

við ógnir samfélagsins og um leið að styrkja uppeldishlutverk skóla er nauðsynlegt að 

til staðar séu viðeigandi úrræði og aðferðir. Dæmi um slíkt er lífsleiknikennsla sem á 

undanförnum árum hefur fest sig í sessi í íslenskum og erlendum skólum. Markmið 

hennar er að veita börnum almenna menntun, efla alhliða þroska þeirra og gera 

þeim kleift að tileinka sér þá færni sem nauðsynleg er í lýðræðisþjóðfélagi (Goleman, 

1995; Menntamálaráðuneytið, 2006, 2007). Samhliða því að sinna uppeldi barna, 

sinna skólar einnig forvarnarhlutverki sem ætlað er að draga úr og koma í veg fyrir 

að vandamál skjóti upp kollinum (Farley, o.fl., 2006; Sigurður Guðmundsson, 2004). 

Innan veggja skólans eru forvarnir og uppeldi í höndum allra starfsmanna, meðal 

annars skólafélagsráðgjafa sem eftir fremsta megni vinna gegn hindrunum í námi 

nemenda, aðstoða þá við að ná árangri, leita lausna og byggja á styrkleikum í stað 

þess að einblína á veikleika (Dupper, 2003; Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2009).  

Til að taka á þeim vandamálum sem upp koma í skólum hafa verið þróuð 

mörg forvarnarúrræði víða um heim. Þar á meðal er Stig af stigi, sem ætlað er að efla 
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félags- og tilfinningaþroska barna á leik- og grunnskólaaldri (Frey, Hirschstein og 

Guzzo, 2000; Kristján M. Magnússon, 2003). Stig af stigi sem upprunnið er í 

Bandaríkjunum er í dag notað víða um heim, meðal annars hér á landi (Committee 

for Children, e.d.b.; Reynir ráðgjafastofa, e.d.a.). Kennarar, sálfræðingar, 

félagsráðgjafar og fleiri geta notað efnið sem byggir á félagsnámskenningunni, 

hugrænni atferlismeðferð, félagslegri vitneskjuvinnslu og félags- og tilfinningalegu 

námi (Committee for Children, e.d.b; Frey o.fl., 2000; Holsen o.fl., 2008).  

Frá því að Stig af stigi var fyrst tekið í notkun hefur það hlotið fjölda 

verðlauna og viðurkenninga (Committee for Children, e.d.a). Árangur efnisins hefur 

verið metinn erlendis og niðurstöður verið með ýmsum hætti. Niðurstöður úr 

rannsókn Taub (2002) bentu til þess að Stig af stigi hefði jákvæð áhrif á félagshæfni 

barna og niðurstöður Grossman voru á sömu leið. Auk þess bentu niðurstöður hans 

til þess að með Stig af stigi mætti draga úr ofbeldi á lóð og í matsal skóla (Frey, o.fl., 

2000). Niðurstöður McMahon og Washburn (2003) gáfu vísbendingar um að með 

Stig af stigi mætti auka þekkingu barna á ofbeldi, afleiðingum þess og forvörnum 

gegn því og Van Schoiack-Edstom, Frey og Beland (2003) tóku í svipaðan streng.  

Undirbúningur að innleiðingu Stig af stigi á Íslandi hófst árið 2000 þegar 

dreifingaraðili efnisins hér hóf samstarf við aðila erlendis sem unnu að því að koma 

því á framfæri í heimalandi sínu. Efnið var þýtt og aðlagað íslenskum aðstæðum og 

tilraunakennsla fór fram skólaárið 2001-2002 í nokkrum leik- og grunnskólum hér á 

landi (Kristján M. Magnússon, 2002). Markvisst mat á árangri Stig af stigi hefur ekki 

verið framkvæmt hérlendis áður og því er ætlunin að vinna úr fyrirliggjandi gögnum 

og kanna hvort og hver áhrif þess voru á þau börn sem tóku þátt í 

tilraunakennslunni.  

 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Eftir að rannsakandi kynnti sér fyrirliggjandi gögn sem safnað var við tilraunakennslu 

Stig af stigi 2002 voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar með það 

leiðarljósi að ná markmiðum rannsóknarinnar: 
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Hvert er mat foreldra og kennara á árangri af Stig af stigi? 

Hvert er viðhorf kennara til Stig af stigi? 

Hefur Stig af stigi eflt félagshæfni barna og dregið úr vanda þeirra? 

Hefur Stig af stigi áhrif á þau börn sem falla utan eðlilegra viðmiða Spurninga um 

styrk og vanda – SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) ?  

Rannsóknargögnin eru tvennskonar. Þau byggja annars vegar á mati foreldra og 

kennara þeirra barna sem tóku þátt í tilraunakennslu Stig af stigi í fjórum skólum á 

Íslandi, skólaárið 2001-2002 og hins vegar á viðhorfskönnun sem lögð var fyrir 

íslenska kennara 2009 sem höfðu reynslu af efninu.  

 

1.4 Uppbygging rannsóknarinnar 

Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um stöðu barna innan fjölskyldna og aukið 

uppeldishlutverk skóla. Fjallað er um hlutverk og mikilvægi skólafélagsráðgjafar, 

lífsleikni og forvarna auk þess sem rætt er um ýmiskonar vandamál sem upp geta 

komið í skólanum, svo sem ofbeldi og árásarhneigð. Hugmyndafræði Stig af stigi eru 

gerð skil, fjallað er um helstu grunnstoðir og aðferðir sem notast er við í tengslum 

við efnið. Þá er fjallað um niðurstöður erlendra rannsókna á efninu. 

 Því næst, í þriðja kafla, er aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt. Þar eru 

rannsóknarspurningar settar fram, fjallað um rannsóknarsnið, matsaðferð, 

þátttakendur og gagnasöfnun. Framkvæmd og mælitæki eru útskýrð og fjallað um 

áreiðanleika, réttmæti og siðfræðileg álitamál sem upp komu við gerð 

rannsóknarinnar. Í lok kaflans er úrvinnsla og framsetning niðurstaðna útskýrð.  

 Í fjórða kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar sem byggja 

annars vegar á mati kennara og foreldra og hins vegar á viðhorfi kennara sem hafa 

reynslu af Stig af stigi. Í fimmta kafla er stutt yfirlit yfir helstu niðurstöður og fjallað 

um svör við rannsóknarspurningum með hliðsjón af fræðilegum bakgrunni. Rædd 

eru áhugaverð atriði og hagnýting efnisins fyrir félagsráðgjafa. Að lokum, í sjötta 

kafla, er lagt mat á styrkleika og veikleika rannsóknarinnar, settar fram tillögur að 

frekari rannsóknum og tekin afstaða til rannsóknarspurninga.  
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2. Fræðilegur rammi og hugmyndafræði Stig af stigi 

Um aldir hefur fjölskyldan verið ein meginstoð samfélagsins og innan hennar hafa 

börn hlotið alhliða menntun og trúarlegt uppeldi. Fjölskylda er skilgreind sem 

„...hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila tómstundum, 

hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru oftast fullorðnar 

manneskjur af báðum kynjum, eða einstaklingur, ásamt barni eða börnum (þeirra). 

Þeir eru skuldbundnir hvorum öðrum í siðferðilegri gagnkvæmri hollustu“ (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2001). Hlutverk barna og staða þeirra innan fjölskyldunnar 

hefur tekið breytingum í aldanna rás, allt í takt við samfélagsviðhorf hvers tíma. Eftir 

að iðnbyltingin kom til sögunnar urðu verulegar breytingar á hlutverki fjölskyldunnar 

og það uppeldi sem áður fór fram innan veggja heimilis er nú að miklu leiti í höndum 

skólakerfisins (Newman og Grauerholz, 2002). Samfélagsbreytingar hafa verið 

sérstaklega örar undanfarna áratugi og því hafa skólar þurft að aðlaga sig, en líkt og 

Sigmar Ólafson (1983) benti á stendur skóli „aldrei undir nafni ef hann starfar ekki í 

takt við tímann og það umhverfi sem hann er í“ (bls. 233).  

 Í þessum kafla verður fjallað um þær breytingar sem orðið hafa á stöðu barna 

og viðhorfi til þeirra innan fjölskyldunnar á undanförnum öldum. Fjallað er um 

hlutverk skóla og með hvaða hætti lífsleikni, forvarnir og skólafélagsráðgjöf eru 

notuð til efla uppeldishlutverk skóla. Rætt er um þau vandamál sem upp koma innan 

skóla, svo sem ofbeldi og skort á félagshæfni. Til að taka á slíkum vandamálum hafa 

verið þróuð fjölmörg forvarnarúrræði og er Stig af stigi, rannsóknarefni þessarar 

ritgerðar eitt slíkt. Í framhaldinu verður gerð grein fyrir hugmyndafræði þess og 

uppruna, tilgangi og markmiðum. Einnig verða til umfjöllunar nokkrar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á Stig af stigi víða um heim.  

 

2.1 Heimilið – fyrr og nú 

Á undanförnum áratugum hefur hlutverk fjölskyldunnar tekið miklum breytingum og 

staða barna er ólík því sem áður var. Þær hugmyndir sem uppi eru um börn og 

barnauppeldi eru mótaðar af menningu og skipulagi samfélagsins á hverjum tíma, en 
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auk þess geta verið til staðar margar ólíkar hugmyndir um barnauppeldi innan sama 

samfélagsins (Newman og Grauerholz, 2002).  

 Sé litið nokkrar aldir aftur í tímann má sjá að viðhorf til barna og 

barnauppeldis hefur tekið miklum stakkaskiptum. Á miðöldum var álitið að börn 

væru illa innrætt og ef ekki væri fylgst með þeim myndu þau skaða sjálfa sig og aðra. 

Voru þau oft beitt andlegu og líkamlegu ofbeldi með það að markmiði að halda hinu 

illa í skefjum. Á 16. og 17. öld var farið að líta á börn sem minnkaða útgáfu af 

fullorðnum einstaklingum og voru þau meðhöndluð sem slík. Lífslíkur barna voru 

slæmar og ungbarnadauði algengur svo oft áttu foreldrar erfitt með að tengjast 

börnum sínum af ótta við missi. Ekki var talið nauðsynlegt að vernda börn með 

sérstökum hætti, þau tóku þátt í flestum athöfnum samfélagsins og flestar athafnir 

fullorðinna voru leyfilegar í návist þeirra (Newman og Grauerholz, 2002).  

 Í lok 18. aldar fór viðhorf til barna að breytast. Þá ritaði franski 

heimspekingurinn Rousseau um börn og sagði þau heilög, göfug og saklaus. Að hans 

mati átti uppeldi að taka mið af þörfum og þroska barna. Vegna skrifa hans og fleiri 

fræðimanna urðu breytingar um miðja nítjándu öldina og hafði þá tekist að koma því 

sjónarmiði fram að börn væru hvorki smækkuð útgáfa af fullorðnum né illa innrætt. 

Mikilvægt væri að annast þau af hlýju og vernda þau gegn ógnum samfélagsins. Þrátt 

fyrir þetta voru börn enn beitt líkamlegu ofbeldi til að kenna þeim að þekkja muninn 

á réttu og röngu (Newman og Grauerholz, 2002). 

 Fyrir aðeins nokkrum áratugum varð sakleysi barna ráðandi og áhersla lögð á 

að vernda þau gegn spilltum og óæskilegum þáttum samfélagsins. Oftar en ekki voru 

þau talin óábyrg fyrir gjörðum sínum og ábyrgðin talin foreldranna. Í Bandaríkjunum 

hafa foreldrar verið dæmdir til að greiða sektir eða sitja í fangelsi þegar börn þeirra 

brjóta gegn lögum, til dæmis með fíknaefnaneyslu eða skemmdarverkum (Newman 

og Grauerholz, 2002). 

Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar og börn hafa nú aukinn 

aðgang að óæskilegu efni, til dæmis í sjónvarpi og á Internetinu. Foreldrum reynist 

erfitt að vernda þau og í kjölfarið er sakleysi barna ógnað. Þau eru í auknum mæli 
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gerendur ofbeldisglæpa og í Bandaríkjunum eru á hverju ári um 6000 ólögráða 

ungmenni dæmd í fangelsi fyrir börn. Þetta er þó ekki eina ástæða þess að sakleysi 

barna er ógnað. Vegna aukinnar samkeppni í samfélaginu eru börn nú meira að 

heiman en áður og sú breyting hefur átt sér stað á skömmum tíma. Fyrir tíu árum 

eyddu börn meiri tíma í skólanum, heimalærdóm og skipulagðar íþróttir en minni 

tíma í að leika sér, sé það borið saman við athafnir barna fyrir um 30 árum (Newman 

og Grauerholz, 2002).  

 Þrátt fyrir að staða barna innan heimilisins taki hröðum breytingum er 

hlutverk foreldra að þróa tilfinningatengsl með barni sínu, kenna því grundvallar 

samskiptahæfni og hjálpa þeim að skilja muninn á réttu og röngu. Auk þess þurfa 

þau að læra að meðhöndla tilfinningar sínar og takast á við ágreining á friðsaman 

hátt. Þannig er stuðlað að því að þau geti síðar orðið góðir þjóðfélagsþegnar. 

Nauðsynlegt er að hafa í huga að fleiri aðilar taka óbeinan þátt í uppeldishlutverkinu, 

til dæmis, skólar, vinirnir og jafnvel sjónvarpið og með tímanum geta þessir aðilar 

haft meiri áhrif á uppeldið en foreldrarnir sjálfir (Newman og Grauerholz, 2002).  

Um heim allan virðist vera að uppeldishlutverki foreldra sé að vissu leyti 

ógnað vegna aukinnar samkeppni í þjóðfélaginu. Lífsgæðakapphlaupið hefur gert 

það að verkum að í mörgum tilvikum vinna báðir foreldrar langan vinnudag og þar 

með skerðast samverustundir foreldra og barna (Goleman, 1995). Í könnunum sem 

Sigrún Júlíusdóttir og Gylfi Ásmundsson gerðu árið 1987 á meðal íslenskra 

fjölskyldna kom í ljós að meðalvinnutími fyrirvinnu var 56 tímar á viku og 

samanlagður vinnutími hjóna voru tæpar 78 klukkustundir. Kvörtuðu foreldrar yfir of 

miklu vinnuálagi og að þeir hefðu of lítinn tíma til að sinna börnum sínum. Einnig 

kom í ljós að þriðjungur feðra tók sumarfrí sjaldnar en annað hvert ár, eða aldrei. 

Þrátt fyrir þetta þótti foreldrum mikilvægara, til að bæta fjölskyldulíf sitt, að hafa 

aðgang að dagvistun en að hafa meiri tíma til fjölskyldusamveru (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001).  

 Auk þess sem lífsgæðakapphlaup og samkeppni hefur áhrif á 

uppeldishlutverk foreldra hafa tækninýjungar, svo sem símar og tölvur dregið úr 
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þeim tíma sem fjölskyldan eyðir saman og þeim tíma sem hún eyðir með vinum eða 

nágrönnum. Tæknin hefur gert það að verkum að hjá mörgum er vinnudagurinn 

langur og skilin milli vinnustaðar og heimilis óskýrari en tíðkaðist fyrir nokkrum 

áratugum. Ekki er ólíklegt að heimilin verði aftur að vinnustöðum líkt og tíðkaðist 

fyrr á öldum, en ekki má gleyma að tæknin hefur einnig sína kosti og gerir fólki kleift 

að halda auknu sambandi við ættingja og vini sem búsettir eru fjarri þeim (Newman 

og Grauerholz, 2002). 

 

2.2 Skólastarf á tímum breytinga 

Skólar hafa ásamt öðrum aðilum og stofnunum mikil áhrif á uppeldi barna. Saga 

skólahalds á Íslandi er ekki löng en elstu fyrirmæli um kunnáttu almennings koma úr 

Grágás þar sem kveðið er á um að konur og karlar skuli kunna Faðir vorið og 

trúarjátninguna. Á þessum tímum voru skólar eða fræðslustofnanir ekki til staðar. 

Því kom í hlut presta að hafa umsjón með fræðslunni og árið 1635 var sett tilskipun 

um að þeir skildu fara í húsvitjanir og leiðbeina foreldrum um fræðslu barna. Síðar, 

um 1880, voru sett lög á Alþingi um fræðslu barna í lestri og reikningi sem giltu þar 

til fyrstu heildarlögin um fræðslu barna, Fræðslulögin, voru sett hérlendis, 1907. Í 

þeim var kveðið á um fjögurra ára skólaskyldu sem lauk við 14 ára aldur (Lýður 

Björnsson, 1983; Sigmar Ólafsson, 1983).  

Síðan fræðslulögin voru sett hefur margt breyst. Auk þess sem skólar sinna 

formlegri fræðslu hafa þeir fengið aukið uppeldis- og félagsmótunarhlutverk sem 

þeir deila nú með foreldum og forráðamönnum. Nú er það einnig í hlutverki skóla að 

aðstoða nemendur við að takast á við vandamál sem áður voru alfarið afgreidd 

innan veggja heimilisins. Í skólum nútímans er lögð áhersla á að kenna börnum 

siðferðisleg gildi, stuðlað að forvörnum, andlegri, félagslegri og líkamlegri 

heilsuvernd (Newman og Grauerholz, 2002; Menntamálaráðuneytið, 2006; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001).  

Markmið grunnskóla er að stuðla að „alhliða þroska allra nemenda og 

þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun....“ (Lög um grunnskóla 
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nr. 91/2008). Í aðalnámskrá grunnskóla er meðal annars fjallað um mikilvægi þess að 

nemendur hljóti almenna menntun, sem sé ein meginstoð lýðræðisins. Almenn 

menntun á að efla gagnrýna og sjálfstæða hugsun og efla hjá börnum hæfileikann til 

að bregðast við nýjum aðstæður. Mikilvægt er að efla sjálfstraust þeirra og gera 

þeim kleift að láta í ljós skoðanir sínar. Stuðla á að umburðarlyndi, virðingu fyrir 

náunganum og umhverfinu og efla heilbrigða dómgreind og náungakærleik. Þetta á 

jafnt við nemendur og starfsfólk. Áhersla er lögð á að grunnskólar byggi upp 

heilsteypta einstaklinga og þjálfi þá til að takast á við frekara nám og þátttöku í 

atvinnu, fjölskyldu- og félagslífi. Allir þessir þættir, sem almenn menntun felur í sér, 

búa nemendur undir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi og falla undir kennslu í lífsleikni 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

 

2.2.1 Lífsleikni 

Til að nemendur geti orðið heilsteyptir einstaklingar sem taka virkan þátt í 

lýðræðisþjóðfélagi, er mikilvægt að þeir öðlist þekkingu og færni á þeim sviðum sem 

ekki falla eingöngu undir ákveðnar fræðilegar námsgreinar í skóla. Þó er áherslan að 

langmestu leyti á þær námsgreinar, ef til vill vegna þess hve auðmælanlegur árangur 

í þeim er. Flestir sem sinna börnum vita án efa að þau eru forvitin, þau eiga mjög 

auðvelt með að móttaka þekkingu og tileinka sér hana. Því er kjörið, í skólagöngu 

þeirra, að virkja einnig og efla þá þætti sem ekki tilheyra hefðbundnum fræðilegum 

námsgreinum. Heilbrigður félags- og tilfinningaþroski er samofinn góðu skólastarfi 

og námsárangri (Maholmes, e.d.). 

Tilgangur lífsleiknikennslu er að koma til móts við aukið uppeldis- og 

félagsmótunarhlutverk skóla og efla alhliða þroska barna. Þar sem miklar breytingar 

hafa orðið á fjölskyldulífi er ekki hægt að taka því sem gefnu að börn læri lífsleikni 

heima fyrir. Markmiðið með lífsleiknikennslu er að stuðla að líkamlegu og andlegu 

heilbrigði barna. Efla frumkvæði, félagsþroska, siðvitund og virðingu þeirra fyrir 

sjálfum sér og öðrum. Einnig er markmiðið að börnin öðlist hæfni til að takast á við 
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áskoranir og kröfur daglegs lífs og þannig geti þau orðið virkir þátttakendur í 

lýðræðissamfélagi (Goleman, 1995; Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Lífsleikni má skipta í tvo þætti, annars vegar snýst fagið um sjálfsþekkingu, 

samskipti, sköpun og lífsstíl, en þetta er talin kjarni greinarinnar. Hins vegar fjallar 

lífsleikni um samfélag, umhverfi og menningu. Í lífsleikni læra börn að vinna með 

öðrum og setja sig í spor annarra. Þau æfa gagnrýna hugsun, að tjá sig og færa rök 

fyrir máli sínu. Kennslan snýst einnig um fjölskyldulíf og vináttu 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Þrátt fyrir svo mikla áherslu á uppeldishlutverk skóla 

gerir aðalnámskrá grunnskóla ráð fyrir mun minni tíma í lífsleiknikennslu, í 1. - 4. 

bekk, en kennslu í öðrum námsgreinum. Til viðmiðunar má benda á að fjórum 

sinnum meiri tími er notaður í heimilisfræði og um sextán sinnum meiri tími er 

notaður til að kenna listgreinar (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Erfitt er að segja til um hvers vegna lífsleikni skipar ekki eins stóran sess í 

skólastarfinu og ætla mætti miðað við markmið aðalnámskrár um almenna 

menntun. Þrátt fyrir aukna áherslu á lífsleikni er algengt að menntastofnanir meti 

árangur sinn út frá árangri nemenda í vissum fögum. Í nýlegri grein sem Jonson-Reid 

(2009b) ritar, fjallar hún um mikilvægi þess að menntastofnanir endurskilgreini hver 

sé æskilegur ávinningur náms og hvernig ætlunin er að ná þeim árangri. Jonson-Reid 

gagnrýir menntastofnanir vegna þess að í vissum tilfellum virðist árangurinn alfarið 

vera metinn út frá einkunnum nemenda en ekki hvort skólinn skili góðum borgurum 

til samfélagsins líkt og yfirlýst markmið gerir ráð fyrir. Hún setur fram kenningu sem 

snýst um þær væntingar sem gerðar eru til ákveðins kerfis (program) og hvers konar 

aðferðir eru notaðar til að ná þeim ávinningi sem æskilegur er (Program theory). Í 

kjölfarið eru sett fram tvö líkön. Í líkani 1 er markmið menntunar góðar einkunnir 

nemenda. Náist árangur ekki sem skyldi, til dæmis vegna hegðunarerfiðleika, eru 

þeir álitnir hindrun og því eru mögulega tekin upp úrræði til að takast á við slíkt. 

