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Ágrip 

Hér verða kynntar niðurstöður rannsóknar á kennsluefninu Stig af stigi 
þar sem markmiðið var að kanna hvernig Stig af stigi er notað með fimm 
ára börnum í einum leikskóla og hvernig börnin læra af kennsluefninu. 
Beitt var eigindlegum rannsóknaraðferðum, tilviksrannsókn og voru 
þátttakendur þrír kennarar og átta börn. Helstu niðurstöður voru að börnin 
bjuggu yfir hæfni til að setja heiti á tilfinningar, gátu lesið úr tilfinningum 
annarra og gátu tengt tilfinningar við athafnir. Til dæmis lýstu þau 
samkennd sem hjálpsemi, að setja sig í spor annarra, gagnkvæmri 
virðingu og tillitsemi við náungann. Kennarar töldu börnin ekki hafa getu 
til að greina og leysa vandamál ef þau væru sjálf hluti af vandamálinu en 
börnin töldu sig hafa þá hæfni. Flest börnin sögðu Stig af stigi vera 
skemmtilegt. Börnin brugðust vel við þeim aðferðum sem kennarar 
beittu, s.s leikrænni tjáningu. Kennarar töldu framsetningu skipta miklu 
máli og að helstu aðferðir þeirra væru leikræn tjáning, virk hlustun og 
hrós. Kennarar  höfðu mikla trú á kennsluefninu og töldu Stig af stigi 
kennsluefnið vera góða viðbót við óhefðbundið nám barna í leikskóla. 
Auk þess telja þeir  að börnin öðlist aukna hæfni til að setja sig í spor 
annarra, auki getu sína til að lesa í og greina tilfinningar sínar og annarra 
og vera óhræddari við að sækjast eftir hjálp.  
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Abstract 

Social skills training – Second step with five year old children. 

Following is a presentation of results from a case study addressing 
teaching material called The Second Step. The aim of the research was to 
investigate how the material was  used with five year old children in one 
particular preschool, and how and what they learnt from using it. 
Qualitative methods were used  and the participants were three teachers 
and eight children. The main results were that the children were able to 
name emotions, read emotions of others and to connect emotions to 
actions.  For example, they could describe solidarity as helpfulness,see 
other people's perspectives, show mutual respect and express 
consideration of their peers. The teachers thought that the children did not 
have ability to analyze or solve problems, however, the children believed 
that they had the ability both to analyze and solve the problems. Most of 
the children felt that working with the Second Step was pleasurable. The 
children responded very well to the methods used by the teachers, 
especially the socalled drama part. The teachers felt that the presentation 
of the material was very important and their main methods were drama 
(dramatic expression), active listening and compliment. The teachers had 
a good feeling towards the teaching material, Second Step, and felt they 
had a very good instrument in their hands.  They also felt that this 
material would be a good addition to unconventional teaching in 
kindergartens. Their feeling towards the affect of the children was that 
they would be able to gain a greater ability to put themselves in the shoes 
of others, would be stronger individuals, enhance their ability to read and 
analyze their feelings and others and become more confident to seek help. 
The teachers felt their role was important to be animated and their role 
would be to try to make the material interesting. 
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1 Inngangur 

Stig af stigi er kennsluefni sem hefur verið notað í íslenskum leik- og 
grunnskólum frá árinu 2002. Hlutverk þess er fyrst og fremst að kenna 
börnum að lesa og greina tilfinningar sínar og annarra, leysa vandamál 
sem upp koma í samskiptum og ná stjórn á tilfinningum sínum er upp 
kemur ágreiningur (Committee for Children, 2002). Stig af stigi var 
upphaflega hannað af Kathy Beland (Committe for children, e.d.) til þess 
að byggja upp félags- og tilfinningahæfni barna frá leikskóla til 
unglingastigs (Duffell, Beland og Frey, 2006) og gefið út af samtökunum 
Committee for Children. Í Stig af stigi er lögð áhersla á velgengni barna í 
skóla og síðar meir í starfi (Huffman, Mehlinger og Kerivan, 2000). 
Hlutverk leikskóla er m.a að efla alhliða þroska barna, getu til að leysa 
mál sín á friðsamlegan hátt og undirbúa þau undir virka þátttöku í 
lýðræðisþjóðfélagi (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Kennsluefnið tengist 
leikskólastarfi með ýmsu móti og er ætlunin að það nýtist börnum í 
samskiptum við aðra einstaklinga. Stig af stigi getur gagnast 
leikskólakennurum sem verkfæri til að sinna ofangreindu hlutverki sínu. 
Búast má við að nýjar aðferðir styrki kennara í starfi og því gagnist Stig 
af stigi sem viðbótar námsefni fyrir leikskólabörnin og viðbótaraðferð 
fyrir kennarana.  