Þessi úrræði eru þrátt fyrir það ekki talin gegna lykilhlutverki þegar kemur að því að 

ná þeim markmiðum sem sett voru í upphafi. Í líkani 2 er markmiðið með menntun 

góðir samfélagsþegnar (líkt og fram kemur í aðalnámskrá). Í því líkani eru félags- og 
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hegðunarvandamál ekki álitin hindrun og talið gagnlegt að bjóða upp á víðtæka 

stuðningsþjónustu svo ná megi settum markmiðum. Mögulegt er að umfang 

lífsleiknikennslu ráðist af því hvernig hlutverk skóla er skilgreint. Í nýrri rannsókn 

Guðrúnar Helgu Sederholm (2009) á meðal íslenskra skólastjóra kom í ljós að 

hlutverk skóla er mjög óljóst. Sumir skólastjórar töldu fræðslu vera meginhlutverk 

skóla á meðan öðrum þótti uppeldishlutverkið ekki síður mikilvægt enda væru börn 

meira í skólum nú en nokkru sinni. Í rannsókninni kom fram að áhersla á 

uppeldisskyldu skóla væri algengari nú en á árum áður.   

Að sjálfsögðu eru margir skólar sem móta stefnu sína í anda þess sem fjallað 

er um í líkani 2 og unnið er að forvörnum, til dæmis gegn fíkniefnum. Einnig eru 

skólar sem vinna markvisst að því að auka félagsfærni nemenda sinna, til dæmis með 

kerfum eins og Stig af stigi. Að slíkri vinnu koma auk kennara, til dæmis 

skólafélagsráðgjafar sem hafa sérþekkingu til að aðstoða nemendur með félags- og 

tilfinningavanda (Jonson-Reid, 2009b).  

 

2.2.2 Forvarnir 

Forvarnarhlutverk skóla er afar mikilvægt. Vegna skólaskyldu barna eru skólar 

hentugur vettvangur til að ná til þeirra og vinna að forvörnum. Rannsóknir hafa sýnt 

að með forvörnum megi efla nemendur og bæta skólaanda til muna. Einnig hefur 

komið í ljós að forvarnarstarf sem beinist að tilfinninga-, náms- og 

hegðunarerfiðleikum getur eflt félagslegan og tilfinningalegan þroska barna og um 

leið dregið úr líkum á að þau þurfi á sérkennslu að halda (Barton, 1999; Dupper, 

2003). Þannig er talið að vinna megi með aðlögunarvanda 75% - 85% nemenda með 

vönduðum forvarnarverkefnum (Frey o.fl., 2000). 

 Forvarnir hafa það að markmiði að draga úr líkum á, eða koma í veg fyrir að 

ákveðinn vandi eigi sér stað. Þær beinast meðal annars gegn neyslu fíkniefna, 

óæskilegri hegðun, líkamlegu og andlegu ofbeldi. Lykillinn að góðum forvörnum er 

að vandamálið sé vel skilgreint og afmarkað og upplýsingaveita byggð á rannsóknum 

(Farley, o.fl., 2006; Sigurður Guðmundsson, 2004). Íslenskum skólum ber, samkvæmt 



 19 

aðalnámskrá, að koma sér upp forvarnaráætlun þar sem fjallað er um hvernig 

bregðast eigi við ef upp koma vandamál og hver tekur á slíkum vanda 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Þeir aðilar geta til dæmis verið skólafélagsráðgjafar 

en forvarnir gegna veigamiklu hlutverki í starfi flestra félagsráðgjafa. Samkvæmt 

Félagsráðgjafafélagi Bandaríkjanna (National Association of Social Workers) hafa 

forvarnir í starfi félagsráðgjafa það að markmiði að draga úr eða seinka þróun 

ákveðinna félagslegra vandamála (Farley, o. fl., 2006).  

Forvörnum má skipta í þrennt; fyrsta, annars og þriðja stigs forvörn. Með 

fyrsta stigs forvörn (Primary Prevention) er ætlunin að draga úr tíðni vandamála og 

vernda einstaklinga og samfélagið en einnig að stöðva áhættuhegðun og draga úr 

afleiðingum sem henni fylgir. Oft er vísað til þess að fyrsta stigs forvörn sé óþrjótandi 

verkefni sem sjaldan tekur enda en dæmi um slíka forvörn eru bólusetningar gegn 

sjúkómum. Annars stigs forvarnir (Secondary Prevention) hafa það að markmiði að 

ná til hóps sem talinn er í hættu. Greina þarf vandann snemma og grípa til aðgerða, 

en slík forvörn felur oft í sér tímabundnar aðgerðir. Dæmi um slíkt er skimun fyrir 

krabbameini. Þriðja stigs forvörn (Tertiary prevention) beinist yfirleitt gegn vanda 

sem þegar hefur þróast, til dæmis krónískum og alvarlegum sjúkdómum. Markmiðið 

er að draga úr þjáningu og líkt og fyrsta stigs forvörn er þriðja stigið oft ótímabundið 

verkefnið (Barton, 1999; Farley o.fl., 2006; Sigurður Guðmundsson, 2004). 

Wittman, frumkvöðull á sviði forvarnarvinnu félagsráðgjafa, telur að 

félagsráðgjafar eyði of miklum tíma í annars og þriðja stigs forvarnir. Að hans mati 

skiptir miklu máli að beina athyglinni að fyrsta stigs forvörnum og velferð 

einstaklinga og fjölskyldna og aðstoða þau við að bæta lífsgæði sín. Þannig er stuðlað 

að velferð samfélagsins í heild. Þá skiptir einnig máli að félagsráðgjafar séu fúsir að 

reyna nýjar aðferðir og þjálfa með sér nýja kunnátu til að vinna að forvörnum á sviði 

persónulegra og félagslegra vandamála (Farley, o. fl., 2006). 
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2.3 Skólafélagsráðgjöf 

Upphaf skólafélagsráðgjafar má rekja rúma öld aftur í tímann, þegar fyrstu 

skólafélagsráðgjafarnir hófu störf á árunum 1906-1907 í New York, Boston og 

Hartford í Bandaríkjunum (Farley o.fl., 2006). Á þeim tíma voru helstu verkefni 

félagsráðgjafa að taka á fjarvistum og slæmri námsframmistöðu en einnig að 

aðstoða kennara við að skilja hvernig félagslegar aðstæður, fátækt og barnaþrælkun 

höfðu áhrif börnin. Á þriðja áratug síðustu aldar var í auknum mæli farið að nota 

meðferðarvinnu í starfi með börnum sem áttu við félags- og tilfinningalegan vanda 

að stríða. Á eftirstríðsárunum fjölgaði skólafélagsráðgjöfum í Bandaríkjunum til 

muna. Áfram var sjónum beint að meðferðarvinnu með nemendum en þegar 

kynþáttaaðskilnaðurinn var afnuminn á sjöunda áratugnum stóðu 

skólafélagsráðgjafar frammi fyrir mörgum nýjum verkefnum. Í kjölfarið urðu 

breytingar á fræðilegri umfjöllun á sviði félagsráðgjafar og kerfiskenningar (Systems 

theory) og vistfræðilegt sjónarhorn (Ecological perspective) komu fram á sjónarsviðið 

auk þess sem farið var að nota hópavinnu (group work) í skólafélagsráðgjöf. Samt 

sem áður beindu félagsráðgjafar sjónum sínum í miklum mæli að einstaklingsvinnu 

(case work). Síðastliðna tvo áratugi hafa skólafélagsráðgjafar í auknum mæli sinnt 

nemendum sem eiga við náms- og hegðunarvanda að stríða. Í Bandaríkjunum voru 

sett lög 1994 til að bæta skólakerfið og þar var tiltekið sérstaklega að félagsráðgjafar 

skyldu taka þátt í forvarnarverkefnum gegn fíkniefnaneyslu og ofbeldi (Dupper, 

2003). Þar í landi er talið að meira en 21 þúsund skólafélagsráðgjafar starfi í um 45% 

almennra skóla (Skólafélagsráðgjafar, e.d).  

 Frá Bandaríkjunum hefur skólafélagsráðgjöf breiðst út víða um heim og nú 

má finna slíka þjónustu í Bretlandi, Hollandi, Argentínu, Ástralíu, Þýskalandi, 

Póllandi, Saudi-Arabíu, Makedóníu og Rússlandi svo nokkur dæmi séu tekin. Í 

mörgum þessara landa eru skólafélagsráðgjafar enn að skilgreina hlutverk sitt. 

Skólafélagsráðgjafar tóku til starfa í Skandínavíu á árunum 1940-1970, fyrst í Noregi 

og Svíþjóð, en síðar í Danmörku og Finnlandi. Í þessum löndum er lögð áhersla á 

félags- og námsráðgjöf en einnig á forvarnir (Skólafélagsráðgjafar, e.d.). 
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Á Íslandi er skólafélagsráðgjöf talin til eins af sérsviðum íslenskrar 

félagsráðgjafar. Fyrsti félagsráðgjafinn sem tók til starfa innan íslenska skólakerfisins 

var ráðin á sálfræðideild Reykjavíkurborgar 1962. Í dag er talið að um 20 

félagsráðgjafar starfi innan íslenskra skóla, flestir í stöðu náms- og starfsráðgjafa en 

fáir félagsráðgjafar hafa sérfræðileyfi á fræðslu- og skólasviði. Starf íslenskra 

skólafélagsráðgjafa felst meðal annars í að sinna nemendum sem eiga í vanda, til 

dæmis vegna samskiptaerfiðleika, ofbeldis, áfengisneyslu og námserfiðleika 

(Skólafélagsráðgjafar, e.d.). Félagsráðgjafar í íslenskum skólum hafa það hlutverk að 

standa vörð um velferð nemenda, leita lausna í málum þeirra og gæta þess að þeir 

búi við jafnrétti og réttlæti. Þeir sinna meðal annars almennri ráðgjöf varðandi 

skólareglur, námsframboð og mætingarreglur. Einnig kynna félagsráðgjafar í 

grunnskólum námsframboð framhaldsskóla fyrir nemendum og veita þeim 

persónulega ráðgjöf, til dæmis í formi einstaklingsviðtala. Leiðbeiningar um 

námstækni og prófun og úrlausnir vegna námsvanda eru hluti af þeim verkefnum 

sem félagsráðgjafar innan skóla fást við. Þá greina þeir vanda nemenda og leita 

úrlausna í samstarfi við sérfræðinga. Auk þess geta kennarar og skólastjórar leitað 

ráða hjá skólafélagsráðgjöfum (Menntamálaráðuneytið, 1998). Samvinna og samráð 

skólafélagsráðgjafa við aðrar stofnanir og fagstéttir skiptir miklu máli. Hér á landi 

vinna skólafélagsráðgjafar meðal annars með félagsþjónustu, sjúkrahúsum og 

Blindrabókasafninu svo dæmi séu tekin (Guðrún Helga Sederholm, 2003). 

Vegna breytinga á umhverfi og hlutverki skóla er hlutverk skólafélagsráðgjafa 

mjög mikilvægt. Segja má að þeir séu nokkurskonar miðlarar (brokers of services) 

sem vinna að því að sinna þörfum nemenda, veita úrræði og virkja bjargir. Eitt 

aðalmarkmið þeirra er að vinna gegn hindrunum sem koma í veg fyrir að nemendur 

nái árangri í skólanum (Farley o.fl, 2006; Jonson-Reid, 2009a). Starf þeirra felst í 

einstaklingsvinnu, hópavinnu og samfélagvinnu sem miðar að því að auka námsgetu 

nemenda. Skólafélagsráðgjafar vinna einnig að greiningu vandamála, leita lausna og 

byggja á styrkleikum í stað þess að einblína á vanda. Auk þessa veita 
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skólafélagsráðgjafar kennurum handleiðslu og stuðla að samvinnu við ýmsar 

stofnanir (Dupper, 2003; Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2009). 

 Hlutverk og verkefni skólafélagsráðgjafa eru misjöfn eftir skólum. Lykilatriði 

er að unnið sé að því að byggja á og finna styrkleika í stað þess að einblína á 

veikleika. Skólafélagsráðgjafar sinna meðal annars ráðgjöf fyrir nemendur og 

fjölskyldur þeirra, efla samskipti milli heimilis og skóla og veita kennurum ýmis ráð. 

Auk annarra starfsmanna eru skólafélagsráðgjafar hluti af þverfaglegu teymi sem 

meta þarfir nemenda og þróa aðferðir til að mæta þeim þörfum. Oft eru þeir hluti af 

viðbragðsteymi skólans. Þeir vinna gegn óviðeigandi stimplun meðal nemanda og 

meta aðlögunarhæfni, menningu og félagslega þætti sem geta haft áhrif á námsgetu 

og hegðun í skólanum. Skólafélagsráðgjafar koma einnig að þróun, hönnun og mati á 

ýmsum forvarnarkerfum í skólum (Dupper, 2003). Sérstaklega mikilvægt er að þeir 

gefi forvörnum gaum en oft hefur þeim reynst erfitt að vinna í auknum mæli með 

forvarnir í stað þess að vinna aðallega með inngrip (Jonson-Reid, 2009a). Þá er lögð 

mikil áhersla á að skólafélagsráðgjöf byggi á sannreyndri þekkingu (evidence-based 

practice) sem tryggi að skjólstæðingar fái viðeigandi og sem besta þjónustu (Garrett, 

2006).  

 

2.3.1 Kenningar og módel í vinnu skólafélagsráðgjafa 

Ein þeirra kenninga sem nýtist í vinnu skólafélagsráðgjafa er komin frá 

Bronfenbrenner og kallast vistfræðilega sjónarhornið (Ecological perspective). Það 

beinir sjónum að gagnkvæmum samskiptum barna við umhverfi sitt og litið er á 

vanda þeirra í víðu samhengi (Dupper, 2003). Mikilvægt er að litið sé til þess hvernig 

ólíkir aðilar, umhverfið og jafnvel menningin hafa áhrif á þroska barnsins (Bee og 

Boyd, 2004). Vistfræðilega sjónarmiðið er hentugt til að greina samskipti innan og á 

milli félagslegra kerfa (Social Systems) og einnig til að öðlast aukna innsýn í hegðun 

einstaklinga. Þá sameinar það hugmyndir atferlis- (behaviorism) og sálarafls 

(psychodynamic) nálgana (Farley o.fl, 2006).  
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Með vistfræðilega sjónarhornið að leiðarljósi lítur félagsráðgjafi á vanda 

nemenda í víðara samhengi. Nemendur eru órjúfanlegur hluti af ýmsum félagslegum 

kerfum, til dæmis skóla og fjölskyldu. Það er þeim nauðsynlegt að geta þrifist innan 

þessara kerfa og eigi nemendur í erfiðleikum má ekki líta á það sem persónulega 

truflun heldur skort á aðlögunar- og samskiptahæfni (goodness of fit) milli nemenda 

og annarra kerfa. Sé litið á vanda nemenda með slíkri víðsýni opnast fleiri möguleikar 

sem grípa má til. Auk þessa stuðlar vistfræðilega sjónarmiðið að því að unnið er með 

nemendum áður en vandamálin skjóta upp kollinum og í því felst viss forvörn 

(Dupper, 2003).  

 Önnur kenning sem gagnast getur í starfi skólafélagsráðgjafa er Líkan 

Patterson o.fl. um uppruna og þróun andfélagslegrar hegðunar hjá börnum. Það 

byggir á hugmynd vistfræðilega sjónarmiðsins um áhrif stærri kerfa á þroska 

barnsins. Niðurstöður rannsóknar sem Patterson o.fl gerðu sýndu að foreldrar sem 

notuðu ófullnægjandi uppeldisaðferðir og höfðu lítið eftirlit með börnum sínum voru 

líklegri til að eiga börn sem sýndu andfélagslega hegðun. Þessi börn eru síðan talin 

líklegri til að eiga við námserfiðleika og vera hafnað af jafnöldum. Einnig er eru þau 

líklegri til að lenda í slæmum félagsskap og leiðast út í afbrotahegðun. Patterson o.fl. 

telja að það sem á sér stað innan fjölskyldunnar hafi áhrif í skólanum og það sem 

gerist innan fjölskyldunnar sé meðal annars tilkomið vegna skapsgerðar barnsins, 

persónuleika foreldranna, uppeldisaðferða þeirra og félagslegra aðstæðna. Vandinn 

er samt ekki alfarið upprunninn hjá fjölskyldunni heldur verður hún einnig fyrir ytri 

áhrifum frá samfélaginu, til dæmis vegna streitu. Þrátt fyrir þetta telja Patterson o.fl 

að breyta megi hegðun barna og um leið draga úr líkum á árásarhneigð í framtíðinni, 

með því að aðstoða foreldra við að tileinka sér nýjar og áhrifaríkari uppeldisaðferðir 

(Bee og Boyd, 2004; Patterson, DeBaryshe og Ramsey, 1989).  

 

2.4 Ofbeldi meðal barna og unglinga – skortur á félagslegri hæfni 

Í leik barna er ekki allt tekið út með sældinni. Þótt þau geti í flestum tilvikum skipst á 

um hluti og verið góð hvert við annað, kemur það líka fyrir að á milli þeirra brjótast 
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út átök þar sem þau rífast og slást. Neikvæð samskipti sem þessi hafa verið 

rannsökuð nokkuð og þá sérstaklega árásarhneigð (Bee og Boyd, 2004). 

Árásarhneigð er „hegðun sem hefur það að markmiði að valda annarri manneskju 

skaða eða tjóni eða skemma hlut.“ (Bee og Boyd, 2004, bls. 318). 

Börn eiga við ýmiskonar vanda. Niðurstöður rannsóknar á meðal íslenskra 

barna benda til þess að 19,25% grunnskólabarna eigi við langvinnan heilsuvanda að 

stríða. Langvinnur heilsuvandi er geðrænir og líkamlegir sjúkdómar sem geta truflað 

færni barna. Athyglisbrestur/ofvirkni telst til langvinnra veikinda og samkvæmt 

rannsókninni áttu 5,71% íslenskra skólabarna við þann vanda að etja, 1,04% voru 

með kvíðaröskun og 0,69% með þunglyndi. Vandi sem þessi getur haft líkamleg og 

sálfélagsleg áhrif og dregið úr námsframmistöðu og þátttöku í skólastarfi (Miðstöð 

heilsuverndar barna, 2005). Erlendar rannsóknir benda til þess að 25-30% 

skólabarna sýni almenn hegðunarvandamál (general behaviour problems) og að 4-

17% barna nái greiningarviðmiðum fyrir alvarlegan tilfinningavanda (Taub, 2002). Þá 

er talið samkvæmt norskri rannsókn, að 5-10% barna leggi önnur börn í einelti en 

sambærilegar tölur í þýskumælandi löndum gefa til kynna að þetta hlutfall sé 10-

20% (Schick og Cierpka, 2005).  

 Hegðunarvandi barna getur haft ýmsar birtingarmyndir sem nauðsynlegt er 

að foreldrar, félagsráðgjafar, kennarar og aðrir sem sinna börnum geri sér grein fyrir. 

Til dæmis birtist hegðunarvandi barna í truflandi framkomu innan skólastofunnar, 

þar sem þau hrópa og óhlýðnast kennaranum eða svindla á prófum. Hegðun sem 

þessi er nokkuð algeng en í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum 1994 töldu 46% 

kennara að slík hegðun truflaði kennslu og 17% tíundubekkinga urðu fyrir truflun af 

þessum sökum að minnsta kosti sex sinnum í viku (Dupper, 2003). 

Ofbeldi og árásarhneigð meðal barna og unglinga er víða orðið viðurkennt 

vandamál sem að hluta til er talin afleiðing breytinga í félagslegu umhverfi okkar. 

Einstaklingshyggju er sífellt gert hærra undir höfði á kostnað samheldni og velferðar 

en einnig er talið að fjölmiðlar eigi nokkurn hlut að máli þar sem börn og unglingar 

hafa orðið vitni að fjölmörgum morðum í sjónvarpi áður en þau ná unglingsaldri 



 25 

(Erickson, Mattaini, McGuire, 2004). Aðrar ástæður hafa auk þess verið nefndar, svo 

sem erfðafræðilegar og umhverfislegar, til dæmis ofbeldisfullt heimilislíf eða 

refsigjarnar uppeldisaðferðir (Bee og Boyd, 2004). Þá er talið að aukin umræða um 

ofbeldi meðal barna og unglinga sé ekki tilkomin vegna þess að almenn aukning hafi 

átt sér stað, heldur að eðli ofbeldisins hafi breyst (Schick og Cierpka, 2005).   

Börn sem eru í áhættuhóp geta sýnt einkenni árásarhegðunar strax við 

þriggja ára aldur. Þau skortir oft félags- og tilfinningalega færni til að ná árangri í 

skóla og heima við. Rannsóknir hafa sýnt að þau eru í meiri hættu en önnur börn á 

að vera hundsuð af jafnöldrum og eru líklegri til að verða fyrir einelti. Oft gengur 

þeim verr en öðrum börnum í skóla, þau draga sig frekar í hlé og hafa lágt sjálfsmat 

(Frey o.fl., 2000; Taub, 2002). Börn sem sýna meiri árásargirni en eðlilegt getur talist 

eiga oft við ýmsa erfiðleika að stríða, svo sem slæmar heimilisaðstæður, geðraskanir 

og námserfiðleika (McMahon og Washburn, 2003) Mögulegt er að börn sýni ekki 

hegðunarvanda fyrstu ár ævi sinnar heldur verði hans vart síðar. Vandi þeirra er oft 

ekki eins alvarlegur og þeirra sem sýna einkenni snemma (early starter). Patterson 

og fleiri, benda á að þau börn sem þróa með sér hegðunarvanda seint eigi meiri 

möguleika en þau sem sýna einkenni snemma, enda búi þau yfir einhverri 

félagshæfni sem geri þeim auðveldara fyrir að takast á við vanda sinn (Gough, 1999). 

Því er mikilvægt að grípa inn í sem fyrst til að koma í veg fyrir að börn leiðist út í 

afbrot og fíkniefnaneyslu, veikist af þunglyndi eða hætti námi (Van Schoiack-Edstrom 

o.fl., 2002).  

Sjálfhverf og truflandi hegðun, uppnefningar, hótanir, einelti og slagsmál eru 

mögulegar vísbendingar um að árásarhneigð sé að þróast hjá einstaklingi 

(Committee for Children, e.d.a; Taub, 2002). Hafa rannsóknir sýnt fram á sterk tengsl 

milli árásarhegðunar í æsku og árásarhegðunar síðar á lífsleiðinni (Cooke, Ford, 

Levine, Bourke, Newell og Lapidus, 2007; Frey o.fl., 2000; McMahon og Washburn, 

2003). Þau börn sem eiga erfitt með að stjórna tilfinningum sínum upplifa oft pirring 

og reiði sem þau beina gegn jafningjum sínum og jafnvel kennurum. Slíkt á sér stað, 



 26 

og getur átt sér stað hvar sem er og því er nauðsynlegt að þessi börn fái aðstoð 

félagsráðgjafa við að vinna úr vandamálum sínum (Farley o.fl., 2006).  