Erdley og Asher (1999) telja mikilvægt að kennsla leikskólabarna í 
tilfinningafærni og félagsfærni fari fram samhliða líkt og gert er þegar 
unnið er með Stig af stigi. Það má því segja að markmið leikskóla og Stig 
af stigi séu þau sömu að hluta til og vegna þessa ætti Stig af stigi vel 
heima í leikskólum. Stig af stigi er nú notað hérlendis í 63 leikskólum 
(Reynir ráðgjafastofa, (e.d.). Þrátt fyrir útbreiðslu hefur kennsluefnið lítið 
verið rannsakað hér á landi. Ein M.ed ritgerð kom út árið 2009 (Katrín 
Árnadóttir) þar sem tilgangurinn var að meta hvort og hvernig Stig af 
stigi virkar. Niðurstöður sýndu að Stig af stigi hefur forvarnargildi fyrir 
samfélagið en erlendis er litið á Stig af stigi sem forvörn gegn ofbeldi. 
Komið verður síðar að henni í þessari ritgerð. Vegna útbreiðslu Stig af 
stigi telur höfundur mikilvægt að kennsluefnið sé rannsakað enn frekar. 
Markmiðið er að athuga hvernig Stig af stigi þjálfar félags- og 
tilfinningafærni barna. Tilgangur rannsóknarinnar er að meta hvernig 
kennsluefnið gagnast leikskólabörnum og skoða hvernig þau taka á móti 
þeirri þekkingu sem felst í kennsluefninu og nýta sér hana.  



 

12 

Rannsóknin hefur þekkingarlegt gildi fyrir höfundinn og getur nýst 
öðrum kennurum sem vinna með Stig af stigi eða hafa hug á að taka 
kennsluefnið upp. Gildi hennar felst einnig í því að finna út hvernig það 
kennir félags- og tilfinningalega færni en það eru þættir sem leikskólar 
eiga að efla, ásamt fleiru, samkvæmt lögum nr. 78/1994 (Aðalnámskrá 
leikskóla, 1999).  

1.1 Aðdragandi, tilgangur og gildi rannsóknar 

Á undanförnum árum hafa rannsakendur uppgötvað aftur það sem góðir 
kennarar og foreldrar hafa vitað í mörg ár: að sjálfsþekking og þekking 
um aðra skiptir máli sem og getan til að nota þessa þekkingu til að leysa 
vandamál á skapandi hátt. Þessi þekking er mikilvæg undirstaða fyrir 
bóklegt nám og eykur hæfni einstaklinga til að verða virkir og 
uppbyggjandi borgarar (Goleman, 2000; Sternberg, 1997). Að stuðla að 
félags- og tilfinningalegu námi hjálpar nemendum að læra og hjálpar 
kennara að verða sterkari í kennslu sinni (Salovey og Sluyter, 1997). Stig 
af stigi er kennsluefni sem er ætlað að efla sjálfsþekkingu barna sem og 
þekkingu á öðrum.  

Höfundur hefur réttindi til að kenna Stig af stigi og hefur kennt efnið í 
fimm ár í leikskóla og skoðað hvernig námsefnið er kennt í erlendum 
leikskólum. Sú reynsla vakti áhuga höfundar á að rannsaka hvort og þá 
hvernig þetta kennsluefni gagnast í leikskóla. Þrátt fyrir að hafa reynslu 
af kennsluefninu fannst höfundi hann skorta þekkingu á hverju 
kennsluefnið byggir og þekkingu á hvers vegna það er notað á þann hátt 
sem gert er. Vegna þessa var sú ákvörðun tekin að rannsaka Stig af stigi 
frekar, til að öðlast dýpri þekkingu á viðfangsefninu og til að fá 
staðfestingu á að nám fari fram hjá leikskólabörnum er þau fá íhlutun Stig 
af stigi. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig námsefnið 
Stig af stigi er notað með fimm ára börnum í einum leikskóla á 
höfuðborgarsvæðinu. Það er mikilvægt að afla upplýsinga um árangur 
Stigs af stigi einkum vegna útbreiðslu kennsluefnisins en nú þegar vinna 
63 leikskólar með kennsluefnið. Í leikskóla fer nám barna að mestu fram í 
gegnum leikinn og er hann að miklu leyti sjálfsprottinn hjá 
leikskólabörnum. Hingað til hefur ekki verið mikið um skipulagt 
kennsluefni í vinnu með leikskólabörnum og er því mikilvægt að afla 
upplýsinga um hvernig kennsluefni líkt og Stig af stigi virkar með 
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leikskólabörnum. Einnig er ætti rannsóknin að varpa ljósi á hagnýtt gildi 
Stig af stigi. 