 Þegar fjallað er um ofbeldi meðal barna og unglinga er nauðsynlegt að hafa í 

huga að birtingarmyndir eru ólíkar og kynin beita ólíkum aðferðum. Þannig er ofbeldi 

meðal drengja oft sýnilegra, þeir slá frekar og ráðast á hvorn annan en átök og 

ofbeldi meðal stúlkna fer oft frekar leynt (Bergsgaard, 1997). Drengir eru líklegri til 

að sýna líkamlega árásargirni (physical aggression) en stúlkur sýna frekar tengsla 

árásargirni (relational aggression). Slík árásargirni er ekki eins sjáanleg og sú 

líkamlega en snýst um það að gerandinn reynir að skaða stöðu þolandans í 

félagslegu samhengi og gera lítið úr tengslum hans við aðra. Dæmi um slíkt er 

útskúfun og slúður (Van Schoiack-Edstrom o.fl., 2002). Vegna þess hversu leynt 

þessar árásir fara hafa fullorðnir oft ekki hugmynd um hvað á sér raunverulega stað. 

Tengslaárásargirni hefst oft í leikskóla og getur orðið algeng í 4. - 5. bekk. Rannsókn 

sem gerð var á meðal barna í 3. – 6. bekk (í Bandaríkjunum) sýndi að um 17% 

stúlkna, en aðeins 2% drengja höfðu beitt slíkri aðferð (Bee og Boyd, 2004). 

 Ofbeldi á meðal barna er útbreitt vandamál og í Bandaríkjunum er það mikið 

áhyggjuefni en þar verða árlega tvær milljónir barna og ungmenna (12-24 ára) fyrir 

þess konar ofbeldi (Erickson o.fl., 2004). Rannsókn sem gerð var á meðal bandarískra 

barna í 3. – 5. bekk sýndi að á einni viku höfðu 15% nemenda verið send til 

skólastjóra vegna agabrota, 13% reyndu að hefja slagsmál og 27% höfðu lamið 

einhvern (Taub, 2002). Til samanburðar má geta þess að samkvæmt rannsókn Rauða 

kross Íslands höfðu 40% íslenskra drengja í 9. og 10. bekk slegið einhvern síðastliðna 

12 mánuði og 21% stúlkna (2000). Fleiri svipaðar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar vestanhafs sem sýna að um það bil 30-47% nemenda hafa lent í 

slagsmálum í skólanum (Park-Higgerson, Perumean-Chaney, Bartolucci, Grimley og 

Singh, 2008). Þá kemur fram í bandarískum afbrotagögnum að þar í landi eru 36% 

allra ofbeldisbrota framin af ungu fólki á bilinu 10-21 árs (McMahon og Washburn, 

2003). 
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Rannsókn sem gerð var á ofbeldi meðal íslenskra ungmenna árið 1997 sýndi 

að 26% nemenda hérlendis óttuðust að verða fyrir ofbeldi í skólanum, sama hlutfall 

barna óttaðist slíkt í bandarískum skólum. Minnstur var óttinn meðal danskra barna 

þar sem 6% óttuðust að verða fyrir ofbeldi innan skólans en mestur var óttinn meðal 

ungverska barna, þar var hlutfallið 75%. Einnig kom í ljós að fjórðungur íslenskra 

drengja taldi sig hafa valdið meiðslum vegna ofbeldis síðastliðna 12 mánuði en 

aðeins ein af hverjum tuttugu stúlkum (Rauði kross Íslands, 2000).   

 

2.4.1 Hvað er til ráða?  

Samkvæmt félagssamskipta módeli (Model of Social Interaction) Crick og Dodge er 

talið að með því að efla félagshæfni megi draga úr líkamlegri- og 

tengslaárásarhneigð. Þeir telja einnig að aukin félagshæfni geti haft áhrif á ríkjandi 

viðhorf til ofbeldis. Í forvarnarverkefnum, sem hafa það að markmiði að draga úr 

andfélagslegri hegðun, hefur gefið góða raun að markvisst sé unnið með samskipti 

og streitustjórnun og þannig stuðlað að góðri félagshæfni (Van Schoiack-Edstrom 

o.fl., 2002). Félagshæfni (pro-social behavior) er hegðun sem „er öðrum einstaklingi í 

hag án þess umbunar sé vænst.“ (Berk, 2007, bls. 260). Samkvæmt Bee og Boyd 

(2004) er félagshæfni „...hegðun sem er öðrum í hag, til dæmis að gefa eða deila 

með þeim eigum, peningum eða tíma, án augljóss hagnaðar“ (bls. 478).  

Vegna ofbeldis meðal barna og unglinga hafa ýmiskonar forvarnarúrræði 

verið þróuð víða um heim og eru til að minnsta kosti 150 slík úrræði, þar á meðal 

Stig af stigi. Rannsóknir benda til þess að forvarnarúrræði geti aukið þekkingu barna 

á félagslegri hæfni og eflt slíka hegðun. Flest úrræðin eru ætluð unglingum en færri 

eru ætluð yngri börnum þrátt fyrir að í mörgum tilfellum þróist óæskileg hegðun 

snemma á lífsleiðinni (McMahon og Washburn, 2003; Taub, 2002).  

 Mörg forvarnarúrræði hafa verið metin með það að leiðarljósi að öðlast 

vitneskju um hvort og hve miklum árangri þau ná. Í ljós hefur komið að úrræði þar 

sem notast er við þjálfun í félagsfærni (Gough, 1999) og hugrænar atferlisaðferðir, 
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hafa áhrif á hegðunarvanda en aðferðir sem byggja á sállækningu og 

einstaklingsvinnu ná ekki eins góðum árangri (Dupper, 2003).  

 Forvarnarúrræði sem hafa það að markmiði að draga úr ofbeldi og auka 

félagshæfni hafa verið innleidd í skóla víða um heim. Lögð er áhersla á gildi góðs 

félags- og tilfinningalegs þroska svo börn geti betur stjórnað tilfinningum sínum og 

átt heilbrigð samskipti á lífsleiðinni. Talið er að með því að efla sérstaklega félags- og 

tilfinningaþroska innan skólans megi draga úr ofbeldi, árásargirni og hegðunarvanda 

(Holsen, Smith og Frey, 2008) og jafnframt bæta námsárangur. Auk þess sem félags- 

og tilfinningaleg hæfni er nauðsynleg til að ná árangri í námi og starfi (Committee for 

Children, e.d.c, e.d.d). 

 Við innleiðingu forvarnarúrræða þarf að huga að mörgu. Mikilvægt er að nýta 

reynslu barnanna, innan og utan skóla, sem tækifæri til að þroska tilfinningalega 

hæfni þeirra. Talið er áhrifaríkara ef kennslan snýst um grundvallar félagshæfni, til 

dæmis sjálfstjórn og að geta unnið lausnamiðað, frekar en að snúast um ákveðna 

þætti, til dæmis ofbeldi eða reykingar. Miklu skiptir að hugað sé að þroska nemenda 

og að úrræðið sé notað reglulega og til langs tíma. Æskilegt er að byrja eins fljótt og 

kostur er og að allir starfsmenn taki þátt. Samvinna við foreldra er mikilvæg og er 

talin auka líkur á að árangur náist (Cooke o.fl., 2007; Goleman, 1995; Van Schoiack-

Edstrom o.fl., 2002). 

 Þegar unnið er að aukinni félags- og tilfinningalegri hæfni barna og reynt að 

draga úr ofbeldi skiptir miklu að huga að því hvers kyns viðhorf ríkir til ofbeldis og 

hverskonar menning er innan skólans (McMahon og Washburn, 2003). Samkvæmt 

rannsóknum næst bestur árangur þegar úrræðin beinast að því að ná fram 

viðhorfsbreytingu hjá ákveðnum hópum eða innan ákveðinna samfélaga (til dæmis 

skólasamfélagsins) í stað þess að úrræðinu sé beint gegn ákveðnum einstaklingi 

(Erickson o.fl., 2004). 

 Erickson o.fl. (2004) hafa tekið saman hvað skilur þau forvarnarúrræði sem 

virka frá þeim sem ekki skila árangri. Að þeirra mati skiptir máli að lögð sé áhersla á 

að koma á nýrri hegðun innan kerfisins í heild og að bæta skólaanda. Einnig er 
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mikilvægt að samskipti við fullorðna séu hlýleg og að nemendur finni fyrir tengslum 

við skólann. Jonson-Reid (2009a) tekur undir þetta og bendir á að góð tengsl 

nemenda við skóla auki samheldni og bæti andlega heilsu. Slíkt geti dregið úr hættu 

á vímuefnanotkun og minnkað líkur á að nemendum líði illa innan skólans. Að mati 

Erickson o.fl. (2004) er það lykilatriði að forvarnarúrræði dragi úr notkun þvingandi 

og refsandi aðgerða. Þá er mikilvægt að úrræðin séu löguð að aðstæðum á hverjum 

stað og nauðsynlegt að hafa heildarsýn að leiðarljósi í stað þess að einblína eingöngu 

á einstaklinginn. Það samræmist vel vistfræðilega sjónarhorninu sem Dupper (2003) 

fjallar um þar sem máli skiptir að horfa á einstaklinga og vandamál þeirra í víðu 

samhengi og fylgjast vel með gagnkvæmum samskiptum þeirra við umhverfið. 

Erickson o.fl. (2004) taka sérstaklega fram að sérþekking félagsráðgjafa henti 

einstaklega vel við innleiðingu forvarnarúrræða enda hafi þeir þekkingu á hinum 

ýmsu kerfum, samspili þeirra á milli og hegðun einstaklinga.  

 

2.5 Stig af stigi – uppruni og markmið 

Á Íslandi er Stig af stigi kennsluefni sem er notað til að efla félags- og 

tilfinningaþroska 4-10 ára barna. Það var fyrst notað 1986 í Seattle í Bandaríkjunum 

(Frey o.fl., 2000; Kristján M. Magnússon, 2003). Þar hefur það að mestu verið 

markaðssett sem forvarnarkerfi, en í Noregi, þar sem um 60% grunnskóla nota Stig 

af stigi, er lögð höfuð áhersla á að kerfið stuðli að alhliða félagslegri hæfni (Holsen 

o.fl., 2008). Stig af stigi er notað í meira en 10 þúsund skólum í Bandaríkjunum og 

Kanada og hefur einnig verið innleitt í Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Þýskalandi, Bretlandi, 

Japan, Danmörku og Venesúela (Dupper, 2003; Frey o.fl., 2000; Holsen o.fl., 2008). 

Það var fyrst notað í tilraunakennslu hér á landi skólaárið 2001-2002 (Kristján M. 

Magnússon, 2002).  

Stig af stigi er alhliða kerfi sem hefur það höfuðmarkmið að bæta félagslegt 

umhverfi barna. Þannig er ætlunin að skólasamfélagið í heild taki á félagslegum 

vanda nemenda og stuðli að því að þeir geti tileinkað sér jákvæða hegðun og 

félagshæfni sem er nauðsynleg til að lifa árangursríku og ánægjulegu lífi (Cooke o.fl., 
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2007; Frey o.fl., 2000). Börnin læri að skilja eigin tilfinningar, setja sig í spor annarra 

og leysa vanda. Þau læri einnig að hafa stjórn á skyndihvötum og tileinki sér 

sjálfstjórn (Dupper, 2003; Taub, 2002).  

Allt frá upphafi hafa verið gerðar fjölmargar rannsóknir á Stig af stigi, flestar í 

Bandaríkjunum (Holsen o.fl., 2008). Þar í landi var Stig af stigi valið það besta af 84 

kerfum sem notuð eru sem forvörn gegn ofbeldi. Auk þess var Stig af stigi eina kerfið 

sem talið var til fyrirmyndar í samantekt sem Menntamálaráðuneyti Bandaríkjanna 

gerði á 132 svipuðum kerfum (Committee for Children, e.d.a). Stig af stigi hefur 

einnig fengið fjölda viðurkenninga frá ýmsum samtökum í Bandaríkjunum fyrir góðan 

árangur, aðgengilegt efni og auðvelda framkvæmd (Cooke o.fl., 2007).  

 

2.6 Kenningarlegur bakgrunnur 

Kenningarlegan bakgrunn Stig af stigi má að mestu rekja til félagsnámskenningar 

Bandura (Social Learning Theory), félagslegrar vitneskjuvinnslu (Social Information-

Processing), hugrænnar atferlismeðferðar (Cognitive-Behavioral Therapy) og félags- 

og tilfinningalegs náms (Social and Emotional Learning) (Committee for Children, 

e.d.b; Frey o.fl., 2000; Holsen o.fl., 2008). Áður en lengra er haldið verður fjallað 

stuttlega um fræðilegan grundvöll Stig af stigi. 

 

2.6.1 Félagsnámskenningin 

Félagsnámskenning Alberts Bandura var sett fram á 6. áratug síðustu aldar og náði 

fljótt miklum vinsældum. Síðan þá hefur kenningin þróast nokkuð en áhersla er lögð 

á hugsanaferlið og hvernig einstaklingar hugsa um sjálfa sig og aðra. Kenningin 

byggir einnig á herminámi (observational learning) sem er talin grundvallarþáttur í 

þroska einstaklinga. (Berk, 2007). Samkvæmt Bandura er bein styrking (direct 

reinforcement) ekki skilyrði fyrir því að börn læri, tileinki sér nýja hæfni og breyti 

eigin hegðun, heldur geta þau einnig lært af fyrirmyndum. Þannig geta þau, með því 

að fylgjast með gjörðum annarra og viðbrögðum við þeim gjörðum, þróað með sér 

sjálfstraust, gildi, viðhorf og lausnir (Berk, 2007; Bee og Boyd, 2004; Gough, 1999). 



 31 

Bandura taldi herminám einstaklega mikilvægt börnum þegar þau læra að 

tileinka sér viðeigandi félagslega hegðun. Hann gerði meðal annars fræga tilraun þar 

sem börn voru látin horfa á myndband sem sýndi tvo drengi að leik og annar þeirra 

beitir ofbeldi til að ná yfirráðum yfir öllum leikföngunum. Eftir það voru börnin sett í 

herbergi með ýmiskonar leikföngum og sýndu þau þá mjög svipaða hegðun og 

ofbeldisfulli drengurinn í myndbandinu. Árásarhneigð þessara barna var mun meiri 

en þeirra barna sem ekki sáu myndbandið. Þrátt fyrir að rannsókn hans hafi sýnt 

fram á að börn geti tileinkað sér slæma hegðun með herminámi taldi hann það sama 

eiga við um góða hegðun, til dæmis umhyggju (Wade og Tavris, 2006).  

Félagsnámskenningin hefur hentað vel til að ná fram breytingum í hegðun 

einstaklinga þar sem markmiðið er að stöðva óæskilega hegðun og efla hegðun sem 

telst viðeigandi. Kenningin hefur hins vegar verið gagnrýnd fyrir að taka ekki 

nægilegt tillit til þess að einstaklingar geta sjálfir haft áhrif á eigin þroska (Berk, 

2007) og einnig fyrir hve lítið mið er tekið af þroskabreytingum sem eiga sér stað 

með aldrinum (Bee og Boyd, 2004).  

 

2.6.2 Hugræn atferlismeðferð 

Í kenningarlegum bakgrunni Stig af stigi má auk félagsnámskenningar greina 

hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar (Frey o.fl., 2000). Slíkar aðferðir eru 

taldar árangursríkar þegar unnið er með hegðunarvanda barna (Dupper, 2003). Með 

hugrænni atferlismeðferð er markmiðið að breyta hugsun, líðan og hegðun og tekið 

er mið af áhrifum annarra á þessa þætti. Hugmyndafræðin byggir á því að hegðun 

einstaklings ráðist af því hvernig viðkomandi skynjar, túlkar og upplifir veruleikann. 

Þannig er reynt að kenna nýja hæfni til að breyta hugsanaferlinu og í kjölfarið 

breytist hegðunin. Til dæmis er notast við slökunaraðferðir, herminám, 

hlutverkaleiki og lausnamiðaða vinnu. (Barton, 1999; Dupper, 2003; Gough, 1999) 
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2.6.3 Félagsleg vitneskjuvinnsla 

Þriðja hugmyndin sem Stig af stigi byggir á er félagsleg vitneskjuvinnsla og er 

grunnurinn svipaður og í félagsnámskenningu Bandura. Markmið með félagslegri 

vitneskjuvinnslu er að auka skilning á hugrænu ferli barna (cognitive processing) og 

hvernig það tengist árásargjarnri hegðun eða félagshæfni. Talið er að þegar börn 

standa frammi fyrir félagslegu áreiti (social stimulus) líti þau á það sem annað hvort 

verkefni eða vanda og ráðast viðbrögðin að miklu leyti af fyrri reynslu þeirra og 

markmiðum (Dodge, 1986).  

Ferlið sem á sér stað frá því að barn stendur frammi fyrir áreiti og þar til það 

sýnir viðbrögð skiptist í fimm stig. Fyrst er stig táknbindingar (encoding process) þar 

sem barn túlkar aðstæður og íhugar vísbendingar frá umhverfinu. Næst er 

túlkunarstigið (interpertation process) þar sem það rifjar upp eigin reynslu og 

markmið, auk nýrra upplýsinga. Á þriðja stigi leitar barn mögulegra viðbragða 

(response search process) og veltir fyrir sér hverskonar hegðun það eigi að sýna. Hér 

hefur fyrri reynsla og fyrirmyndir sérlega mikil áhrif. Á fjórða stigi, ákvörðunarstigi 

(response decision process) ákveður barnið hvernig það ætli að bregðast við 

aðstæðunum og metur hvernig viðbrögð það fái. Talið er að hvatvís og árásargjörn 

börn eigi oft í erfiðleikum með þetta mat. Að lokum, á fimmta stigi, 

framkvæmdastiginu (enactment process) bregst barnið við áreitinu og skiptir miklu 

máli hvernig munnlegri hæfni þess og hreyfigetu er háttað. Það er meðal annars 

vegna þessa sem hlutverkaleikur er svo mikilvægur börnum. Hann gefur þeim 

tækifæri til að æfa viðbrögð sín í ýmsum aðstæðum (Dodge, 1986).  

2.6.4 Félags- og tilfinningalegt nám 

Fjórði þátturinn sem Stig af stigi byggir á er félags- og tilfinningalegt nám 

(Committee for Children, e.d.b). Það er ferli þar sem; ,,börn og fullorðnir þróa með 

sér þá hæfni, viðhorf og gildi sem nauðsynleg eru til að öðlast félagslega og 

tilfinningalega getu“ (Elias o.fl., 1997, bls. 2). Þetta felst í því að kennarar (og aðrir 

sem sinna börnum) sjái til þess að nemendur geti tileinkað sér hæfni til að skilja, 

stjórna og tjá tilfinningar sínar. Þannig byggja til dæmis félags- og 
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sjálfsþekkingargreindir Gardners á því að börn geti skilið sjálfa sig og aðra (Taylor og 

Larson, 1999).  

Félags- og tilfinningalegt nám er mikilvægt, því þannig öðlast einstaklingar þá 

hæfni sem nauðsynleg er til að geta átt í góðum samböndum, tekist á við verkefni 

hversdagsins og leyst þau vandamál sem upp koma. Ætlunin er að börn læri að tjá sig 

og ná stjórn á tilfinningum sínum, þau geti haft stjórn á reiði sinni, lært að þekkja 

eigin tilfinningar og viðurkenna skoðanir annarra. Einnig að stuðla að samvinnu og 

gera börnum kleift að setja sér markmið. Með því að efla þessa færni meðal 

nemenda má draga úr ergelsi þeirra, bæta lágt sjálfsálit og vinna gegn kvíða og 

þunglyndi (Taylor og Larson, 1999).  

Oft getur reynst erfitt að koma almennu félagslegu- og tilfinningalegu námi á 

innan skóla og þrátt fyrir vilja kennara vill þessi þáttur verða útundan í náminu. 

Félags- og tilfinningalegt nám er stundum talið vera týndi hlekkurinn í skólastarfinu 

(Elias o.fl., 1997) en er þó mikilvægt vegna þess að í sumum tilfellum skortir börn þá 

félags- og tilfinningalegu hæfni sem áður var kennd heima fyrir. Mögulegt er að 

skólayfirvöld veigri sér við því að innræta börnum þau viðhorf sem felast í félags- og 

tilfinningalegu námi, ef hætta er á að viðhorfin séu ólík þeim sem tíðkast innan 

heimilanna (Taylor og Larson, 1999).  

Félags- og tilfinningalegt nám er talið bæta námsárangur og starfshæfni 

skóla. Jafnframt er talið að það geri börn betur í stakk búin fyrir hlutverk 

framtíðarinnar (Goleman, 1995) og samkvæmt skýrslu bandaríska 

rannsóknarsetursins Child Trends1 er sú hæfni sem þau tileinka sér með slíku námi 

talin eftirsóknarverð á vinnumarkaði í dag (Committee for Children, e.d.c). Þá kom 

fram í rannsókn sem framkvæmd var á vegum CASEL (Collaborative for Academic, 

Social and Emotional Learning)2 að þegar börn hafi hlotið kennslu í félags- og 

tilfinningalegu námi hafi einkunnir þeirra hækkað að meðaltali um rúmlega heilan og 

þau sýndu 23% betri félagslega og tilfinningalega færni. Þá batnaði hegðun þeirra 

                                                 
1
 Rannsóknarsetur sem rannsakar málefni barna á öllum þroskastigum 

2
 Samtök sem hafa það að markmiði að efla félags- og tilfinningalegt nám. 
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innan skólastofunnar um 9%, hegðunarvandamál drógust saman um 9% og 

tilfinningaleg vandamál um 10% (Committee for Children, e.d.d).  

2.7 Uppbygging, aðferðir og grunnstoðir Stig af stigi 

Hérlendis er Stig af stigi ætlað börnum 4 - 10 ára. Efnið skiptist í þrjá flokka. Fyrsti 

flokkurinn, sem hér er fjallað um, er ætlaður börnum 4-6 ára. Annar flokkurinn er 

ætlaður 7-8 ára börnum og sá þriðji er fyrir 9-10 ára börn (Kristján M. Magnússon, 

2003). Í Bandaríkjunum hefur efnið einnig verið gefið út fyrir unglinga (Frey o.fl., 

2000). Í dag eiga 48 grunnskólar og 64 leikskólar á Íslandi efnið um Stig af stigi 

(Reynir ráðgjafastofa, e.d.).  

Kennsluefnið er þannig uppbyggt að hver tími er fyrirfram skipulagður (Van 

Schoiack-Edstrom o.fl, 2002). Yfirleitt er kennt tvisvar í viku (Frey o.fl., 2000; Dupper, 

2003) og þarf þá 10-15 vikur til að ljúka efninu. Sé kennd ein kennslustund á viku 

þarf 20-30 vikur til að ljúka yfirferðinni (Committee for Children 2004). Efnið er 

mismunandi eftir aldri barnanna og þess er gætt að námsefnið og æfingar henti 

þroska þeirra (Taub, 2002). 