1.2 Rannsóknarspurningar 

Til þess að ná settu markmiði eru settar fram eftirfarandi 
rannsóknarspurningar: 

Aðalspurningin er: 

Hvernig læra fimm ára leikskólabörn félags- og tilfinningafærni í 

kennslustundum Stig af stigi í einum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

i. Hvernig bregðast börn við: 

a. Kennsluefninu? 

b. Aðferðum kennarans? 

c. Hvernig lýsa börnin tilfinningum? 

d. Hvernig lýsa börnin samkennd (e. empathy)? 

e. Hvaða aðferðir nota börn til að greina og leysa 

ágreining/vandamál? 

ii. Hvert er viðhorf kennara til Stig af stigi? 

f. Hvaða áhrif telja kennarar að Stig af stigi hafi á félagsfærni 

barna og hæfni þeirra til að leysa vanda? 

g. Hvert er hlutverk kennara í Stig af stigi? 

Til þess að svara þessum spurningum voru farnar þrjár leiðir. Í fyrsta 
lagi var skoðaður kenningarlegur bakgrunnur, í öðru lagi var 
kennsluefnið Stig af stigi skoðað í kjölinn, hvernig unnið er með 
samkennd, tilfinningastjórnun, uppbygging kennslustundar og hlutverk 
kennara og skoðaðar voru fyrri rannsóknir á Stig af stigi. Í þriðja lagi er 
niðurstöðum rannsóknar lýst en í þeim var aflað með athugunum, 
viðtölum við fimm ára leikskólabörn og leikskólakennara sem kenna Stig 
af stigi um kennsluefnið og markmið þess.  

Í kaflanum um fræðilegan bakgrunn hér á eftir er greint frá kenningum 
um félagshæfni og tilfinningastjórnun barna, félags- og tilfinningaþroska, 
félagslegar námskenningar, tengsl tals og athafna og huglæga 
atferlismótun. Næst er fjallað um kennsluefnið Stig af stigi, kennsluefni 
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og kennsluaðferðunum lýst og greint frá hlutverki kennara. Eftir það er 
greint frá aðferðafræðinni sem beitt var í rannsókninni og greint frá 
niðurstöðum hennar.    
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2 Fræðilegur rammi 

Stig af stigi fyrir fjögra til sex ára börn er byggt á nokkrum stoðum. Í 
fyrsta lagi niðurstöðum rannsókna um félagshæfni og tilfinningastjórnun, 
í öðru lagi félagslegum námskenningum og í þriðja lagi hugrænni 
atferlismótun, í fjórða lagi, rökhugsun og yfirfærslu og loks félagslegu 
ferlilíkan (Frey, Hirschstein og Guzzo, 2000). Hér á eftir er greint frá 
þessum þáttum. 

2.1 Félagshæfni og tilfinningastjórnun barna 

Félags- og tilfinningahæfni krefst getu til að greina, skilja og bregðast við 
á viðeigandi hátt við tilfinningum annarra (Eisenberg, 1986). Samkennd 
er tengd þeirri athöfn barna að veita öðrum aðstoð (Stayer og Schroder, 
1989; Hoffman, 2000) og viðurkenningu jafningja þeirra (Fabes, 
Eisenberg, Karbon, Bernzweig, Speer og Carlo, 1994). Það er vegna þess 
að einstaklingar sem sýna öðrum samkennd eru líklegri til að geta sett sig 
í spor annarra, misskilja síður aðra eða verða reiðir yfir hegðun annarra 
(Frey og fleiri, 2000; Hastings, Zahn-Waxler, Robinson, Usher og 
Bridges, 2000). 

Félags- og tilfinningaþroski er hæfni til að skilja, stjórna og tjá félags- 
og tilfinningaleg viðhorf sín á þann hátt að þau hafi jákvæð áhrif á þau 
verkefni sem einstaklingar þurfa að takast á við (Goleman, 2000). 
Verkefnin geta falist í námi, tengjast öðrum og leysa hversdagsleg 
vandamál (Goleman, 2000). Bee og Boyd (2004) telja félagshæfni vera 
hegðun sem komi öðrum til góða, sem dæmi má nefna að gefa eða deila 
með öðrum tíma eða eigum án þess að hagnast af því sjálfur. Samkennd 
(e. empathy) er til dæmis hæfni til að setja sig í spor annarra og sýnir 
samkennd sig snemma í frumbernsku. Það kemur best fram er lítið barn 
grætur þá bresta jafnvel önnur börn í grát (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 
1993). Einnig sýna ung börn samkennd með þeim sem líður illa. Strax á 
öðru ári sýna þau viðbrögð og reyna að veita hjálparhönd (Hrafnhildur 
Ragnarsdóttir, 1993). Samskiptaörðugleikar koma oft upp meðal barna á 
leikskólaaldri vegna þess að þau hafa tilhneigingu til að bjarga sér við að 
fá sitt fram (Fabes, Eisenberg og Spinrad, 2001).  
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2.1.1 Tilfinningaþroski 

Börn öðlast með tímanum hæfni til að setja orð á tilfinningar og vitneskju 
um hvers vegna þessi eða hin tilfinning stafar (Harris, 2000). Þau byrja að 
skoða tilfinningar jafningja sinna og bregðast við reynslu sinni af þeim 
tilfinningum (Fabes og félagar, 2001; Goleman, 2000). Um fimm ára 
aldur eru flest börn farinn að uppgötva að þegar þau hugsa um eitthvað 
sem hefur komið þeim í uppnám þá getur það vakið upp neikvæðar 
tilfinningar (Lagattuta og Wellman, 2001). Á leikskólaaldri öðlast börn 
smátt og smátt aukna færni í að skilja og takast á við tilfinningar og 
ástæður að baki þeim. Auk þess læra þau reglur um hvenær maður tjáir 
vissar tilfinningar og átta sig á því að einstaklingar geta búið yfir mörgum 
tilfinningum á sama tíma (Greenberg, Kusche, Cook og Quamma, 1995; 
Goleman, 2000). Þegar börn ná fjögra til fimm ára aldri eru þau flest búin 
að ná góðum tökum á talmáli og hafa getu til að setja sig í spor annarra 
ásamt hæfni til að gera sér grein fyrir eigin tilfinningum. Börn á þessum 
aldri verða reiðubúnari til að einbeita sér lengur við verkefni og hlusta 
betur á aðra einstaklinga (Shonkoff, Boyce, Cameron, Duncan, Fox, 
Greenough, Gunnar, Knudsen, Lewitt, Lozoff, Nelson, Philips og 
Tompson, 2007).  

Niðurstöður (Kestenbaum og Gelman, 1995) benda til þess að fjögurra 
ára börn hafi getu til þess að skilja blendnar tilfinningar út frá frásögnum. 
Fimm til sex ára börn sýna skilning á blendnum tilfinningum þegar þau 
sjá dæmi af aðstæðum sem valda þeim. Í ljósi þessara niðurstaða ætti að 
vera unnt að þróa þennan skilning sem getur orðið grunnur að góðri 
tilfinningastjórn.  

Börn sem hafa sterka tilfinningagetu, hæfni til að lesa í tilfinningar, 
eru betur í stakk búin til þess að takast á við erfiðar tilfinningar og eiga 
betur með að tjá þær á félagslegan hátt  heldur en börn sem búa ekki yfir 
þessari getu (Eisenberg, Cumberland og Spinrad, 1998). Hæfni til að 
stjórna tilfinningum sínum nær yfir jákvæðar tilfinningar og neikvæðar. 
Þegar börn hafa sterka tilfinningagetu/þroska og ráða vel við tilfinningar 
sínar sýna þau sjaldnar árásarhneigð og eru um leið félagslega sterkari en 
þau sem hafa hann ekki (Eisenberg, Fabes og Losoya, 1997). Börn sem 
hafa færni í að lesa í eigin tilfinningar og annarra og upplifa samskonar 
tilfinningar eru félagslega sterkari og vinsælli en önnur börn (Bee, 2009). 
Þessa þætti má efla og styrkja með markvissri íhlutun í leikskólanum, til 
dæmis með Stig af stigi.  
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2.1.2 Félagsþroski 