 Stig af stigi er ætlað félagsráðgjöfum, kennurum, sálfræðingum 

námsráðgjöfum og fleirum sem vinna með börnum og unglingum (Committee for 

Children, e.d.a.). Hér á landi sér bekkjarkennari í flestum tilfellum um Stig af stigi en 

hann getur átt samvinnu við aðra fagaðila innan skólans. Erlendis er fyrirkomulagið 

stundum þannig að kennari kynnir efnið fyrir nemendum en skólasálfræðingur eða 

skólafélagsráðgjafi/námsráðgjafi notar það í vinnu með börnum sem á því þurfa að 

halda (Van Schoiack-Edstrom o.fl, 2002). Félagsráðgjafar og meistaranemar sem 

starfa við Social Work Counseling Services í Pennsylvaniu sjá meðal annars um að 

kenna börnum Stig af stigi í skólavistun. Börnin eru 10-12 í hóp og honum stýra 2-3 

félagsráðgjafar. Starfsmenn skólavistunar aðstoða við kennsluna (Social Work 

Counseling Services, e.d.). Annað dæmi er Pumpkin Delight grunnskólinn í 

Connecticut þar sem skólafélagsráðgjafi sér um að kenna yngstu nemendum skólans 

Stig af stigi (Jessica Renkowsky, e.d).  
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Áður en Stig af stigi er tekið í notkun er haldið réttindanámskeið svo 

umsjónaraðilar geti öðlast réttindi til að kenna efnið. Hérlendis er þetta sex 

klukkustunda námskeið sem fram fer á vegum Reynis ráðgjafastofu (Committee for 

Children 2004). Á námskeiðinu kynnast þátttakendur hugmyndafræðinni og fá 

tækifæri til að æfa og ræða þær aðferðir sem notast er við. Námskeiðin eru ætluð 

bæði fagaðilum og ófaglærðu starfsfólki en þeir síðarnefndu fá sérstaka kynningu á 

helstu hugtökum svo þeir hafi grundvallar þekkingu á því sem börnin munu síðar 

tileinka sér (Frey o.fl., 2000).  

 Ýmsar aðferðir eru notaðar í Stig af stigi, til dæmis umræður og 

hlutverkaleikir þar sem bæði nemendur og kennarar taka þátt. Einnig er notast við 

jákvæða styrkingu (Bergsgaard, 1997; Taub, 2002). Helstu „verkfærin“ eru 

myndaspjöld, handbrúður, söngvar og plaköt (Committee for Children, 2002). Á 

hverju myndaspjaldi er mynd af börnum í ýmiskonar félaglegum samskiptum 

(Bergsgaard, 1997). Á bakhlið myndaspjaldanna eru leiðbeiningar til þess sem sér um 

kennsluna. Þessi spjöld eru notuð sem útgangspunktur og upphaf þeirrar umræðu 

sem ætlunin er að eiga í hverjum tíma (Dupper, 2003; Holsen o.fl., 2008). Út frá 

myndaspjöldunum er svo farið í ýmiskonar æfingar og leiki, sungið eða sýnd 

brúðuleikrit. Í brúðuleikritunum, sem aðeins eru notuð þegar fjallað er um 

grunnstoð eitt og tvö (sjá síðar), eru þeir Hvutti hvatvísi og Snigillinn staðfasti í 

aðalhlutverki. Hvutti er fyrirferðarmikill hundur en Snigillinn rólegur og yfirvegaður. Í 

upphafi verða börn yfirleitt mjög hrifin af Hvutta en fá síðar leið á honum vegna 

fyrirgangsins og líkar þá betur við Snigilinn. Söngvarnir tengjast einnig 

myndaspjöldunum og fjalla meðal annars um tilfinningar, snjallræði og slökun. Í 

handbók ætlaðri umsjónaraðilum má finna texta við lögin og gítargrip. Einnig er í 

bókinni ýmiskonar umfjöllun og leiðbeiningar um Stig af stigi og útgáfur af 

kynningarbréfum til foreldra (Committee for Children, 2002).  

 Stig af stigi byggir á þremur grunnstoðum. Sú fyrsta er innlifun (empathy), sú 

önnur, að leysa úr vanda (social problem solving) og stjórna skyndihvötum (impulse 
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control). Þriðja grunnstoðin er sjálfstjórn (anger management) (Frey o.fl., 2000; 

Committee for Children, 2002).  

 Innlifun: Hoffman skilgreindi innlifun sem „óbein tilfinningaleg viðbrögð sem 

samsvara ekki endilega tilfinningalegu ástandi viðkomandi heldur er meira 

viðeigandi fyrir líðan annars aðila...“ (Bee og Boyd, 2004, bls. 332). Í Íslenskri 

orðabók er innlifun „það að lifa sig inn í e-ð, næmur skilningur“ (1994, bls. 458). 

Samkvæmt skilgreiningu McMahon og Washburn er innlifun „getan til að átta sig á 

tilfinningalegum vísbendingum, setja sig í spor annarra og bregðast við 

tilfinningalegri líðan annarra...“ (2003, bls. 44). Innlifun snýst um að börn hafi getu til 

að skilja og átta sig á hvernig öðrum líður, geti sett sig í þeirra spor og sýnt þeim 

tilfinningalegt viðmót. Einnig að þau geti sett sanngjarnar reglur og sent „ég boð“ 

(Bergsgaard, 1997; Committee for Children, 2002). Innlifun er hluti af því að ná fram 

óeigingjarnri hegðun og félagshæfni á meðal barna (Frey o.fl., 2000).  

Fyrir um tveimur áratugum var talið að börn væru mjög sjálfhverf og gætu 

ekki sett sig í spor annarra fyrr en þau væru 7 ára (Committee for Children, 2004). 

Hoffman, sem skoðað hefur innlifun hjá börnum hefur komist að því að börn geti 

áttað sig á líðan annarra 12-18 mánaða gömul, eða um leið og þau átta sig á 

muninum á sjálfum sér og öðrum. Á þessum aldri taka viðbrögðin oftast mið af þeim 

sjálfum. Á leikskólaárunum og í grunnskóla verða viðbrögð barna við líðan annarra 

mun meira viðeigandi og þau öðlast aukna færni í að lesa í tilfinningar annarra. Síðar, 

á unglingsárum, hafa þau svo getu til að skilja aðstæður annarra almennt, en ekki 

aðeins líðan þeirra á ákveðnu augnabliki (Bee og Boyd, 2004).  

Þroskamunur heilbrigðra barna getur verið nokkur þegar kemur að 

hæfileikanum til að sýna innlifun. Þannig geta stúlkur verið mjög félagsfærar á 

meðan drengir geta lokað á tilfinningar sínar og annarra (Committee for Children, 

2002). Rannsóknir hafa sýnt að geti barn tileinkað sér innlifun, minnki það líkur á 

eigingjarnri og árásarfullri hegðun en börn sem eiga við hegðunarerfiðleika að stríða 

eiga oft erfitt með að setja sig í spor annarra (Frey o.fl., 2000).  
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 Í fyrsta hluta Stig af stigi er sjónum beint að innlifun á þrjá vegu. Í fyrsta lagi 

er börnum kennt að þekkja eigin tilfinningar og tilfinningar annarra. Þetta er gert 

með því að þau ræða sex grunntilfinningar og æfa sig í að bera kennsl á þær. Í öðru 

lagi læra þau að taka mið af sjónarmiðum annarra og setja sig í þeirra spor. Það gera 

þau meðal annars með hlutverkaleikjum og með því að deila reynslu og viðbrögðum 

í raunverulegum og tilbúnum aðstæðum. Í þriðja lagi læra börnin að veita öðrum 

tilfinningalegt viðmót með því að taka þátt í hlutverkaleikjum (Committee for 

Children, 2002; Frey o.fl., 2000). 

Lausn vanda og stjórn skyndihvata: Lausn vanda „er vitsmunalegt ferli og 

færniþjálfun [sem] æfir börnin í að beita félagslega viðurkenndri tækni“. Stjórn 

skyndihvata  „merkir að stoppa og íhuga vandamál í stað þess að gera það fyrsta sem 

í hugann kemur...“ (Committee for Children, 2002, bls. 38). Þessi hæfni er talin skipta 

sköpum þegar unnið er gegn ofbeldisfullri hegðun, en börn sem talin eru árásargjörn 

virðist oft skorta getuna til að geta leyst vanda sem upp kemur í þeirra félagslega 

umhverfi. Þannig skortir þau getu og/eða áhuga til að átta sig á þeim félagslegu 

vísbendingum sem er að finna í umhverfinu og komi upp erfiðleikar eiga þau það til 

að ganga út frá því að um fjandsamlegan ásetning sé að ræða þegar vafi leikur á 

aðstæðum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fái börn viðeigandi þjálfun megi bæta 

verulega hæfni þeirra til að leysa úr vanda og hafa stjórn á skyndihvötum (Frey o.fl., 

2000). Til að kenna börnum að leysa úr vanda og hafa stjórn á skyndihvötum er 

notast við Umferðaljósaðferðina, sem komin er frá Danmörku. Hún felst í því að, 1) 

Stoppa – átta sig á að vandi er á ferðum og skilgreina vandann, 2) Bíða – Finna fleiri 

en einn möguleika og reyna að segja til um afleiðingarnar, 3) Fara af stað – Breyta 

hugsun í verknað, finna bestu lausnina og prófa hana. Þegar börnum er kennt að 

leysa vanda er mikilvægt að þau læri að hugsa upphátt, bæði til að auðvelda þjálfun 

og einnig til að auðveldara sé að leiðrétta þau (Committee for Children, 2002).  

Sjálfstjórn: Hefur það að markmiði að koma í veg fyrir slagsmál á meðal barna 

og aðstoða þau við að takast á við stríðni og gagnrýni (Bergsgaard, 1997). Samkvæmt 

Committee for Children (2002) er sjálfstjórn það að „geta beitt ýmiskonar aðferðum 
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sem minnka streitu og fá þannig útrás fyrir reiðina á félagslega viðurkenndan hátt.“ 

(bls. 46). Reiði er oft ein af orsökum þess að einhver beitir ofbeldi eða ögrar öðrum, 

en þrátt fyrir það er tilfinningin ekki vandinn heldur það sem gert er í reiðinni 

(Committee for Children, 2002). Takist börnum að þróa með sér hæfni til að hafa 

stjórn á tilfinningum sínum og þeim athöfnum sem af þeim orsakast, eru þau mun 

ólíklegri til að þróa með sér árásargjarna hegðun (Frey o.fl., 2000).  

 Til að börn tileinki sér sjálfstjórn læra þau meðal annars að beita streituvörn. 

Með streituvörn er notast við líkamlega slökun og sjálfsleiðbeiningu þar sem börnin 

hugsa upphátt og tala við sjálfan sig til að stjórna hegðun sinni, líkt og gert er í 

grunnstoð tvö, með umferðaljósaaðferðinni. Þar er fyrsta skrefið að stoppa og gera 

sér grein fyrir reiðinni og átta sig á líkamlegum einkennum sem henni fylgja. Næst er 

að slaka á og anda djúpt þrisvar sinnum. Síðan hugsa þau upphátt og tala róandi við 

sjálf sig. Að lokum íhuga börnin upplifun sína og tala við einhvern fullorðinn um 

reiðina (Committee for Children, 2002). Aðferðir sem þessar hafa reynst vel til að 

draga úr truflandi og árásarfullri hegðun hjá ungum drengjum. Einnig hefur komið í 

ljós að drengir sem geta tileinkað sér slíkar aðferðir öðlast aukna hæfni í að leysa úr 

vanda og eru ólíklegri til að neyta áfengis og fíkniefna (Frey o.fl.,2000). 

 

2.8 Erlendar rannsóknir á árangri Stig af stigi 

Eins og áður hefur komið fram hefur Stig af stigi verið rannsakað víða um heim. 

Þessar rannsóknir hafa meðal annars byggt á ýmiskonar mati. Í upphafi voru 

framkvæmd þróunarmöt (formative evaluation) til að greiða fyrir og bæta þróun Stig 

af stigi. Síðan þá hafa verið gerðar nokkuð margar rannsóknir sem byggja á 

árangursmati (outcome evaluation) og hafa það að markmiði að meta árangur og 

áhrif Stig af stigi (Frey o.fl., 2000). Hér verður fjallað um nokkrar af þessum 

rannsóknum, flestar eru bandarískar en einnig verður fjallað um norskar, þýskar og 

kanadískar rannsóknir. Rannsóknirnar eru framkvæmdar á mismunandi tímum 

meðal ólíkra samfélagshópa og misjöfnum aðferðum er beitt og því er athyglisvert 

að fara yfir helstu niðurstöður þeirra.  



 39 

Þróunarmötin sem gerð voru í tengslum við upphaflega framkvæmd Stig af 

stigi voru gerð í Bandaríkjunum á meðal barna í 12 skólum í dreifbýli og þéttbýli. Þau 

yngstu voru í leikskóla, en þau elstu komin í 8. bekk3. Tekin voru viðtöl við börnin 

fyrir og eftir innleiðingu Stig af stigi og einnig lagðar fyrir kannanir. Auk þess var rætt 

við kennara sem voru á heildina litið mjög ánægðir með Stig af stigi. Þeim þótti 

auðvelt að undirbúa kennsluna og fannst uppbygging hennar góð. Þeir töldu efnið 

skila árangri og vekja áhuga meðal nemenda. Einnig voru kennarar mjög ánægðir 

með handbókina sem fylgir. Niðurstöður matsins sýndu að börn sem tóku þátt í Stig 

af stigi bættu verulega hæfni sína í að leysa vanda og áttu einnig auðveldara með 

innlifun. Auk þessa bentu niðurstöður til þess að eftir að hafa fengið þjálfun í Stig af 

stigi hefðu börnin meiri þekkingu á félagshæfni en þau sem ekki fengu slíka þjálfun 

(Frey o.fl., 2000).  

 Ein þekktasta rannsókn sem gerð hefur verið á Stig af stigi var framkvæmd af 

Grossman o.fl. 1993-1994 og kom út árið 1997. Rannsóknin byggir á árangursmati. 

Um 700 börn í 3. bekk4 tóku þátt en einnig var notast við samanburðarhóp. Kennsla í 

Stig af stigi fór fram tvisvar í viku í fjóra til fimm mánuði. Markmið rannsóknarinnar 

var að kanna hvernig og hvort Stig af stigi hafi áhrif á árásarhneigð og félagshæfni. 

Gagna var aflað með einkunnagjöf frá kennurum og foreldrum auk þess sem notast 

var við vettvangsathugun til að fylgjast með nemendum í skólanum (Frey o.fl., 2000). 

Niðurstöður vettvangsathugunar leiddu í ljós að líkamlegt ofbeldi fór 

minnkandi hjá rannsóknarhópnum en ekki hjá samanburðarhópnum, þar sem það 

fór vaxandi. Breytingarnar í rannsóknarhóp urðu mestar þar sem ofbeldi er yfirleitt 

algengast, í matsal og á skólalóð. Í rannsóknarhóp jókst félagshæfni, til dæmis 

hlutlaus samskipti (neutral interaction)5 og vinaleg hegðun (friendly behaviour)6, um 

17% sé það borið saman við samanburðarhóp, þar sem félagshæfni jókst aðeins um 

1%. Eftirfylgdin, sem framkvæmd var sex mánuðum eftir að nemendurnir höfðu 
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lokið námsefninu um Stig af stigi, sýndi að líkamlegt ofbeldi var marktækt 

sjaldgæfara í rannsóknarhóp en í samanburðarhóp. Rannsóknarhópurinn átti líka 

marktækt jákvæðari samskipti en samanburðarhópurinn. Þrátt fyrir niðurstöður 

vettvangsathugunar, bentu gögnin sem aflað var meðal kennara og foreldra ekki til 

þess að árangur væri eins skýr og vettvangsathugun sýndi. Rannsakendur töldu það 

mögulega stafa af því að kennarar tækju ekki eftir lítilsháttar breytingum á 

börnunum og væru ekki nægilega meðvitaðir um það sem fram færi í frímínútum. 

Foreldrar væru of uppteknir af hegðun barna heima við og sæju því ekki breytingu 

sem orðið hefði í skólanum (Frey o.fl., 2000; Grossman o.fl., 1997).  

Önnur bandarísk rannsókn sem gerð var á Stig af stigi beindi sjónum sínum 

sérstaklega að börnum af afrískum uppruna. Um var að ræða börn sem bjuggu í 

samfélagi þar sem fátækt var mikil og ofbeldi algengt. Rannsóknin náði til um það bil 

150 barna í 6. – 8. bekk7. Gagna var aflað fyrir og eftir að börnin höfðu fengið 

kennslu í Stig af stigi. Þeirra var aflað á meðal barnanna sjálfra, jafningja þeirra og 

kennara. Sérstök áhersla var lögð á að mæla árásarhneigð og félagshæfni. 

Samkvæmt niðurstöðunum var marktæk aukning á þekkingu nemenda á ofbeldi, 

afleiðingum þess og forvörnum gegn ofbeldi, eftir að hafa tekið þátt í Stig af stigi. Þá 

kom einnig í ljós að aukin geta í að tileinka sér innlifun spáði fyrir um minnkandi 

árásargirni á meðal nemenda. Þrátt fyrir þetta urðu ekki marktækar breytingar á 

árásarhneigð nemenda sem mögulega má rekja til þess að ríkjandi viðhorf til ofbeldis 

í samfélaginu komi í veg fyrir að fullnægjandi árangur næðist. Rannsakendur töldu að 

ef til vill væri erfitt að meta áhrif Stig á stigi ef ekki væri notast við 

vettvangsathuganir (McMahon og Washburn, 2003) líkt og Grossman gerði í sinni 

þekktu rannsókn. 

Jennifer Taub rannsakaði áhrif Stig af stigi á meðal hvítra, fátækra nemenda 

sem bjuggu í dreifbýli norðarlega á austur strönd Bandaríkjanna. Einn skóli tók þátt, 

þátttakendur voru 54 börn í 3. – 5. bekk8 og notast var við samanburðarhóp sem í 

voru 26 börn. Rannsóknin fór fram á tímabilinu janúar 1996 – janúar 1997 og var 
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gagna aflað þrisvar sinnum á þessu tímabili. Einu sinni áður en Stig af stigi var 

innleitt, einu sinni áður en skóla lauk að vori og svo ári eftir að fyrst var farið að nota 

efnið. Gagna var aflað með matslistum sem lagðir voru fyrir kennara auk þess sem 

vettvangsathugun var gerð á meðal nemenda. Niðurstöður gagna sem aflað var 

meðal kennara sýndu að félagshæfni barnanna í rannsóknarhópnum hafði aukist 

strax við aðra mælingu. Andfélagsleg hegðun fór hins vegar vaxandi frá tímapunti 1 

(janúar 1996) að tímapunti 2 (maí 1996) en hafði svo farið örlítið minnkandi í janúar 

1997, sé það borið saman við tímapunkt 1. Þetta er mögulega rakið til þess að vegna 

tilhlökkunar eftir sumrinu sýni börn meira truflandi hegðun á vorin. Einnig taldi 

rannsakandi mögulegt að lengri tíma tæki að venja börn af ákveðinni hegðun en það 

tæki að kenna þeim nýja. Vettvangsathuganirnar sýndu aðeins marktæka breytingu á 

tveimur af fjórum þáttum sem fylgst var með. Það var að börnin hlýddu frekar 

fyrirmælum innan skólastofunnar og sýndu aukna viðeigandi hegðun í samskiptum 

við jafningja sína (Taub, 2002).  

Árið 2002 kom út grein í tímaritinu School Psychology Review sem fjallaði um 

rannsókn sem gerð var meðal unglinga í Bandaríkjunum og Kanada. Markmiðið var 

að kanna hver áhrif Stig af stigi væru á viðhorf unglinga gagnvart ofbeldi og þeirra 

aðferða sem beita má til að takast á við slíkt. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru 

merkilegar að því leyti að í fyrsta sinn var sýnt fram á að með Stig af stigi mætti 

breyta viðhorfum barna og unglinga til ofbeldis. Um 700 börn í 6. – 8. bekk9 tóku 

þátt og var gagna aflað meðal þeirra fyrir og eftir þátttöku í Stig af stigi. Fyrir 

innleiðingu Stig af stigi var kynjamunur í viðhorfi til líkamlegs ofbeldis, en stúlkur 

sýndu minna umburðarlyndi gagnvart því en drengir en félagsleg útskúfun var litin 

sömu augum hjá báðum kynjum. Eftir að hafa tekið þátt í Stig af stigi í eina önn hafði 

viðhorf þátttakanda til ofbeldis breyst og þau voru líklegri en viðmiðunarhópur til að 

líta ofbeldi neikvæðum augum. Þau voru einnig ólíklegri en viðmiðunarhópur til að 

líða útskúfun og líkamlegt- og munnlegt ofbeldi. Á þeim tíma sem unglingarnir tóku 

þátt í Stig af stigi hafði viðhorf þeirra til félagslegrar hæfni breyst og voru þau nú 

                                                 
9
 Átt er við bandarískt og kanadískt bekkjarkerfi 



 42 

ólíklegri en viðmiðunarhópur til að líta svo á að erfitt væri að tileinka sér slíka hæfni 

(Van Schoiack-Edstrom, 2002).  

Líkt og í rannsókn McMahon og Washburn og Taub gerðu Cooke og fleiri 

rannsókn í samfélagi þar sem nokkuð var um fátækt. Rannsókn þeirra var 

framkvæmd á tímabilinu september 2002 til maí 2003 og tóku 5 grunnskólar í 

Meridan Connecticut þátt. Alls voru þetta tæplega 750 börn í 3. – 5. bekk10. Matið 

fór fram fyrir og eftir að Stig af stigi var innleitt og gagna aflað með matslistum sem 

lagðir voru fyrir nemendur, vettvangsathugun og farið var yfir tilkynningar um 

hegðunarvanda (disciplinary referral). Samkvæmt niðurstöðu sýndu 2/3 nemenda 

marktækar framfarir er varða jákvæða þætti, svo sem umhyggju, samvinnu og að 

sýna öðrum tillitssemi. Hins vegar, þvert á tilgátur rannsakenda, tókst ekki að sýna 

fram á marktæka breytingu á árásarhegðun og tíðni ofbeldis. Rannsakendur töldu 

líklegt, líkt og Taub benti á, að eðlileg aukning á átökum verði á þessum árstíma 

þegar tilhlökkun eftir sumarfríinu fer vaxandi. Vettvangsathuganir og 

hegðunartilkynningar sýndu ekki fram á að breytingar hefðu orðið á hegðun 

barnanna eftir að Stig af stigi var innleitt (Cooke o.fl., 2007).  