Félagsþroski er hæfileikinn til að skynja og gera greinarmun á 
skapbrigðum, áformum, ástæðum og tilfinningum annarra. Nemendur 
með þróaða félagsgreind skilja og bera umhyggju fyrir öðru fólki, eru 
félagslyndir, læra betur með því að segja frá og vinna með öðrum og eru 
góðir í því að kenna öðrum (Armstrong. 2001). Það má segja að 
félagsþroski sé ferli þar sem börn læra hvaða hegðun er viðeigandi hverju 
sinni. Persónuleiki er eitt af því sem barn fæðist ekki með en það hefur 
hæfni til að þróa hann og móta í víxlverkum við umhverfið. Foreldrar og 
samfélag hafa áhrif á þau gildi  og viðmið sem barnið þróar með sér. Með 
tímanum lærist að mismunandi hegðunarkröfur gilda eftir aðstæðum og 
lærir barnið að greina á milli þeirra krafna eða væntinga sem gerðar eru 
til þeirra við ólíkar (Gordon og Williams-Browne, 1996).  

Allir hafa þörf fyrir að eiga samskipti við aðra og það sá þáttur sem er 
sameiginlegur með öllum mönnum. Þetta eru þarfir sem þarf að koma til 
móts við vegna þess að maðurinn er félagsvera og hefur hann þörf fyrir 
að finna ást og umhyggju og að vera metinn að verðleikum. Hver 
einstaklingur hefur þörf fyrir samskipti við aðra í umhverfi sínu. 
Mikilvægt er að barn eigi góð samskipti við sitt nánasta umhverfi (Bee, 
2009; McInerney, 2006). Góð geðtengsl eru mikilvæg þar sem þau bæði 
kalla á og tryggja börnum þá umhyggju sem þau þurfa. Börn sem hafa 
myndað örugg tengsl við aðra einstaklinga frá fæðingu gengur betur með 
náin sambönd síðar á lífsleiðinni, verða frekar leiðtogar í hópnum og hafa 
gott sjálfstraust (Bee, 2009). Félagsþroskinn mótast af samskiptum og af 
því að umgangast aðra einstaklinga. Þá hefur fjölskylda barna mikil áhrif 
á félagsmótun þeirra þar sem félags- og tilfinningaþroski lærist í þeim 
samskiptum (McIrney, 2006).  

Löngum hefur leikurinn verið talinn hafa mikil áhrif á félagsþroska 
barna. Erikson setti fram kenningar um leik og taldi að í leik læri börn að 
leysa félags- og tilfinningaleg vandamál (Bee og Boyd, 2004). Í leiknum 
væru börn að fást við raunveruleikann. Hann taldi að börn sköpuðu sér 
aðstæður í leiknum þar sem þau hefðu færi til að ná valdi á sjálfum sér og 
því umhverfi sem þau búa við. Ásamt því að setja fram kenningar um 
leik, setti hann einnig fram hugmyndir um félagsmótun einstaklinga. 
Erikson taldi félagsmótun þroskast í gegnum átta ákveðin og stigbundin 
þroskaskeið þar sem hvert tekur við af öðru. Það sem einkennir hvert 
þroskaskeið er að einstaklingurinn þarf í samskiptum sínum við aðra að 
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leysa vandamál sem koma upp, t.d í leik (Bee og Boyd, 2004). Talið er að 
leikur auki félagslega þátttöku barna og þar af leiðandi er leikur þeim 
nauðsynlegur (Frost, 2005).  