Hinn kanadíski Bergsgaard er með nokkuð aðrar áherslur en flestir aðrir sem 

metið hafa Stig af stigi. Hann beinir sjónum sérstaklega að því hvernig kynin beita 

ofbeldi á mismunandi hátt og hvernig Stig af stigi er undir það búið að taka á slíkum 

kynjamun. Matið stóð yfir í tvö ár, um miðjan síðasta áratug. Þátttakendur voru börn 

í 1. - 4. bekk í tveimur misstórum skólum í Kanada. Kennarar voru fengnir til að safna 

gögnum um átök milli nemenda. Þetta var gert sex sinnum, í fimm daga í senn og 

einnig voru tekin eigindleg viðtöl við kennara. Strax frá fyrstu mælingu fór átökum 

meðal nemenda í báðum skólum að fækka, bæði á heildina litið og þegar litið var á 

meðalfjölda átaka á hver nemanda. Þannig fækkaði átökum um meira en 100% að 

meðaltali hjá hverjum nemenda í stærri skólanum, var í upphafi 2,4 átök á fimm 

daga tímabili, en varð í lok gagnaöflunar 1,0 átök. Niðurstöður matsins bentu til þess 

að Stig af stigi hefði áhrif á hvernig kennarar tóku á átökum milli nemenda. Þannig 
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fækkaði tilvísunum til skólastjóra úr 6% í 3% og um leið jókst notkun á sáttaumleitan 

(mediation) úr 0-1% í 19-28% á meðan matinu stóð (Bergsgaard, 1997). 

Þar sem rannsókn Bergsgaard fjallaði sérstaklega um kynjamuninn í tengslum 

við Stig af stigi bentu niðurstöður hans til þess að 75-85% þeirra átaka sem upp 

komu mætti rekja til drengja. Þetta var sérstaklega tekið fyrir í þeim viðtölum sem 

rannsakandinn átti við kennara. Í fyrri viðtölunum töldu kennarar líklegt að þessa 

miklu ofbeldishegðun drengja mætti rekja til ytri þátta, til dæmis ofbeldis í sjónvarpi 

og kvikmyndum. Í seinni viðtölum við kennara, ári síðar, var skoðun þeirra önnur og 

töldu þeir nú að ofbeldi drengja væri sjáanlegra og öll skráning hefði smitast af því. 

Ofbeldi meðal stúlkna væri ekki eins augljóst, meira væri um klíkumyndanir og 

útskúfanir af þeirra hálfu. Kennarar væru of uppteknir til að taka eftir slíku og 

nemendur tilkynntu ekki slíkt ofbeldi af ótta við að vekja á sér athygli. Þá töldu 

kennarar að í Stig af stigi væri ekki að finna þau úrræði sem nauðsynleg eru til að 

taka á leyndu ofbeldi né heldur upplýsingar um hvernig skuli bera kennsl á slíkt 

(Bergsgaard, 1997). 

 Auk Bandaríkjamanna hafa Þjóðverjar einnig metið og rannsakað Stig af stigi 

nokkuð. Í einni slíkri rannsókn var athugað hvort Stig af stigi hefði ólík áhrif á kynin 

og hvort það hefði áhrif á tilfinningalega líðan nemenda. Gagna var aflað 1999 og 

aftur árið 2000, þegar börnin höfðu lokið 2/3 af námsefninu. Börn voru tekin í viðtöl 

en foreldrar og kennarar svöruðu matslistum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

bentu til þess að samkvæmt mati foreldra hefðu börnin aukið tilfinningalega hæfni 

sýna og að dregið hefði úr kvíða, þunglyndi og feimni hjá þeim (Schick og Cierpka, 

2005). Er þessi rannsókn sú eina sem sýnt hefur fram á að Stig af stigi geti haft 

jákvæð áhrif á tilfinningalega líðan barna (Holsen o.fl., 2008). Rannsókn Schick og 

Cierpka (2005) leiddi einnig í ljós að eftir þátttöku í Stig af stigi áttu börnin 

auðveldara með að tjá tilfinningar sínar í aðstæðum sem þau óttuðust (til dæmis 

þrumuveðri) og gátu tileinkað sér þær aðferðir sem þau höfðu lært, svo sem stjórn 

skyndihvata og slökunaraðferðir. Ekki kom fram neinn afgerandi munur um hvernig 

kynin verða fyrir áhrifum af Stig af stigi en þó töldu rannsakendur að finna mætti 
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vísbendingar um að stúlkur þyrftu meiri aðstoð en drengir við að tileinka sér innlifun 

og samvinnu. 

 Í Noregi voru áhrif Stig af stigi rannsökuð í mati sem fram fór á árunum 2004-

2006. Alls tóku 8 skólar frá ýmsum landshlutum þátt, samtals rúmlega 1100 börn í 5. 

– 7. bekk11. Gagna var aflað á meðal barnanna sjálfra sem fylltu út matslista. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif Stig af stigi í eins raunverulegum 

aðstæðum og mögulegt var og því voru samskipti rannsakenda og skólanna 

takmörkuð eins og hægt var. Einu samskiptin snérust um að koma kynningarbréfum 

og spurningalistum til réttra aðila en ekki var reynt að hafa áhrif á það á nokkurn 

hátt hvernig Stig af stigi var notað í skólunum. Bentu niðurstöður til þess að einhver 

jákvæð áhrif væru af Stig af stigi á félagslega hæfni barnanna (Holsen o.fl., 2008). 

Grossman komst einnig að slíkri niðurstöðu, en aðeins þegar notast var við 

vettvangsathuganir (Frey o.fl., 2000).  

Samkvæmt niðurstöðum Holsen o.fl. (2008) reyndist erfitt að færa sönnur á 

að Stig af stigi hefði áhrif á hegðunarvanda og ofbeldishegðun barna í Noregi. Rekja 

þau það meðal annars til þess að almennt séð sýni aðeins lítill hluti barna slíka 

hegðun og því sé erfitt að mæla marktæka breytingu hjá hópnum í heild. Einnig geti 

ástæðan verið sú að í Noregi (líkt og á Íslandi) er aðaláherslan lögð á að auka 

félagshæfni frekar en að draga úr ofbeldi og árásarhneigð eins og áhersla er á í 

Bandaríkjunum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að fengju börn þjálfun í 

Stig af stigi tvisvar í viku mætti búast við meiri árangri en ef þjálfun færi fram einu 

sinni í viku.  

 Í nokkrum af þeim rannsóknum sem hér hefur verið fjallað um voru kennarar 

sérstaklega beðnir um að meta Stig af stigi í heild sinni. Þeir töldu meðal annars að 

með Stig af stigi, mætti bæta skólaandann og auka virðingu og sjálfstraust á meðal 

nemenda (Committee for Children, e.d.b.). Þýskir kennarar töldu að Stig af stigi hefði 

jákvæð áhrif á félagshæfni barna, það drægi úr árásargjarnri hegðun og bætti 

andann innan skólastofunnar svo námið yrði auðveldara. Alls töldu 77% að þeir 
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myndu nota Stig af stigi í framtíðinni og mæla með því við aðra kennara, enda hefði 

það verið bæði gagnlegt og bætandi (Schick og Cierpka, 2005). Cooke o.fl. komust í 

sinni rannsókn að því að um 71% kennara fannst Stig af stigi hafa gagnast 

nemendum það skólaárið og 92% töldu að það myndi gagnast nemendunum í 

framtíðinni. Einnig kom í ljós að 90% kennaranna höfðu samþætt Stig af stigi við 

aðrar námsgreinar og skólastarf (2007). 

 Að lokum er fjallað stuttlega um niðurstöður rannsóknar sem gerð var í 

tengslum við B.Ed verkefni sem unnið var við Háskólann á Akureyri 2004. 

Rannsóknin var gerð á leikskóla og hafði það að markmiði að kanna hvort sýnilegur 

munur væri á viðhorfum kennara og foreldra til þess hvort breyting hefði orðið á 

þroska barna eftir að hafa tekið þátt í Stig af stigi. Þátttakendur voru foreldrar níu 

fjögurra og fimm ára barna og einn leikskólakennari. Spurningalisti var lagður fyrir 

þessa aðila áður en kennsla í Stig af stigi hófst og aftur þegar henni var lokið fjórum 

mánuðum síðar. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að foreldrar og kennari 

töldu, eftir kennslu í Stig af stigi, að fleiri börn gætu sett sig í spor annara og þau 

væru síður feimin og óörugg. Þrátt fyrir þennan samhljóm á meðal kennarans og 

foreldra voru þessir aðilar ekki sammála um hvort börnin drægju sig í hlé þegar upp 

kæmi ósætti í samskiptum við önnur börn. Foreldrum þótti sem börnin gerðu það 

sjaldnar eftir að hafa tekið þátt í Stig af stigi en kennara fannst börnin frekar draga 

sig í hlé eftir kennsluna. Foreldrar og kennari voru einnig ósammála um hvort börnin 

reyndu í auknum mæli að stöðva rifrildi eftir kennslu í Stig af stigi (Gitta Unn 

Ármannsdóttir og Jóhanna Sigurjónsdóttir, 2004).  



 46 

3. Aðferðafræði 

Rannsókn þessi byggir á hagnýtum rannsóknaraðferðum (applied research). 

Niðurstöður rannsókna sem byggja á slíkum aðferðum eru taldar hagnýtar ýmsum 

aðilum, til dæmis kennurum, félagsráðgjöfum og stjórnendum. Flokka má hagnýtar 

rannsóknir í þrjá flokka, einn þeirra eru matsrannsóknir (evaluation research) sem 

oft eru notaðar innan skóla og hafa það meðal annars að markmiði að komast að því 

hvort að ákveðið kerfi virki (Neuman, 2006). Hagnýtar matsrannsóknir eru 

framkvæmdar með ýmsum hætti og byggja á ólíkri aðferðafræði. Í þessum kafla 

verður fjallað um hverskonar mat var notað í rannsókninni, farið yfir aðferðafræði, 

gagnasöfnun, þátttakendur, úrtak, mælitæki og siðfræðileg álitamál. 

 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Til að ná markmiðum rannsóknarinnar setti rannsakandi fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar:  

Hvert er mat foreldra og kennara á árangri af Stig af stigi? 

Hvert er viðhorf kennara til Stig af stigi? 

Hefur Stig af stigi eflt félagshæfni barna og dregið úr vanda þeirra? 

Hefur Stig af stigi áhrif á þau börn sem falla utan eðlilegra viðmiðunarmarka 

Spurninga um styrk og vanda – SDQ (The Strengths and Difficulties 

Questionnaire)?  

Rannsóknargögnin eru tvennskonar. Byggja annarsvegar á mati foreldra og kennara 

þeirra barna sem tóku þátt í tilraunakennslu Stig af stigi í fjórum skólum á Íslandi, 

skólaárið 2001-2002 og hins vegar á viðhorfskönnun sem lögð var fyrir íslenska 

kennara 2009 sem höfðu reynslu af efninu.  

 

3.2 Rannsóknarsnið og matsaðferð  

Samkvæmt Ragin (1994) er rannsóknarsnið „áætlun um hvernig skuli safna og greina 

gögn sem gera það mögulegt fyrir rannsakanda að svara þeim spurningum sem hann 
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eða hún hefur sett fram. Rannsóknarsniðið snertir flestar hliðar rannsóknarinnar....“ 

(bls. 26). Rannsóknarsnið gefur vísbendingu um hverskonar þekking það er sem 

leitað er eftir með rannsókninni og segir einnig til um hvaða aðferðir eru notaðar til 

að öðlast þessa þekkingu. Það getur verið lýsandi (descriptive), skýrandi 

(explanatory) eða könnun (exploratory) (Yegidis og Weinbach, 2009).  

Gagnaöflun sú er þessi rannsókn byggði á fellur að hluta til að einhliðasniði 

(fyrirliggjandi gögn) en rannsóknin sjálf var sambland af lýsandi rannsóknarsniði og 

árangursmati (impact assessment/ outcome evaluation). Í lýsandi rannsóknarsniði er 

yfirleitt notast við megindlega (quantitative) aðferðafræði og ætlunin að geta dregið 

ályktanir út frá því úrtaki sem rannsakað er yfir á þýði sem hefur svipuð einkenni 

(Neuman, 2006; Yegidis og Weinbach, 2009). Lykilmatið í þessari rannsókn, 

árangursmat er ein þekktasta matsaðferðin og oft notuð til að skera úr um hvort 

bjóða eigi upp á þjónustu eða ekki. Séu niðurstöður árangursmats jákvæðar vekja 

þær oft áhuga þeirra sem ekki nota það kerfi sem metið var. Árangursmat byggir, líkt 

og lýsandi rannsóknarsnið, yfirleitt á megindlegri aðferðafræði meðal annars vegna 

áherslu á áreiðanleika mælinga. Í flestum tilfellum er notast við einhverskonar 

samanburð í árangursmati, til dæmis í tíma eða milli hópa, sé því komið við (Hall og 

Hall, 2004; Neuman, 2006; Yegidis og Weinbach, 2009). Í þessari rannsókn var 

annars vegar gerður samanburður í tíma og hins vegar voru niðurstöður 

rannsóknarinnar bornar saman við erlendar rannsóknir.  

Í árangursmati og lýsandi rannsóknarsniði leikur megindleg rannsóknaraðferð 

stórt hlutverk. Megindleg rannsóknaraðferð snýst um það að lagt er upp með 

kenningu og út frá henni eru settar fram tilgátur sem eru prófanlegar. Þetta kallast 

afleiðsla (deductive). Megindleg aðferðafræði byggir að mestu leyti á tölulegum 

gögnum sem hægt er að mæla og telja og markmiðið er að sýna fram á mynstur í 

gögnunum. Sjónum er beint að sambandi milli breyta og því hvort óháð breyta hafi 

áhrif á háðu breytuna eða útkommuna. Þannig er reynt að lýsa stórum hópi með 

aðstoð talna (Esterberg, 2002; Ragin, 1994; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Megindleg 
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rannsóknaraðferð hefur sínar takmarkanir og hentar ekki sérlega vel til að öðlast 

innsýn í reynslu og túlkun einstaklinga (Yegidis og Weinbach, 2009).  

3.3 Framkvæmd  

Hugmyndin að rannsókninni kviknaði í apríl 2009 í framhaldi af kynningu á 

mögulegum námsverkefnum. Í lok maí 2009 fundaði rannsakandi með fulltrúa 

Reynis ráðgjafastofu, sem gefur út Stig af stigi, vegna möguleika á að nýta 

fyrirliggjandi gögn sem safnað var í tengslum við tilraunakennslu efnisins skólaárið 

2001-2002. Ákveðið var að byggja að stórum hluta á þessum gögnum en að safna 

einnig gögnum á meðal kennara sem höfðu reynslu af efninu. Sumarið 2009 hélt 

heimildaöflun, sem hófst í apríl sama ár, áfram og innsláttur fyrirliggjandi gagna var 

undirbúinn. Öll gögn sem fengust hjá Reyni ráðgjafastofu þurfti að slá inn í Microsoft 

Office Excel og var notast við leiðbeiningar úr Spurningar um styrk og vanda – 

handbók eftir Guðmund Skarphéðinsson og Pál Magnússon (2008). Lauk þeim 

innslætti síðari hluta september 2009. Gagnaöflun á meðal þeirra kennara sem 

höfðu reynslu af Stig af stigi fór fram um miðjan október 2009.  

 

3.3.1 Gagnasöfnun 

Gagnasafninu sem notast var við í rannsókninni má skipta í tvennt. Annars vegar 

fyrirliggjandi gögn Spurninga um styrk og vanda – SDQ (The Strengths and Difficulties 

Questionnaire) sem lágu fyrir hjá Reyni ráðgjafastofu og hins vegar gögn úr 

viðhorfskönnun kennara sem rannsakandi útbjó sérstaklega í tengslum við þessa 

rannsókn.  

Rétt er að aðgreina þær aðferðir sem liggja að baki fyrirliggjandi gögnum 

rannsóknarinnar frá öðrum gögnum og gagnavinnslu. Gagnaöflun Reynis 

ráðgjafastofu byggir á einhliðasniði (single-subject design). Einhliðasnið hefur það að 

markmiði að bera saman grunnskeið (baseline), þar sem íhlutun hefur ekki farið 

fram, og íhlutunarskeið. Í einhliðasniði er íhlutunin (í þessu tilfelli Stig af stigi) 

frumbreytan (independent variable) en fylgibreytan (dependent variable) er hegðun 

eða þættir hjá þátttakendum sem hægt er að mæla eða hafa áhrif á með íhlutun 
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(Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). Gagna var aflað á grunnskeiði í 

janúar 2002 áður en íhlutun fór fram og svo aftur í maí 2002, að íhlutun lokinni. 

Kostir þessa rannsóknarsniðs eru meðal annars þeir að úrvinnslan er auðveld og 

villudreifing lítil. Ókostirnir eru til dæmis þeir að rannsóknin getur tekið lengri tíma 

en hóprannsókn og einnig getur reynst erfitt að koma hegðun í fyrra horf eftir að 

íhlutun lýkur (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003).   

 Gagna var einnig aflað á meðal kennara sem höfðu reynslu af Stig af stigi með 

netkönnun. Hjá Reyni ráðgjafastofu fékk rannsakandi lista yfir alla skóla sem áttu Stig 

af stigi (samtals 40 skólar). Rafpóstur sendur til allra skólastjóra í þeim skólum þar 

sem kennurum sem höfðu reynslu af efninu boðið að taka þátt. Skólastjórar fengu 

stutta kynningu á markmiði og tilgangi rannsóknarinnar og voru beðnir um að koma 

könnuninni til þeirra kennara sem við átti. Þeir skólastjórar sem ekki sáu sér fært að 

taka þátt voru beðnir að láta rannsakanda vita sem fyrst. Ákveðið var að notast við 

netkönnun vegna þess að þær eru ódýrar í framkvæmd, aðgengi auðvelt, svör berast 

fljótt, formið er staðlað og áreiðanleiki getur verið mikill. Gallinn er hins vegar sá að 

hætta á lágu svarhlutfalli meðal annars vegna tæknilegrar vankunnáttu (Hall og Hall, 

2004).  

 

3.3.2 Úrtak og þátttakendur 

Í flestum megindlegum rannsóknum er takmarkið að draga ályktanir eða alhæfa út 

frá úrtaki yfir á þýði sem úrtak var valið úr. Til þess að svo megi verða þarf 

úrtaksaðferð að tryggja að úrtakið gefi sem besta mynd af heildarhópnum sem 

álykta á um (Hall og Hall, 2004; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Þar 

sem megingögn þessarar rannsóknar byggðu á einhliðasniði fyrirliggjandi gagna er 

útilokað að alhæfa um þýðið út frá úrtaki. Í stað slíkra alhæfinga má alhæfa um 

sambandið milli frumbreytu (Stig af stigi) og fylgibreytu (félagshæfni og vandi barna) 

(Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). Af þessum sökum var ekki um 

eiginlegt úrtak að ræða. Notuð voru gögn frá foreldrum og kennurum fyrstu 

bekkinga í fjórum skólum sem tóku þátt í tilraunakennslu efnisins skólaárið 2001-
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2002, að gefnu samþykki forráðamanna. Skólunum voru gefin auðkennin A, B, C og 

D. Tveir þeirra eru á höfuðborgarsvæðinu og tveir á landsbyggðinni. 

 Þeir kennarar sem tóku þátt í netkönnun rannsakanda voru valdir með 

markvissri úrtaksaðferð (purposive strategy). Slík úrtaksaðferð byggir á því að 

þátttakendur eru sérstaklega valdir vegna reynslu sinna og skoðana (Esterberg, 

2002) sem ætlunin er að ná fram (Yegidis og Weinbach, 2009). Fjórtán kennarar 

höfðu svarað könnuninni þegar gagnasöfnun var hætt þar sem ekki var tími til að 

bíða eftir frekari svörun við vinnslu rannsóknarinnar.  

3.4 Mælitæki 

Í rannsókninni var notast við tvennskonar mælitæki. Annars vegar fyrirliggjandi gögn 

sem aflað var með Spurningum um styrk og vanda - SDQ (The Strengths and 

Difficulties Questionnaire – SDQ). Hins vegar var notast við spurningalista sem 

hannaður var af rannsakanda og ætlaður til að fá fram viðhorf kennara til Stig af 

stigi.  

 

3.4.1 Spurningar um styrk og vanda – SDQ  

Rannsóknin byggði að mestu leyti á gögnum sem aflað var með SDQ 

spurningalistanum. Hann er ætlaður fagfólki á heilbrigðissviði til skimunar á 

hegðunar- og tilfinningavandkvæðum hjá 5 til 16 ára börnum. Listinn var fyrst 

notaður árið 1997 en hann byggir að miklu leyti á hegðunarmatskvarða Rutters sem 

settur var saman á 6. áratug síðustu aldar en einnig á DSM IV, greiningar- og 

flokkunarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna. Frá upphafi hefur notkun listans 

aukist jafnt og þétt og nú hefur hann verið þýddur á yfir 40 tungumál. Til eru þrjár 

útgáfur af listanum, fyrir foreldra, kennara og sjálfsmatslisti fyrir börn 12-16 ára 

(Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). Fyrirliggjandi gögn þessarar 

rannsóknar byggja á foreldra og kennaralistum (sjá dæmi í viðaukum II og III).  

 SDQ listanum má skipta í tvo hluta. Sá fyrri inniheldur 25 spurningar sem 

skiptast í fimm þætti. Fjóra þætti sem meta vanda barna; tilfinningavanda, 

hegðunarvanda, ofvirkni og samskiptavanda. Þessir þættir eru safnþættir og mynda 
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saman heildarvanda. Fimmti þátturinn, félagshæfni, metur styrkleika barnanna. Á 

bak við hvern þátt liggja fimm spurningar (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll 

Magnússon, 2008). 

Fyrsti matsþátturinn tilfinningavandi byggir á flokkunarkerfi DSM IV og snýr 

að þunglyndi, almennri kvíðaröskun og aðskilnaðarkvíðaröskun. Annar 

matsþátturinn, hegðunarvandi, byggir einnig á DSM IV og snýr að 

mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun. Ofvirkni byggir líkt og fyrri þættir á DSM 

IV og snýr að ofvirkni, athyglisbrest og hvatvísi. Samskiptavandi, byggir ekki á 

fyrrnefndu flokkunarkerfi DSM en er ætlað að fá fram upplýsingar um hvernig barni 

gangi að mynda eðlilegt samband við jafningja og hvort það sæki frekar í samskipti 

við fullorðna. Styrkleikaþætti SDQ, félagshæfni, er ætlað að meta jákvæða félagslega 

hegðun sem beinist að öðrum (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 

2008).  

 Síðari hluti SDQ listans inniheldur viðbótarspurningar sem ætlað er að 

auðvelda skimun á erfiðleikum barnanna. Þar eru kennarar og foreldrar spurðir hvort 

þeir telji að barnið eigi við erfiðleika að stríða og þá hve mikla. Reynt er að meta 

hvaða áhrif erfiðleikarnir hafi á barnið og hvaða svið þeir trufli mögulega 

(Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008).   

 Í öllum undirþáttum heildarvanda; tilfinningavanda, hegðunarvanda, ofvirkni 

og samskiptavanda auk félagshæfni er mögulegt að fá 0 til 10 hrástig. Heildarvandi 

gefur 0 til 40 hrástig. Niðurstöður þáttanna eru flokkaðar í þrennt; eðlilegt, á 

jaðarsvæði eða yfir mökum/slakt12  (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 

2008). Misjafnt er eftir kynjum hve mikill vandi er talin vera á jaðarsvæði eða yfir 

mörkum, það sama á við um félagshæfni. Viðmiðin eru einnig ólík, eftir því hvort um 

kennara- eða foreldramat er að ræða. Nánari skýringar má sjá á myndum A – D í 

viðauka I. Gott er að hafa þær myndir til hliðsjónar þegar niðurstöður 

rannsóknarinnar eru skoðaðar.  

                                                 
12

 Talað er um að vandi barna sé yfir mörkum en félagshæfnin er slök.  
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 Samkvæmt handbók um SDQ eru helstu kostir mælitækisins taldir vera að 

það byggir að hluta til á greiningarkerfunum, listinn er stuttur og að hann mælir ekki 

einungis vanda heldur einnig styrkleika barna (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll 

Magnússon, 2008). 

 

3.4.2 Áreiðanleiki og réttmæti SDQ 

Fyrri rannsóknir á SDQ hafa sýnt að á heildina litið er áreiðanleiki spurningalistans 

viðunandi (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008).  

Innri áreiðanleiki (internal consistency) segir til um uppbyggingu 

mælitækisins og metur hve einsleit atriði þess eru (Guðrún Árnadóttir). Kennaralistar 

SDQ hafa sýnt góðan innri áreiðanleika þar sem alfastuðlar hafa verið á bilinu 0,74-

0,89. Hins vegar hefur innri áreiðanleiki ekki reynst eins góður á foreldralistum, þar 

sem meðaltal alfastuðla var í rannsókn frá 2003 var 0,57 - 0,84 (Agnes Huld 

Hrafnsdóttir, 2005).  

 Áreiðanleiki endurtekinnar prófunar (test-retest reliability) sem metur 

stöðugleika mælinga og ónákvæmni í tíma þegar sömu einstaklingar eru metnir 

tvisvar með sama mælikvarða (Guðrún Árnadóttir, 2003) hefur verið athugaður á 

breskri útgáfu SDQ og þótt viðunandi (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll 

Magnússon, 2008). Matsmannaáreiðanleiki (interrater reliability) metur hve 

sammála tveir matsaðilar eru á sama tíma (Guðrún Árnadóttir, 2003) en hann er 

talinn hærri í íslenskri útgáfu SDQ en í öðrum útgáfum (Guðmundur Skarphéðinsson 

og Páll Magnússon, 2008). 

Gæði rannsókna taka ekki aðeins mið af áreiðanleika mælitækja heldur 

byggja þau einnig á réttmæti (validity) sem gefur til kynna hversu vel mælitæki mælir 

það sem því er ætlað að mæla. Rétt eins og með áreiðanleika eru til mismunandi 

tegundir réttmætis sem taka mið af ólíkri notkun mælitækja (Guðrún Árnadóttir, 

2003).  

Með innra réttmæti er átt við að svörin séu að svara þeim spurningum sem 

spurt er að. Ytra réttmæti hins vegar snýst um að mögulegt sé að alhæfa út frá 
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niðurstöðum rannsóknarinnar yfir á aðrar aðstæður. Sé það hægt eykur það mjög 

gæði og gildi rannsóknanna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2004). Ein leið til að kanna 

réttmæti er að athuga samleitniréttmæti (convergent validity) sem skoðar fylgni 

mælitækis við önnur mælitæki sem ætlað er að mæla skyld fræðihugtök (Guðrún 

Árnadóttir, 2003). Samleitniréttmæti SDQ er á heildina talið viðunnandi og það sama 

má segja um forspárréttmæti (predictable validity) mælitækisins (Guðmundur 

Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). Það gefur til kynna tengsl niðurstaðna 

mælitækisins við mælingar sem framkvæmdar verða síðar (Guðrún Árnadóttir, 

2003). 

 

3.4.3 Spurningar um viðhorf kennara til Stig af stigi 

Rannsakandi setti saman 14 spurningar sem lagðar voru fyrir kennara sem höfðu 

reynslu af Stig af stigi. Spurningalistinn var í formi netkönnunar og byggði að hluta til 

á spurningum sem lagðar höfðu verið fyrir kennara í sambærilegum erlendum 

rannsóknum. Einnig byggðu spurningarnar á einstaka niðurstöðum úr erlendum 

rannsóknum á Stig af stigi.  

 Spurningalistinn var forprófaður á meðal fólks með menntun í kennslu- og 

uppeldisfræði, lögfræði, félagsráðgjöf, sálfræði og íslensku. Með forprófun var 

ætlunin að prófa skilning, málfar og uppsetningu. 

 

3.5 Siðfræðileg álitamál 

Hvort sem um er að ræða kennara, skólastjórnendur eða foreldra er nauðsynlegt að 

hafa í huga að réttindi og hagsmunir einstaklinga vega alltaf þyngra en hagsmunir 

rannsóknarverkefnisins (Björn Guðbjörnsson, Ingileif Jónsdóttir og Ólöf Ýrr 

Atladóttir, 2003) og mikilvægt er að gæta þess að valda ekki skaða (Sigurður 

Kristinsson, 2003). 

Að mati rannsakanda var lítil eða engin siðferðileg áhætta falin í þátttöku í 

rannsókninni. Að mestu var unnið með fyrirliggjandi gögn og inngrip og íhlutun af 

hálfu rannsakanda því í algjöru lágmarki. Nafnleynd og trúnaði hafði verið gætt og 
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því ekki hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til einstaklinga. Hvað 

netkönnunina varðar var hún nafnlaus með öllu og órekjanleg til einstaklinga. Hún 

var aðeins ætluð til að fá fram skoðanir kennara en ekki til að afla persónulegra 

upplýsinga. Könnunin var stutt og auðveld í svörun og ætti því ekki að hafa valdið 

þátttakendum teljandi truflunum, þó alltaf skuli gera ráð fyrir að slíku fylgi ákveðin 

fyrirhöfn.  

Rannsóknin var ekki tilkynnt til Persónuverndar. Gögnin sem unnið var með 

voru ópersónurekjanleg og aðeins merkt kyni barns og rannsóknarnúmeri. Í slíkum 

tilfellum, er samkvæmt Persónuvernd (e.d.) ekki nauðsynlegt að tilkynna rannsókn, 

enda ekki hægt á nokkurn hátt að rekja upplýsingar til einstaklinga. 

 Rannsakandi velti fyrir sér siðferðilegri stöðu sinni gagnvart Reyni 

ráðgjafastofu. Þegar unnið var að því að komast í samband við og kynna netkönnun 

fyrir kennurum ríkti viss vafi um hve mikið rannsakandi ætti að gefa upp um tengsl 

sín við Reyni ráðgjafarstofu. Ef rannsakandi segði beinum orðum frá samstarfinu 

væri hætta á að kennarar teldu hann hlutdrægan og vildu ekki taka þátt í 

könnuninni. Hins vegar, ef rannsakandi reyndi að leyna samstarfi sínu við Reyni 

ráðgjafastofu gæti það haft áhrif á trúverðugleikann.  

Nauðsynlegt var að rannsakandi íhugaði alla mögulega hagsmunaaðila 

(stakeholders). Í þessu tilviki má líta svo á að skólastjórnendur og kennarar hafi verið 

hagsmunaaðilar. Stig af stigi er hluti af skólastarfi þeirra og því áttu þeir hagsmuna 

að gæta. Foreldrar voru einnig mögulegir hagsmunaaðilar þar sem þeir gátu notið 

góðs af Stig af stigi, næði það árangri. Þriðji hagsmunaaðilinn var Reynir 

ráðgjafastofa, dreifingaraðili Stig af stigi hérlendis, sem hafði hag af því að efnið væri 

metið. Rannsakandi þurfti að vera vakandi fyrir þessu og gæta þess að láta 

hagsmunaaðila ekki hafa áhrif á hvernig og hvaða niðurstöður voru birtar. Þetta á 

sérstaklega við ef eitthvað í matinu var neikvætt en líkt og Hall og Hall (2004) benda 

á kemur fyrir að þeir sem framkvæma mat og fá neikvæðar niðurstöður óttist 

stundum að þeir valdi vandræðum eða særi einhvern, þá sérstaklega þá sem eiga 

hagsmuna að gæta. 
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Skólastjórnendur, kennarar og Reynir ráðgjafastofa voru hagsmunaaðilar en 

einnig hliðverðir (gatekeepers). Hliðvarðahlutverk Reynis ráðgjafastofu fólst í því að 

hjá þeim fékk rannsakandi aðgang að nær öllum þeim tölfræðilegu gögnum sem 

rannsóknin byggði á. Einnig veitti ráðgjafastofan upplýsingar um þá skóla sem höfðu 

innleitt Stig af stigi og með þeim hætti komst rannsakandi í samband við kennara til 

nánari upplýsingaöflunar. Hliðvarðahlutverk skólastjórnenda fólst í að rannsakandi 

var háður því að þeir kæmu viðhorfskönnun til kennara sem höfðu reynslu af því að 

kenna Stig af stigi. Það var svo undir kennurum komið hvort þeir tækju þátt í 

viðhorfskönnun. 

Þar sem rannsakandi kom ekki að gagnaöflun í tengslum við tilraunakennslu 

var ekki mögulegt að hafa áhrif á skil í því gagnasafni. Hins vegar reyndi rannsakandi 

að tryggja góða svörun í viðhorfskönnun á meðal kennara með því reyna að höfða til 

kennara og skólastjórnenda með þeim hætti að íslenskt mat á árangri Stig af stigi 

væri mikilvægt enda hefði það ekki verið framkvæmt með þessum hætti áður. 

Rannsakandi leiddi hugann að því að mögulega yrði svörun slæm þar sem 

spurningalistinn varðandi viðhorf kennara var lagður fyrir þátttakendur á netinu. 

Þrátt fyrir það var ákveðið að halda sig við þá áætlun, meðal annars vegna þess að 

markhópurinn eru grunnskólakennarar. Flestir í þeim hópi ættu að hafa aðgang að 

nettengdri tölvu og næga tækilega þekkingu til að svara netkönnun.  

 

3.6 Úrvinnsla gagna og framsetning niðurstaðna 

Við nær alla úrvinnslu rannsóknargagna var notast við töflureikninn Microsoft Office 

Excel 2003. Innri áreiðanleiki SDQ var reiknaður með tölfræðiforritinu SPSS. Við 

úrvinnslu viðhorfskönnunar var notast við úrvinnslumöguleika á þeirri vefsíðu sem 

könnunin fór fram. 

Niðurstöður voru í formi hópgagna. Notast var við lýsandi tölfræði og 

myndræna framsetningu til skýringar. Ástæða þessa er sú að oft reynist auðveldara 

að átta sig á niðurstöðum séu þær settar fram með myndrænum hætti og um leið 

útskýrðar á greinagóðan og skýran hátt.  
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Samanburður var gerður á milli mælinga fyrirliggjandi gagna og 

marktektarpróf, t-próf (t-test) notað til að skera úr um hvort marktækar breytingar 

hefðu orðið. Prófstærðin úr t-prófinu var táknuð með tdf ,þar sem df tákna frígráður. 

Notast var við 95% öryggismörk (p<0,05).  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fyrstu er 

fjallað um skil í gagnasafninu og áreiðanleika SDQ spurningalistans. Því næst eru 

niðurstöður kynntar, annars vegar þær sem byggja á SDQ spurningalistunum og hins 

vegar þær sem byggja á viðhorfskönnun á meðal kennara.  

Niðurstöður SDQ eru aðgreindar í undirkafla eftir matsaðilum, annars vegar 

er fjallað um niðurstöður sem byggja á mati foreldra og hins vegar á mati kennara. 

Niðurstöður matsins byggja á því að gögn sem aflað var á grunnskeiði (janúar 2002) 

eru borin saman við gögn sem safnað var eftir íhlutunarskeið (maí 2002) að lokinni 

um það bil fjögurra mánaða tilraunakennslu Stig af stigi. Fjallað er um 

heildarniðurstöður úr öllum skólunum en einnig sérstaklega um þá skóla þar sem 

marktækar breytingar áttu sér stað.  

Niðurstöður úr viðhorfskönnun meðal kennara eru aðgreindar frá öðrum 

niðurstöðum í undirkafla, enda ekki um eiginlegt mat að ræða heldur lýsingu á 

viðhorfi.  

 

4.1 Gagnasafn 

Gagnasafn rannsóknarinnar skiptist í tvo hluta, annars vegar fyrirliggjandi gögn 

Reynis ráðgjafastofu sem safnað var í tengslum við innleiðingu efnisins 2002. Hins 

vegar voru notuð gögn úr viðhorfskönnun sem rannsakandi útbjó sérstaklega í 

tengslum við þessa rannsókn, ætlaðri kennurum sem höfðu reynslu af efninu. 

 

4.1.1 SDQ  

Í töflum 1 og 2 má sjá yfirlit yfir innri áreiðanleika (Cronbach alpha) mælinga. Annars 

vegar varðandi styrkleikaþáttinn félagshæfni og hins vegar varðandi vandaþættina 

sem heildarvandi samanstendur af.  



 58 

 

Tafla 1: Innri áreiðanleiki – Félagshæfni SDQ 

  Mæling  Cronbach alpha N 

Kennarar 1 0,79 5 

  2 0,75 5 

Foreldrar 1 0,64 5 

  2 0,56 5 

 

Tafla 2: Innri áreiðanleiki – Heildarvandi SDQ 

  Mæling  Cronbach alpha N 

Kennarar 1 0,81 20 

  2 0,85 20 

Foreldrar 1 0,76 20 

  2 0,79 20 

 

Innri áreiðanleiki fyrir hæfniþáttinn félagshæfni er ásættanlegur að mati kennara 

bæði á grunn- og íhlutunarskeiði en lækkar um 0,04 milli mælinga. Áreiðanleiki 

foreldra fyrir félagshæfni er ekki ásættanlegur í báðum tilfellum, það er hann er 

lægri en 0,6 og fór lækkandi milli mælinga (sjá töflu 1). Í töflu 2 má sjá innri 

áreiðanleika heildarvanda og reyndist hann ásættanlegur, kennaramat (0,81-0,85), 

foreldramat (0,76-0,79). 

Alls tóku 126 fyrstu bekkingar í fjórum skólum þátt í tilraunakennslu í Stig af 

stigi, sjá töflu 4. Foreldrar skiluðu gögnum fyrir 103 börn á grunnskeiði, en 71 barn 

eftir íhlutunarskeið. Kennarar skiluðu gögnum fyrir 107 börn á grunnskeiði og 65 

börn eftir íhlutunarskeið.   

 

Tafla 3: Yfirlit yfir fjölda þátttakenda 

    Fjöldi svara - foreldra Fjöldi svara - kennarar 

Skólar Alls fjöldi í bekk Mæling 1 Mæling 2 Mæling 1 Mæling 2 

Skóli A 65 47 22 48 25 

Skóli B 16 15 13 16 16 

Skóli C 26 23 21 24 24 

Skóli D 19 18 15 19 X 

Samtals (n) 126 103 71 107 65 

 

Í skóla D varð mikið brottfall í gögnum frá kennurum, þar sem gögn vegna 

íhlutunarskeiðs vantaði alfarið. Af þeim sökum var hann ekki hafður með í 
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kennaramati. Einnig varð nokkuð brottfall í skóla A, bæði í gögnum sem byggja á 

mati foreldra og kennara.  

 

4.1.2 Viðhorfskönnun kennara 

Skólastjórum þeirra skóla sem eiga efnið um Stig af stigi (samtals 40 skólar) var send 

viðhorfskönnun og óskað eftir því að þeir kennarar sem hefðu reynslu af efninu tæku 

þátt í könnuninni. Fimm skólar gátu ekki tekið þátt, efnið hafði ekki verið notað,  

kennarar með reynslu voru hættir eða í leyfi. Svör fengust frá 14 kennurum áður en 

loka þurfti fyrir könnunina. Ekki var gert áreiðanleikapróf á spurningalista um viðhorf 

kennara.  

 

4.2 Niðurstöður foreldramats 

Niðurstöður foreldramats byggja á gögnum sem safnað var í fjórum skólum í janúar 

2002 (grunnskeið) og aftur um vorið sama ár (íhlutunarskeið). Svör fengust frá 103 

foreldrum í janúar og 71 foreldri um vorið.  

 Á grunnskeiði var meðaltal félagshæfni heildarinnar 7,6 hrástig að mati 

foreldra en að íhlutun lokinni hafði það hækkað í 8,0 hrástig. Breytingarnar töldust 

ekki marktækar, sjá töflu 4. Í skólunum fjórum hækkaði meðaltal þessa þáttar í skóla 

A (um 0,6 hrástig) og skóla C (um 0,2 hrástig) að íhlutun lokinni en lækkaði í skólum 

B og D. Samkvæmt t-prófi mældust þessar breytingar ekki marktækar. Þær 

breytingar sem urðu á staðalfráviki félagshæfni gefa til kynna að ekki urðu afgerandi 

breytingar á dreifni þessa þáttar. Meðaltal heildarvanda barnanna lækkaði hjá 

heildinni og einnig í hverjum skóla fyrir sig. Heildarbreytingin var marktæk og þær 

breytingar sem urðu á heildarvanda í skóla A (sjá töflu 4). 
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Tafla 4: Mat foreldra á félagshæfni og heildarvanda 

    Félagshæfni Heildarvandi 

    M SD M SD 

Skóli A        

  Mæling 1 6,9 1,8 10,2 5,3 

  Mæling 2 7,5 1,6 7,5** 3,5 

Skóli B        

  Mæling 1 8,1 1,4 8,6 5,2 

  Mæling 2 7,6 1,4 7,5 5,4 

Skóli C        

  Mæling 1 8,5 1,3 8,1 4,8 

  Mæling 2 8,7 1,1 6,8 5,3 

Skóli D        

  Mæling 1 8,1 1,5 8,9 4,3 

  Mæling 2 8,0 1,8 7,7 4,4 

Allir skólar        

  Mæling 1 7,6 1,7 9,3 5,0 

  Mæling 2 8,0 1,5 7,3* 4,6 

* p<0,01 
** p<0,05 

 

Mynd 1 sýnir meðaltal og staðalfrávik heildarinnar þar sem grunn- og 

íhlutunarskeið eru borin saman. Meðal félagshæfni jókst um 0,4 hrástig og var sú 

breyting ekki marktæk, p> 0,05. Tekið skal fram að félagshæfni barnanna telst vera 

eðlileg sé hún yfir 6-7 hrástigum (sjá viðmið í viðauka 1).  
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Mynd 1: Foreldramat - styrkur og vandi 
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Meðaltal heildarvanda lækkaði á milli mælinga um 2 hrástig, eða 21,5% (sjá mynd 1) 

og var sú breyting marktæk samkvæmt t-prófi, t172= 2,64 sé miðað við 1% öryggisbil. 

Heildarvandi samanstendur af fjórum undirþáttum, sem eru ofvirkni, hegðunarvandi, 

tilfinningavandi og samskiptavandi og lækkaði meðaltal þeirra allra eftir að börnin 

höfðu fengið þjálfun í Stig af stigi samkvæmt mati foreldra (sjá mynd 2). Niðurstaða 

t-prófs sýndi að marktækar breytingar voru á undirþáttunum hegðunarvandi (t172 = 

2,28, p< 0,05) og tilfinningavandi (t172 = 2,34, p<0,05). Eðlileg viðmið heildarvanda og 

tilheyrandi undirþátta má sjá í viðauka I.  
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Mynd 2: Foreldramat – þættir að baki heildarvanda  

 

Eins og sést í töflu 3 urðu aðeins marktækar breytingar á foreldramati í skóla A en 

breytingar í öðrum skólum reyndust ekki marktækar. Í skóla A voru flestir 

þátttakendurnir, svör fengust frá 47 foreldrum á grunnskeiði og 22 að loknu 

íhlutunarskeiði. Á mynd 3 sést að meðaltal félagshæfni hækkaði og meðaltal 

heildarvanda og allra þátta sem honum tilheyra lækkaði. Marktæk breyting varð á 

heildarvanda barnanna (t67= 2,17, p< 0,05) á íhlutunarskeiðinu, meðaltalið lækkaði 

um 2,7 hrástig. Staðalfrávik þess þáttar lækkaði milli mælinga um 1,8 sem gefur til 

kynna að dreifingin hafi minnkað. Samkvæmt mati foreldra barna í skóla A urðu 

marktækar breytingar á einum undirþætti heildarvanda, það er hegðunarvanda, t67= 

2,28, p<0,05.  



 62 

6,9

3,8

2,2 2,5
1,7

10,2

7,5

2,8

1,4 1,7 1,6

7,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Félagshæfni Ofvirkni Hegðunarvandi Tilfinningavandi Samskiptavandi Heildarvandi

Matsþættir SDQ

M
e

ð
al

ta
l

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

St
að

al
fr

áv
ik

Meðaltal  1 Meðaltal 2 Staðalfrávik 1 Staðalfrávik 2
  

Mynd 3: Foreldramat í skóla A 

 

4.2.1 Áhrif Stig af stigi á börn sem falla utan eðlilegra viðmiða SDQ – foreldramat  

Hrástig hvers matsþáttar SDQ gefur til kynna hvort barn falli innan eða utan eðlilegra 

viðmiða varðandi félagshæfni og heildarvanda (sjá nánar í viðauka I). Þau börn sem 

ekki falla innan eðlilegra viðmiða teljast annað hvort vera á jaðarsvæði eða með 

slaka félagshæfni/yfir mörkum í heildarvanda.  

Fjölda og hlutfall þeirra barna sem ekki ná eðlilegum viðmiðum SDQ í 

félagshæfni má sjá í töflu 5. Samkvæmt heildarmati foreldra fjölgaði þeim 

hlutfallslega í kjölfar íhlutunar. Á grunnskeiði voru þau 18% allra barna sem tóku þátt 

en urðu, að íhlutun lokinni, 23%. Skóli C var sá eini þar sem þeim börnum sem féllu 

utan eðlilegra viðmiða SDQ í félagshæfni fækkaði á milli mælinga að mati foreldra. 

Tekið skal fram að milli mælinga fækkaði börnunum utan eðlilegra viðmiða, en 

hlutfallsleg fjölgun varð þar sem færri börn voru metin á íhlutunarskeiði (71) en á 

grunnskeiði (103).  

 

Tafla 5: Fjöldi og hlutfall barna utan eðlilegra viðmiða SDQ skv. foreldramati 

  Félagshæfni Heildarvandi 

Skóli 
Mæling 

1 
% af 
heild 

Mæling 
2 

% af 
heild 

Mæling 
1 

% af 
heild 

Mæling 
2 

% af 
heild 

A 10 21% 7 32% 11 23% 3 14% 
B 2 13% 3 23% 4 27% 2 15% 
C 4 17% 2 10% 7 30% 2 10% 
D 3 17% 4 27% 3 17% 2 13% 
Allir skólar 19 18% 16 23% 25 24% 9 13% 
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Við grunnskeiðsmælingu féllu 24% allra barna sem tóku þátt utan eðlilegra viðmiða 

heildarvanda samkvæmt mati foreldra en í lok íhlutunarskeiðs varð hlutfallið 13%. 

Áþekkar breytingar áttu sér stað í einstökum skólum en breytingin varð mest í skóla 

C, þar voru í byrjun þrjú af hverjum tíu utan eðlilegra viðmiða varðandi þennan þátt 

en í lok íhlutunar eitt af hverjum tíu.  

 

4.3 Niðurstöður kennaramats 

Niðurstöður kennaramats byggja, líkt og niðurstöður foreldramats, á gögnum sem 

safnað var á grunnskeiði (janúar 2002) og að loknu íhlutunarskeiði (maí 2002). 

Heildarmat kennara byggir á gögnum frá þremur skólum. Kennarar skiluðu mati fyrir 

88 börn á grunnskeiði og 65 börn að loknu íhlutunarskeiði. Skóli D er ekki með í 

kennaramati þar sem mælingu af íhlutunarskeiði vantaði. 

 

Tafla 6: Mat kennara á félagshæfni og heildarvanda 

    Félagshæfni Heildarvandi 

    M SD M SD 

Skóli A        

  Mæling 1 7,0 2,2 8,1 6,1 

  Mæling 2 7,9 2,1 6,6 5,8 

Skóli B       

  Mæling 1 7,4 1,7 7,6 5,6 

  Mæling 2 9,1* 1,1 3,9** 2,3 

Skóli C       

  Mæling 1 9,1 1,2 6,6 4,7 

  Mæling 2 9,6 0,8 4,2 4,5 

Allir skólar       

  Mæling 1 7,6 2,1 7,6 5,7 

  Mæling 2 8,8* 1,7 5,1* 4,8 

* p<0,01 
** p<0,05 

 
  

Meðaltal (M) og staðalfrávik (SD) fyrir félagshæfni og heildarvanda í skólunum 

þremur auk heildarmats fyrir alla þrjá skólana má sjá í töflu 6. Marktækar breytingar 

urðu á félagshæfni heildarhópsins og hækkaði meðaltal þess þáttar um 1,2 hrástig. 

Athugun á hverjum og einum skóla leiddi í ljós að svipaðar breytingar áttu sér stað 

þar, það er meðaltal félagshæfni hækkaði í öllum tilfellum. Mestar urðu breytingar í 
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skóla B, þar sem meðaltalið hækkaði um 1,7 hrástig. Áþekkar breytingar urðu á 

heildarvanda, meðaltal þess þáttar lækkaði í einstökum skólum og hjá hópnum í 

heild.  

Félagshæfni og heildarvanda hjá hópnum í heild má sjá á mynd 4 þar sem 

grunn- og íhlutunarskeið eru borin saman.   
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Mynd 4: Kennaramat - styrkur og vandi 
 

Að mati kennara hækkaði meðaltal félagshæfni um 1,2 hrástig á milli mælinga og 

reyndust breytingarnar marktækar, t151= -3,82, p<0,01. Breytingar á heildarvanda 

voru samskonar, en meðaltal þess þáttar lækkaði um 2,5 stig sem nemur 33% 

lækkun. Samkvæmt t-prófi reyndust þær breytingar marktækar, t151= 2,92, p<0,01.  

Safnþátturinn heildarvandi samanstendur af fjórum öðrum þáttum og 

lækkaði meðaltal allra þátta sem honum tilheyra að íhlutun lokinni hjá hópnum í 

heild (sjá mynd 5). Mest varð breytingin á tilfinningavanda og ofvirkni þar sem 

meðaltalið lækkaði um 0,8 hrástig en minnst varð breytingin á samskiptavanda, þar 

lækkaði meðaltalið um 0,4 hrástig. Niðurstöður t-prófs sýna að breytingar á 

tilfinningavanda (t151= 3,05 p<0,01) og hegðunarvanda (t153= 2,03 p<0,05) voru 

marktækar. 
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Mynd 5: Kennaramat – þættir að baki heildarvanda 

 

Breytingar á kennaramati milli mælinga voru einnig athugaðar þar sem 

grunnskeiðsmæling úr skóla D var höfð með. Þær niðurstöður sýndu marktækar 

breytingar á félagshæfni og heildarvanda, auk undirþáttanna tilfinningavandi og 

samskiptavandi.  

Niðurstöður kennaramats í einstökum skólum bentu til þess að marktækar 

breytingar hefðu orðið á matsþáttum SDQ í einum þeirra, það er skóla B, sjá töflu 6. 

Á mynd 6 sést hvernig meðaltal félagshæfni í skóla B hækkaði um 1,7 hrástig á 

íhlutunarskeiðinu og mældist sú aukning marktæk, t30= -3,46 p<0,01. Frá því að mat 

fór fram á grunnskeiði og þar til íhlutunarskeiði lauk lækkaði meðaltal heildarvanda 

um 48,6% og reyndist það marktæk breyting, t30= 2,38 p<0,05. Jafnframt lækkaði 

staðalfrávik heildarvanda um 3,3 stig. Meðaltal allra safnþátta heildarvanda lækkaði 

að íhlutun lokinni í skóla B (sjá mynd 6) og mældust breytingar marktækar á 

tilfinningavanda, t30=2,58, p<0,05. Þótt meðaltal ofvirkni hafi lækkað um 1,5 hrástig 

milli mælinga og staðalfrávikið um 1,5 mældist það ekki marktækt samkvæmt t-

prófi, t30=1,46, p>0,05. 
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Mynd 6: Kennaramat í skóla B 

 

4.3.1 Áhrif Stig af stigi á börn sem falla utan eðlilegra viðmiða SDQ – kennaramat 

Hrástig hvers matsþáttar SDQ gefur til kynna hvort barn falli innan eða utan eðlilegra 

viðmiða varðandi félagshæfni og heildarvanda (sjá nánar í viðauka I). Samkvæmt 

mati kennara fækkaði hlutfallslega þeim börnum sem metin voru utan eðlilegra 

viðmiða varðandi félagshæfni (sjá töflu 7) úr 24% í 12%. Athugun á hverjum og 

einum skóla leiddi í ljós að í skóla A og B varð hlutfallsleg fækkun á börnum sem ekki 

voru metin með eðlilega félagshæfni en í skóla C urðu engar breytingar á þeim þætti.  

 

Tafla 7: Fjöldi  og hlutfall barna utan eðlilegra viðmiða skv. kennaramati SDQ 

 

Að mati kennara varð hlutfallsleg fækkun á börnum sem mælast utan viðmiða 

heildarvanda hjá hópnum í heild. Á grunnskeiði féllu 20% barnanna utan eðlilegra 

viðmiða SDQ varðandi þennan þátt, en að íhlutun lokinni var hlutfall þeirra 9%. Í 

skólum varð hlutfallsleg fækkun í öllum tilfellum, mest var hún í skóla B, þar sem 

31% nemenda náðu ekki eðlilegum viðmiðum á grunnskeiðsmælingu. Að íhlutun 

lokinni var ekkert barn í þessum hópi.  

  Félagshæfni Heildarvandi 

Skóli 
Mæling 

1 
% af 
heild 

Mæling 
2 

% af 
heild 

Mæling 
1 

% af 
heild 

Mæling 
2 

% af 
heild 

A 12 25% 4 16% 8 17% 5 20% 
B 6 38% 1 6% 5 31% 0 0% 
C 3 13% 3 13% 5 21% 1 4% 

Allir skólar 21 24% 8 12% 18 20% 6 9% 
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 Tekið skal fram að ekki var mögulegt að athuga hlutfall barna utan eðlilegra 

viðmiða SDQ í skóla D þar sem kennaramat af íhlutunarskeiði var ekki til staðar. 

 

4.4 Viðhorf kennara til Stig af stigi 

Til að kanna viðhorf kennara til Stig af stigi voru þeir kennarar sem höfðu reynslu af 

efninu beðnir að taka þátt í viðhorfskönnun. Alls bárust svör frá 14 kennurum áður 

en loka þurfti könnuninni.  

 Af þeim kennurum sem tóku þátt töldu 79% að Stig af stigi gagnaðist 

nemendum þeirra en 21% voru hvorki sammála né ósammála, sjá töflu 8. Töldu 

kennarar meðal annars að efnið yki möguleika nemenda, þeir lærðu að setja sig í 

spor annarra og að þekkja eigin tilfinningar og tilfinningar annarra. Nemendur lærðu 

að sjá hvaða áhrif eigin gjörðir hefðu á aðra og lærðu nýtt hegðunarmynstur. Stig af 

stigi veiti þeim tækifæri til að bregðast rétt við erfiðleikum, ræða vandamál sem upp 

kæmu og hugmyndir að lausum. Þá fengu börnin tækifæri til að æfa og meta 

lausnirnar. Kennarar töldu auk þess að gagnsemi efnisins fælist í því að börn efldu 

eigin tjáningu.   

 

Tafla 8: Ég tel að Stig af stigi gagnist nemendum mínum 

Svarmöguleikar Hlutfall 

Sammála 79% 

Hvorki sammála né óssammála 21% 

Ósammála 0% 

 

Þegar kennarar voru spurðir hvort þeir teldu að efnið gagnaðist einhverjum vissum 

nemendahópum frekar en öðrum þótti flestum að efnið hæfði öllum nemendum. 

Einn kennari tók fram að Stig af stigi hefði gagnast dreng á einhverfurófi jafn vel og 

öðrum nemendum. Sumir töldu efnið gagnast sérstaklega þeim sem væru slakir í 

félagsfærni, ættu erfitt með sjálfsaga, reiði, óþolinmæði og eigin tilfinningar. Þá gæti 

Stig af stigi verið gott fyrir börn sem ekki hafa mikla samskiptahæfni. Einn kennari 

taldi efnið gagnast frekar þeim sem væru slakir en öðrum, þeim þætti efnið of 

auðvelt og jafnvel leiðinlegt.  
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 Alls voru 36% kennara óvissir um hvort Stig af stigi myndi gagnast nemendum 

þeirra í framtíðinni eða ekki en 64% töldu svo vera (sjá töflu 9). Það gæti meðal 

annars gert það að verkum að í framtíðinni yrðu nemendur öruggari í samskiptum og 

gætu betur lesið hegðun fólks. Þau myndu eiga auðveldara með að setja sig í spor 

annarra og tjá eigin tilfinningar, slíkt væri ómetanlegt nesti inn í framtíðina. Einnig að 

nemendur yrðu þolinmóðari og umburðarlyndari. Einn kennari hafði reynslu af því 

að nemendur, nú komnir á unglingastig, vitnuðu enn í dag í Stig af stigi.  

 

Tafla 9: Ég tel að Stig af stigi muni gagnast nemendum mínum í framtíðinni 

Svarmöguleikar Hlutfall 

Sammála 64% 

Hvorki sammála né óssammála 36% 

Ósammála 0% 

  

Af kennurunum 14 voru 36% þeirra sammála þeirri fullyrðingu að nemendur nýttu 

og tileinkuðu sér þá tækni sem kennd var í Stig af stigi, en 64% voru hvorki sammála 

né ósammála (sjá töflu 10). 

 

Tafla 10: Ég tel að nemendur mínir nýti og tileinki sér þá tækni sem kennd er í Stig af stigi (t.d 
umferðaljósaaðferðina) 

Svarmöguleikar Hlutfall 

Sammála 36% 

Hvorki sammála né ósammála 64% 

Ósammála 0% 

 

 

Stig af stigi hafði að mati 64% kennara áhrif á andrúmsloft skóla þegar það var kennt 

en 7% voru ósammála, sjá töflu 11. Þær breytingar sem kennarar upplifðu voru til 

dæmis að börnin pössuðu upp á hvert annað og sýndu aukinn skilning. Kunnátta 

þeirra í samskiptum batnaði og þau urðu meðvitaðri um einelti. Einum kennara þótti 

allt verða léttara og nemendur urðu umburðarlyndari gagnvart hver öðrum. 
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Tafla 11: Ég tel að Stig af stigi hafi haft áhrif á andrúmsloftið innan skólans þegar það var kennt 

Svarmöguleikar Hlutfall 

Sammála 64% 

Hvorki sammála né óssammála 29% 

Ósammála 7% 

 

Meirihluti svarenda, eða 57% höfðu mælt með Stig af stigi við aðra kennara í leik- 

og/eða grunnskólum. Rúmur þriðjungur var hvorki sammála né ósammála þeirri 

fullyrðingu og 7% sögðust ekki hafa gert það, sjá töflu 12.  

 

Tafla 12: Ég hef mælt með Stig af stigi við aðra kennara í leik- og/eða grunnskólum 

Svarmöguleikar Hlutfall 

Sammála 57% 

Hvorki sammála né óssammála 36% 

Ósammála 7% 

 

Af kennurunum 14 töldu 64% að annað fagfólk, sem ekki sinnti kennslu, gæti notað 

Stig af stigi (sjá töflu 13). Það gæti til dæmis nýst iðjuþjálfum, sálfræðingum og 

þroskaþjálfum. Kennarar töldu einnig að efnið gæti nýst ófaglærðum, svo sem 

skólaliðum, baðvörðum og gangavörðum, auk starfsmanna í frístundastarfi og 

íþróttafélögum. 

 

Tafla 13: Telur þú að Stig af stigi geti gagnast öðru fagfólki sem ekki sinnir kennslu? 

Svarmöguleikar Hlutfall 

Já 64% 

Nei 0% 

Veit ekki  36% 

 

Alls töldu 93% þeirra kennara sem tóku þátt að Stig af stigi gæti gagnast utan skóla 

við færniþjálfun barna. Þá voru 43% óviss um hvort hægt væri að nota Stig af stigi við 

aðrar aðstæður en gert er innan skólastofunnar en 57% töldu að slíkt mætti gera. 

Þannig mætti til dæmis nýta efnið í íþróttahópum en einnig gætu foreldrar og 

uppalendur tileinkað og notfært sér efnið. Einn kennari taldi að fara ætti fram á að 

samskiptafærni sem kennd er innan skólastofunnar ætti líka að vera notuð utan 

hennar. 
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Þeim kennurum sem tóku þátt í könnuninni var boðið að koma með 

ábendingar um efnið. Einn þeirra taldi kennsluefnið henta kennurum misvel, sumir 

væru óöruggir með notkun þess þrátt fyrir að hafa farið á námskeið. Öðrum þótti 

efnið of amerískt og fannst börnin fá leið á efninu ef þau hefðu kynnst því í leikskóla. 

Að hans mati var mikilvægt að aðgreina betur námsefnið milli leik- og grunnskóla. 

Öðrum kennurum fannst námsefnið gott og töldu að börnin hefðu gaman af 

brúðunum. Börn töluðu öðruvísi við þær en kennarann og góð reynsla væri af 

myndaspjöldum sem virkuðu vel til kennslu í reiðistjórnun. Nokkrir kennarar bentu á 

að enduruppfærsla og endurútgáfa væri gagnleg því nemendur höfðu á orði að þeim 

þættu myndaspjöldin gamaldags og börnin klædd í skrýtin föt. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í tengslum við 

fræðilegan bakgrunn hennar og niðurstöður fyrri rannsókna. Raktar eru helstu 

niðurstöður og skil í rannsókninni. Þá er fjallað um svör við rannsóknarspurningum 

og settar fram hugleiðingar varðandi einstök áhuga- og eftirtektarverð atriði sem 

tilefni er að draga fram. Að lokum er farið yfir hagnýtingu rannsóknarefnisins og 

tengsl þess við starf félagsráðgjafa. 

 

5.1 Skil í rannsókninni  

Með því að nota fyrirliggjandi gögn SDQ lista reyndist kleift að framkvæma 

árangursmat sem að öðrum kosti hefði ekki verið mögulegt innan þess tímaramma 

sem verkefninu var ætlaður. Brottfall í gögnunum, sérstaklega tengt síðari mælingu 

(íhlutunarskeiði) ollu vonbrigðum. Erfitt er að segja til um hvers vegna það er til 

komið, líklegt er að hluti þess eigi sér eðlilegar skýringar, til dæmis að ekki hafi 

fengist samþykki foreldra fyrir þátttöku í rannsókninni. Brottfall í síðari mælingu í 

skóla D gerði það að verkum að ekki reyndist unnt að nota kennaramat þaðan. Líkur 

eru á að gögn frá kennurum skólans hafi týnst eða gagnaöflun fallið niður, en engar 

skýringar hafa fundist á brottfallinu þrátt fyrir leit og eftirgrennslan.  

Viðhorfskönnun á meðal kennara var upphaflega send til skólastjóra 40 skóla, 

sem allir voru skráðir notendur efnisins Stig af stigi samkvæmt upplýsingum sem 

aflað var hjá Reyni ráðgjafastofu. Þeir voru beðnir að koma könnuninni til þeirra 

kennara sem hefðu reynslu af efninu. Ef ekki væri áhugi eða grundvöllur innan 

skólans til að taka þátt var óskað eftir að láta vita sem fyrst og höfðu fimm 

skólastjórar samband vegna þessa. Þá stóðu eftir 35 skólar. Við fyrstu beiðni um 

þátttöku í könnuninni svöruðu tveir kennarar og eftir að ítrekunarbréf var sent á alla 

skólastjóra fengust svör frá 12 kennurum í viðbót og fengust því svör frá 14 

kennurum. Það olli nokkrum vonbrigðum en erfitt er að segja til um hversvegna fleiri 

kennarar sáu sér ekki fært að taka þátt. Reynt var að höfða til skólastjóra og kennara 

og benda á að efnið hefði ekki verið rannsakað með þessum hætti áður hér á landi 
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og því væri þátttaka þeirra mjög mikilvæg fyrir rannsóknina. Ef til vill er þessi tími 

annasamur í skólastarfinu. Mögulegt er að skólastjórar hafi ekki haft tíma til að koma 

könnun til kennara sinna eða að kennarar hafi gleymt að svara. Auk þess er 

hugsanlegt að skilgreining skólastjóra á hlutverki skóla hafi áhrif á svörun í 

könnunum sem þessari en líkt og fram kom í rannsókn Guðrúnar Sederholm (2009) 

hafa skólastjórar ólík viðhorf til þess hvort skólar eigi að sinna uppeldi barna eða 

eingöngu fræðslu þeirra. Þannig er mögulegt að þótt skólar séu skráðir notendur 

efnisins sé það ekki notað í reglubundinni kennslu og það hafi þau áhrif að skólastjóri 

og/eða kennari hafi ekki séð ástæðu til að taka þátt í könnuninni. Íhuga má hvað 

greinir þá kennara sem svöruðu frá þeim sem ekki svöruðu. Þekkt er að þeir sem 

hafa skoðun á rannsóknarefni taka frekar þátt og því má velta fyrir sér hvort hinir 

hafi ekki haft skoðun á Stig á Stigi. Einnig þarf rannsakandi að hafa í huga að ef til vill 

hafi listinn yfir þá skóla sem áttu Stig af stigi ekki verið uppfærður nýlega og því er 

hugsanlegt að hann gefi ekki rétta mynd af því hve margir skólar eru raunverulega að 

nota efnið í dag. 

 

5.2 Helstu niðurstöður - yfirlit 

Helstu niðurstöður benda til þess að foreldrar og kennarar telji að þátttaka í 

verkefninu Stig af stigi hafi haft áhrif á styrk og/eða vanda þeirra barna sem tóku 

þátt í tilraunakennslunni.   

Foreldramat: 

• Marktækar breytingar urðu á heildarvanda og undirþáttunum 

hegðunarvanda og tilfinningavanda þegar horft er á heildarhópinn.  

• Í skóla A reyndust breytingar á heildarvanda og undirþættinum 

hegðunarvanda marktækar. 

• Börnum sem féllu utan eðlilegra viðmiða SDQ, varðandi félagshæfni, fjölgaði 

hlutfallslega að íhlutun lokinni. Börnum utan eðlilegra viðmiða heildarvanda 

fækkaði hlutfallslega hjá hópnum í heild og einnig í hverjum skóla fyrir sig.  
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Kennaramat: 

• Meðaltal félagshæfni hækkaði við tilraunakennslu. Einnig dró úr heildarvanda 

í hópnum og undirþáttunum tilfinningavanda og hegðunarvanda.  

• Í skóla B urðu marktækar breytingar að íhlutun lokinni, það er á félagshæfni, 

heildarvanda og undirþættinum tilfinningavanda. 

• Þeim börnum sem ekki náðu eðlilegum viðmiðunum SDQ varðandi 

félagshæfni og heildarvanda fækkaði hlutfallslega í kjölfar tilraunakennslu. 

Viðhorfskönnun meðal kennara: 

• Meirihluti kennara taldi að Stig af stigi gagnaðist nemendum og að efnið gæti 

einnig gagnast þeim í framtíðinni.  

• Tæpir 2/3 töldu Stig af stigi hafa jákvæð áhrif á andrúmsloftið innan skólans 

og að efnið gæti gagnast öðru fagfólki og við félagsfærniþjálfun utan skóla.  

• Hluti kennaranna hafði mælt með efninu við aðra grunn- eða 

leikskólakennara.  

 

5.3 Minni vandi 

Samkvæmt mati kennara og foreldra dregur marktækt úr heildarvanda og 

undirþáttunum tilfinningavanda og hegðunarvanda hjá öllum þátttakendum í kjölfar 

tilraunakennslu. Athyglisvert er að mat foreldra og kennara er samhljóma varðandi 

þessa þætti og eykur það tiltrú á að um raunverulegan árangur sé að ræða. Lækkað 

staðalfrávik milli mælinga gefur einnig tilefni til að ætla að í kjölfar íhlutunar hafi 

einsleitni orðið meiri á meðal barnanna, bæði að mati foreldra og kennara. 

Ásættanlegur áreiðanleiki vandaþátta styrkir þessa ályktun.  

Áhugavert er að niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tilfinningavandi 

nemenda hafi minnkað í kjölfar tilraunakennslu Stig af stigi. Aðeins einu sinni áður 

hafa niðurstöður rannsókna á Stig af stigi sýnt að efnið geti dregið úr 

tilfinningavanda barna. Það var í rannsókn Schick og Cierpka (2005) sem leiddi í ljós 

að samkvæmt mati þýskra foreldra dró marktækt úr tilfinningavanda barna, þar með 

talið kvíða og þunglyndi, í kjölfar þess að Stig af stigi var innleitt í skóla þeirra. Hins 
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vegar, ólíkt íslenskum kennurum, töldu þýskir kennarar ekki að dregið hefði úr 

tilfinningavanda nemenda í kjölfar íhlutunar.  

Í þeirri rannsókn sem hér er unnin, sýndi mat foreldra og kennara að í kjölfar 

íhlutunar hefði orðið hlutfallsleg fækkun þeirra barna sem ekki náðu eðlilegum 

viðmiðum SDQ varðandi heildarvanda. Við upphaf gagnaöflunar (grunnskeið) var 

hlutfall þeirra 24% að mati foreldra en 20% að mati kennara. Að íhlutun lokinni var 

þessi hópur, 13% heildarinnar að mati foreldra en 9% að mati kennara. Með tilliti til 

þess hve stór hluti barnanna féll utan eðlilegra viðmiða á grunnskeiði eru þessar 

breytingar afar athyglisverðar, sérstaklega þar sem rannsókn Miðstöðvar 

heilsuverndar barna (2005) bendir til þess að rúm 19% íslenskra barna eigi við 

langvinnan heilsuvanda að stríða, þar með talið athyglisbrest, ofvirkni, kvíða og 

þunglyndi. Þetta eru þættir sem matsþátturinn heildarvandi í SDQ þessarar 

rannsóknar felur í sér. Því gefa niðurstöður rannsóknarinnar hér vísbendingu um að 

með Stig af stigi hafi dregið úr erfiðleikum þeirra barna sem ekki náðu eðlilegum 

viðmiðum SDQ, bæði hjá þeim sem voru á jaðarsvæði og þeim sem voru yfir mörkum 

og með þeim hætti hafi efnið virkað sem fyrsta og annars stigs forvörn.  

Þær breytingar sem urðu að mati kennara á heildarvanda í skóla B vekja 

athygli og eru umræðu verðar. Þar lækkaði meðaltal þessa þáttar um tæpan helming 

í kjölfar íhlutunar en ekki urðu sambærilegar breytingar á heildarvanda hjá hinum 

skólunum. Breytingar á staðalfráviki gefa einnig tilefni til að ætla að einsleitni hafi 

aukist mjög í hópnum. Vegna aldurs gagnanna er erfitt að segja til um hvers vegna 

breytingar á heildarvanda í skóla B voru svo afgerandi. Hugsanlegt er að þar hafi 

kennslan að einhverju leyti verið með öðrum hætti, til dæmis að efnið hafi verið 

notað oftar í skóla B en í öðrum skólum en líkt og Holsen, o.fl. (2008) komust að í 

sinni rannsókn, má vænta betri árangurs eftir því sem efnið er kennt oftar. Einnig 

skal hafa í huga að í skóla B voru hlutfallslega, við upphaf mælinga, flest börn sem 

ekki náðu eðlilegum viðmiðum heildarvanda og því líklegt að vandi meðal barna hafi 

verið meiri þar en annars staðar. 
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Að kennsla á einni önn í Stig af stigi hafi dregið svo ríflega úr vanda barna, að 

mati kennara, ætti að réttlæta innleiðingu þess í leik- og grunnskóla landsins. Með 

innleiðingu er líklegt að draga megi úr vanda barna og einnig koma í veg fyrir 

afleiðingar sem honum fylgja, til dæmis að börn leiðist út í afbrot, fíkniefnaneyslu, 

veikist af þunglyndi eða hætti námi (Van-Schoiack Edstrom o.fl., 2002). Einnig má 

hugsanlega draga úr líkum á að þau þurfi á sérkennslu að halda (Barton, 1999; 

Dupper 2003). Ætla má að hagkvæmni af innleiðingu Stig af stigi felist í bættri líðan 

nemenda sem um leið getur stuðlað að aukinni samheldni og bættum skólaanda 

(Erickson o.fl., 2004). Takist slíkt með notkun Stig af stigi má ætla að 

menntastofnanir væru einu skrefi nær markmiðum sínum sem eru að byggja upp 

heilsteypta einstaklinga sem eru vel undir það búnir að takast á við þátttöku í 

atvinnu-, fjölskyldu-, og félagslífi (Menntamálaráðuneytið, 2006). Hafa skal í huga að 

líklegt er að námsefnið hafi ekki verið klárað að fullu á þeim tíma sem 

tilraunakennslan stóð og því er mögulegt að áhrif efnisins hafi verið meiri eftir að 

kennslunni var að fullu lokið.  

5.4 Aukin félagshæfni 

Þrátt fyrir samhljóm í mati foreldra og kennara samkvæmt á vandaþáttum SDQ, þá 

voru matsaðilar ekki sammála um áhrif Stig af stigi á félagshæfni barnanna. Að mati 

foreldra er nánast engin breyting á þeim þætti í kjölfar tilraunakennslunnar, en mat 

kennara bendir til þess að félagshæfni hafi tekið marktækum breytingum að íhlutun 

lokinni. Taub (2002) komst að áþekkri niðurstöðu í rannsókn sinni, þar sem mat 

kennara benti til þess að félagshæfni hefði aukist eftir að Stig af stigi var innleitt. 

Einnig kom fram í rannsókn Taub að við eftirfylgni, ári eftir upphaf íhlutunar, hafði 

félagshæfni aukist enn frekar. Holsen o.fl. (2008) gátu sýnt fram á, með matslistum, 

að Stig af stigi hefði áhrif á félagshæfni og byggði sú niðurstaða á mati nemendanna 

sjálfra. Grossman komst einnig að því að Stig af stigi gæti aukið félagshæfni en 

niðurstöður hans byggðu á vettvangsathugun. Honum tókst ekki að sýna fram á 

marktækar breytingar með því að notast við matslista (Frey o.fl., 2000) líkt og tókst í 

þessari rannsókn á innleiðingu Stig af stigi. Það eitt og sér er athyglisvert, sérstaklega 
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með það í huga að rannsókn Grossman er ein sú frægasta á þessu sviði. Mikilvægt er 

að hafa í huga þegar fjallað er um niðurstöður þeirrar rannsóknar sem hér var 

framkvæmd að alpha stuðull fyrir félagshæfni í mati foreldra reyndist ekki 

ásættanlegur (0,56-0,64) sem þar af leiðandi veikir ályktanir byggðar á niðurstöðum 

þess þáttar.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að samkvæmt foreldramati hafi 

börnum utan eðlilegra viðmiða félagshæfni fjölgað hlutfallslega eftir að Stig af stigi 

var innleitt en samkvæmt kennaramati fækkaði þeim um 11%. Þessi munur á mati 

foreldra og kennara er eftirtektarverður og vekur upp hugleiðingar. Er auðveldara 

og/eða fljótlegra að draga úr vanda á meðal barna en að fá þau til að tileinka sér nýja 

hæfni? Þarf meira en fjóra mánuði til að bæta félagshæfni barna svo foreldrar telji 

að árangur hafi átt sér stað? Er hugsanlegt að foreldar séu meðvitaðri um vanda 

barna sinna en félagshæfnina og því hafi mat foreldra ekki sýnt að þær hafi átt sér 

stað. Kennarar, sem komu að tilraunakennslunni, voru án efa mun meðvitaðri um 

ætluð áhrif efnisins á félagshæfni barna og því má velta fyrir sér spurningunni um 

hlutleysi þeirra. Einnig þarf að hafa í huga að samskipti barna heima og innan skólans 

eru í fæstum tilfellum með sama hætti og því er mögulegt að bætt félagshæfni skili 

sér betur í skólanum en heima. Líklegt er að fyrsta skrefið í að bæta félagshæfni 

barna felist í að draga úr vanda þeirra áður en félagshæfni er efld.  

Hvort sem mat kennara á félagshæfni er algjörlega hlutlaust eða ekki, benda 

niðurstöður til þess að marktæk breyting hafi átt sér stað sem gefur tilefni til að ætla 

að Stig af stigi geti bætt félagshæfni meðal ungra grunnskólabarna. Ávinningur af 

slíkri breytingu getur falist í bættum námsárangri, betri hegðun innan skólastofunnar 

og minni hegðunarvanda (Committee for Children, e.d.d). Þessi atriði koma einnig 

fram í viðhorfskönnun meðal kennara. Einnig má ætla að þjálfun barna í félagshæfni 

skili sér síðar á lífsleiðinni, enda líkt og Committee for Children (e.d.c) bendir á, er 

hún eftirsóknarverður eiginleiki á vinnumarkaði í dag. 
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5.5 Viðhorf kennara nær og fjær  

Niðurstöður rannsóknarinnar á viðhorfum meðal kennara eru sambærilegar við það 

sem fram hefur komið í erlendum rannsóknum á Stig af stigi. Hafa þarf þann 

fyrirvara á við túlkun á niðurstöðum að fáir tóku þátt í viðhorfskönnuninni en 

niðurstöður erlendra rannsókna byggja á mun stærri úrtökum og öðrum 

mælitækjum. Samanburðurinn er áhugaverður og fróðlegur og bendir á hliðstæður. 

Athyglisvert er að meirihluti íslenskra kennara og þeirra kennara sem tóku 

þátt í rannsókn Cooke o.fl. (2007) voru sammála um að Stig af stigi gagnaðist 

nemendum þeirra (Ísland: 79%, Bandaríkin 72%). Bandarískir kennarar höfðu þó 

meiri trú en íslenskir á að efnið myndi gagnast nemendum þeirra í framtíðinni. 

Nokkuð lægra hlutfall íslenskra kennara hafði mælt með efninu við aðra kennara en 

komið hefur í ljós í erlendum rannsóknum. Kennarar í rannsókn Schick og Cierpka 

(2005) voru sammála þeim íslensku um að börnin lærðu betri hegðun og 

andrúmsloft innan skólastofunnar batnaði eftir að Stig af stigi var tekið í notkun. 

Vert er að hafa í huga almennar gagnrýnisraddir kennara sem tóku þátt í 

viðhorfskönnuninni, sem reyndust bæði jákvæðar og neikvæðar. Gott er að fá fram 

gagnrýni, bæði fyrir þá sem koma til með að nota efnið og einnig þá sem sjá um 

dreifingu þess og sölu. Þannig geta notendur verið meðvitaðir um styrkleika efnisins 

og takmarkanir og hvaða áhrif þær hafa.  

5.6 Stig af stigi –  gagnlegt efni fyrir félagsráðgjafa í skólum 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa tilefni til að ætla að Stig af stigi geti eflt 

starfsfólk skóla í uppeldishlutverki sínu og þannig stuðlað að bættri líðan nemenda, 

dregið úr vanda og eflt félagshæfni.  

 Ætla má að Stig af stigi geti nýst félagsráðgjöfum bæði innan skóla og einnig 

utan, til dæmis í félagsþjónustu og á heilbrigðissviði. Með niðurstöður 

rannsóknarinnar að leiðarljósi gefst tækifæri til að aðstoða börn sem mæta 

hindrunum (til dæmis í námi), vegna hegðunar- og tilfinningavanda eða vegna 

skertrar félagshæfni. Með því að nota Stig af stigi geta félagsráðgjafar gripið inn í og 

minnkað líkur á að börn þurfi síðar á aðstoð að halda og um leið lagt sitt að mörkum 
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til forvarna í starfi, rétt eins og Wittman taldi svo mikilvægt. Auk þess benti hann á 

hve mikilvægt það væri að stéttin væri opin fyrir nýjungum á sviði forvarna og væri 

fús að tileinka sér nýja kunnáttu sem gagnast í forvarnarvinnu (Farley o.fl, 2006). 

Einnig geta félagsráðgjafar notað Stig af stigi í vinnu sinni með foreldrum barna sem 

eiga við erfiðleika að stríða, til dæmis hegðunarvanda, og þannig aðstoðað þá við að 

tileinka sér nýjar og áhrifaríkar uppeldisaðferðir líkt og Patterson o.fl. fjölluðu um. 

Því má segja að niðurstöður rannsóknarinnar hafi forvarnar- og notagildi fyrir 

félagsráðgjafastéttina. 
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6. Lokaorð og niðurlag 

Í þessum kafla verða styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar ræddir og settar fram 

tillögur að frekari rannsóknum á þessu sviði. Að lokum er tekin afstaða til 

rannsóknarspurninga.  

 

6.1 Styrkleikar & veikleikar 

Einn helsti styrkleiki rannsóknarinnar er nýsköpunargildi hennar þar sem árangur 

Stig af stigi á Íslandi hefur ekki verið metinn áður með markvissum hætti. Með 

aðgangi að fyrirliggjandi gögnum var mögulegt að gera árangursmat og kanna hvort 

breytingar hefðu átt sér stað eftir að íhlutun fór fram. Í flestum tilfellum tekur slíkt 

mat nokkra mánuði og hefði án fyrirliggjandi gagna verið ómögulegt að framkvæma 

það innan þess tímaramma sem rannsóknin skyldi fara fram á. Gögnin byggja á mati 

foreldra og kennara sem gefur henni aukið vægi að mati höfundar, enda gegna báðir 

þessir aðilar megin hlutverki í uppeldi og umönnun barna. Þannig fæst betri sýn og 

heildstæðara mat á styrk og vanda barna og þau áhrif sem Stig af stigi hafði á þau 

börn sem tóku þátt í tilraunakennslu efnisins.  

Aldur fyrirliggjandi gagna er einn af veikleikum rannsóknarinnar sem gerir 

það að verkum að upplýsingar vantar, svo sem um fyrirlögn, frávik og sérkenni sem 

ekki voru skráð og með hvaða hætti tilraunakennslan átti sér stað. Vegna aldurs 

gagnanna er einnig óljóst hvað varð um nokkurn hluta þeirra, til dæmis síðari 

mælingu kennaramats í skóla D. Að vissu leyti má segja að heppilegra hefði verið ef 

rannsakandi hefði tekið þátt í gagnaöflun. Hins vegar má færa fyrir því rök að 

fjarlægð rannsakenda við þennan hluta gagnaöflunar (fyrirliggjandi gögn Reynis 

ráðgjafastofu) skapi ákveðið hlutleysi enda hafði rannsakandi engin samskipti við 

þátttakendur, rétt eins og markmiðið var í norskri rannsókn Holsen o.fl., (2008) sem 

áður hefur verið fjallað um.  

Slök skil í viðhorfskönnun meðal kennara eru vissulega vonbrigði og 

takmarkar að hægt sé að álykta út frá gögnunum. SDQ spurningalistinn hefur sína 

veikleika og ber að forðast oftúlkun á áhrifum Stig af stigi á félagshæfni og 
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undirþætti heildarvanda, þar sem fáar spurningar eru að baki hverjum þætti. Þeir 

gefa því ekki óhrekjanlega lýsingu á stöðu barnsins.  

Nauðsynlegt er að hafa í huga að niðurstöður þessarar rannsóknar eiga við 

um ákveðinn hóp, það er börn í fyrsta bekk sem tóku þátt í tilraunakennslu efnisins 

árið 2002. Þótt ekki sé hægt að fullyrða hvort efnið skili árangri fyrir önnur börn en 

þau sem tóku þátt í tilraunakennslunni gefur sú rannsókn sem hér var framkvæmd, 

og aðrar rannsóknir sem fjallað var um, vísbendingar um að Stig af stigi skili árangri á 

þann hátt að draga úr vanda barna og efla félagshæfni þeirra.  

6.2 Framtíð rannsókna á þessu sviði  

Að rannsókn lokinni hafa ýmsar spurningar vaknað og vill höfundur benda á nokkra 

þætti sem áhugavert væri að skoða og rannsaka frekar. Mikilvægt er að við næstu 

innleiðingu Stig af stigi verði gagna aflað með markvissum hætti og úrvinnsla þeirra 

tryggð. Til að tryggja samanburðarhæfni íslenskra niðurstaðna við erlendar 

niðurstöður væri gagnlegt að notast við samskonar mælitæki og notast hefur verið 

við í erlendum rannsóknum, til dæmis ASEBA lista. Þá telur höfundur nauðsynlegt að 

gagnaöflun nái yfir lengra tímabil og gefi þannig tækifæri til eftirfylgdarrannsóknar,  

sérstaklega með það í huga að samkvæmt erlendum rannsóknum virðist árangur 

efnisins haldast og aukast eftir að kennslu er lokið. Mætti í þessu sambandi skoða 

áhrif efnisins með tilraunasniði þar sem notast yrði við samburðarhóp. Enn frekari 

eftirfylgni mætti framkvæma nokkrum árum eftir innleiðingu Stig af stigi, til dæmis 

með því að kanna þekkingu barnanna og viðhorf þeirra til efnisins. Auk þessa væri 

athyglisvert að notast við samanburðarhóp sem og að notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir auk megindlegra. Eigindlegra gagna má til dæmis afla á meðal 

nemenda, kennara, foreldra og félagsráðgjafa sem nota efnið. Einnig væri áhugavert, 

í komandi rannsóknum, að athuga hvort Stig af stigi hefði ólík áhrif á kynin.  

 

6.3 Að lokum 

Með hliðsjón af rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi, fræðilegri 

umfjöllun og niðurstöðum rannsóknarinnar hefur höfundur rökstutt tilefni til að ætla 
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að Stig af stigi gagnist þeim börnum sem fá þjálfun í að nota efnið. Með efninu er 

hægt að draga úr vanda barna, þar með talið tilfinninga- og hegðunarvanda en 

einnig eru vísbendingar um að Stig af stigi geti átt þátt í að efla félagshæfni barna. 

Niðurstöður benda til þess að efnið gagnist vel þeim börnum sem eiga við erfiðleika 

að stríða og að þjálfun með Stig af stigi geti dregið úr erfiðleikum þeirra. Meirihluti 

kennara sem tóku þátt í viðhorfskönnun voru ánægðir með Stig af stigi og töldu það 

skila góðum árangri. 

Það er von höfundar að rannsókn þessi geti orðið viðbót og hvatning í 

forvarnarstarfi skólayfirvalda, félagsráðgjafa og annarra fagaðila. Einnig að efnið Stig 

af stig nýtist innan og utan skóla til auka lífsgæði barna og efla forvarnir í starfi 

félagsráðgjafa. 
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Viðauki I – Viðmið SDQ lista 

Myndir A – D byggja á viðmiðum SDQ sem finna má á bls. 72 í handbókinni um 

Spurningar um styrk og vanda (2008) eftir Guðmund Skarphéðinsson og Pál 

Magnússon 
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Mynd A: Foreldraviðmið fyrir 6-11 ára drengi 
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Mynd B: Foreldraviðmið fyrir 6-11 ára stúlkur 
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Mynd C: Kennaraviðmið fyrir 6-11 ára drengi 
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Mynd D: Kennaraviðmið fyrir 6-11 ára stúlkur 
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Viðauki II – Foreldramat SDQ (F 4-16) 
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 Viðauki III – Kennaramat SDQ (K 4-16) 
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Viðauki IV – Viðhorf kennara til Stig af stigi 

Viðhorf kennara til Stig af stigi 
Ágæti kennari  
Ég heiti Katrín Árnadóttir og er meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég 
vinn nú að lokaverkefni mínu sem fjallar um Stig af stigi (Second step). Leiðbeinandi 
minn er Halldór S. Guðmundsson, lektor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands.  
 
Markmið meistararitgerðarinnar er að meta árangur Stig af stig en rannsóknin byggir 
að mestu á fyrirliggjandi gögnum sem Reynir ráðgjafastofa safnaði í tengslum við 
tilraunakennslu efnisins. Auk þessa er ætlunin að draga fram viðhorf kennara sem 
hafa reynslu af Stig af stigi og því leita ég til þín í von um að þú sért tilbúin/nn að 
svara þessari viðhorfskönnun.   
 
Fullri nafnleynd og trúnaði er heitið. Innan við 5 mínútur tekur að svara könnuninni.  
Vakni einhverjar spurningar er velkomið að hafa samband við mig.  
 
Bestu þakkir fyrir þátttökuna,  
Katrín Árnadóttir  
Meistaranemi í félagsráðgjöf  
e-mail: kaa3@hi.is  
s: 898-6141 
 
1. Ég tel að Stig af stigi gagnist nemendum mínum 

Sammála 

Hvorki sammála né ósammála (Svarið næst fullyrðingu 4) 

Ósammála (Svarið næst fullyrðingu 4) 

 

2. Ef „sammála“ við fullyrðingu 1, hvernig telur þú að Stig af stigi gagnist 

nemendum þínum? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. Ef „sammála“ við fullyrðingu 1, telur þú að Stig af stigi gagnist einhverjum vissum 

nemendahópum frekar en öðrum? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ég tel að Stig af stigi muni gagnast nemendum mínum í framtíðinni 

Sammála 

Hvorki sammála né ósammála (Svarið næst fullyrðingu 6) 

Ósammála (Svarið næst fullyrðingu 6) 

 

5.  Ef „sammála“ við fullyrðingu nr. 4, að hvaða leiti telur þú að Stig af stigi geti 

gagnast nemendum þínum í framtíðinni? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Ég tel að nemendur mínir nýti og tileinki sér þá tækni sem kennd er í Stig af stigi 

(t.d. umferðaljósaaðferðina)  

Sammála 

Hvorki sammála né ósammála  

Ósammála  

 

7. Ég tel að Stig af Stigi hafi haft áhrif á andrúmsloftið innan skólans þegar það var 

kennt  

Sammála 

Hvorki sammála né ósammála (Svarið næst fullyrðingu 9) 

Ósammála (Svarið næst fullyrðingu 9) 
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8. Ef „sammála“ við fullyrðingu 7, hver eru áhrif Stig af stigi á andrúmsloftið innan 

skólans? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Ég hef mælt með Stig af stigi við aðra kennara í leik- og/eða grunnskólum 

Sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Ósammála 

 

10. Telur þú að Stig af stigi geti gagnast öðru fagfólki sem ekki sinnir kennslu? 

  Já 

  Nei (Svarið næst spurningu 12) 

  Veit ekki (Svarið næst spurningu 12) 

 

11. Ef "já" við spurningu 10,  hvaða fagfólk, sem ekki sinnir kennslu, telur þú að geti 

haft  gagn af Stig af stigi? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Telur þú að Stig af stigi geti gagnast utan skóla við félagsfærniþjálfun barna? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 
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13. Telur þú, að hægt sé að nota Stig af stigi við aðrar aðstæður en gert er innan 

skólastofunnar? 

 Já  

 Nei  

 Veit ekki  

 

14. Ef "já" við spurningu 13, hvernig telur þú að hægt sé að nota Stig af stigi utan 

skólastofunnar? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

15. Ef þú hefur einhverjar ábendingar að lokum þigg ég þær með þökkum 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