Leikurinn hefur mikil áhrif á börn þar sem þau læra að lúta reglum, 
virða óskir, þarfir og hlutverk jafningja sinna. Börn læra að rökræða og 
að þekkja mörk sín og annarra. Þau læra að vinna saman í hóp og að leysa 
úr ágreiningi en jafnframt öðlast börn aukna sjáflsþekkingu (Frost, 2005). 
Í leikskólanum fer stór hluti tímans sem barnið dvelur þar í að efla 
félagsþroska og er litið á leikinn sem helstu námsleið þess í því samhengi 
(McIrney, 2006). Samskipti barna fara að mestu leyti fram með 
munnlegri tjáningu þar sem þau gefa hvort öðru fyrirmæli um hvað sé að 
gerast í leiknum eða hvert eigi að leiða hann. Er börn geta sett orð á 
hugsanir sínar eins og gerist oft í leiknum er það talið efla félagsþroska 
þeirra þar sem þau ná betur hvert til annars (Frost, 2005). Hæfnin til þess 
að mynda og viðhalda góðri vináttu felur í sér flókið samspil tilfinninga,  
hugsana og hegðunar. Samtöl við önnur börn, að leysa vandamál, að 
koma inn í leik hjá hóp af jafningjum sínum og að ígrunda tilfinningaleg 
viðbrögð við svekkjandi reynslu eru lykillinn að því að eignast vini 
(Crick og Dodge, 1994).  Í gegnum leikinn læra börnin samskipti og 
samskiptareglur, þau læra það af hvort öðru þar sem þau setja reglur sem 
þarf að virða og fara eftir svo leikurinn gangi upp. Á leikskólaaldri verður 
leikurinn bæði félagslegri og flóknari. Leikurinn er mikilvægur fyrir 
tilfinningalíf barna en í honum upplifir barn reynslu sína og vinnur úr 
tilfinningum, þroskar samkennd og skilning á sjónarmiðum annarra  
(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Í gegnum leikinn læra börn samskipti 
og samskiptareglur sem þau setja upp sjálf. Leikurinn er mikilvægur fyrir 
þroska barna þar sem þau þróa með sér samkennd, skilning á 
sjónarmiðum annarra og sjálfsstjórn (Karpov, 2003). Þegar börn eiga 
samskipti við marga ólíka aðila, líkt og í leikskóla reynir mikið á 
félagsfærni þeirra og hæfni til að bregðast við áreiti og örvun (Tout, de 
Haan, Campell og Gunnar, 1998).    

 Um þriggja ára aldur þróa börn með sér sterkan áhuga á samböndum 
milli mannfólks í heiminum (Karpov, 2003). Heimur fullorðinna heillar 
og börn hlakka til að verða partur af honum. Í þessum heimi geta börn þó 
ekki fullnægt þessum löngunum, þau geta ekki sett sig í hlutverkin að 
fullu því að þau vita ekki af reynslu hvernig það er að vera t.d læknir eða 
slökkviliðsmaður. Þess vegna nota börnin leikinn til að herma eftir 
hlutverkunum og skoða á þann hátt félagstengsl. Vygotsky setti fram 
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kenningar um nám barna og taldi hann að leikurinn væri leiðandi 
starfsemi fyrir börn á aldurskeiðinu þriggja til sex ára og þar með 
áríðandi fyrir þroska þeirra (Karpov, 2003).  

Vygotsky sagði að börn væru ekki frjáls í leik sínum (Karpov, 2003). 
Þau hefðu alltaf eitthvað hlutverk í leiknum jafnvel þótt barninu sjálfu 
þætti það hlutverk ekki vera merkilegt. Hlutverkunum fylgja svo vissar 
reglur sem þarf að hlíta til þess að taka þátt í leiknum. Reglurnar eru þó 
faldar undir hlutverkinu sjálfu. Barnið lærir að bæla niður hvatvísi sína og 
að fara eftir reglum, þ.e.a.s það þróar hæfileikann til þess að ígrunda 
hegðun sína. Næsta framlag félagslega leiksins til þroska barnanna 
gengur út á að börnin komast yfir meðvitaða eigingirni eða sjálfselsku, 
þ.e.a.s vangetu til þess að taka til greina stöðu annarrar manneskju, að líta 
á sérstakan atburð eða markmið út frá öðru sjónarhorni. Að lokum, í 
félagslegum leik nota börnin staðgengil, hlut sem stendur fyrir annan 
hlut. Vygotsky heldur því fram að þegar börn gera þetta leiði það til 
þróunar á táknrænni hugsun þeirra (Karpov, 2003). Á síðari hluta sjötta 
árs, ætti barn sem tekið hefur þátt í félagslegum leik að vera orðið mett af 
notkun leiks sem leiðandi starfsemi. Vygotsky telur ofangreind atriði um 
félagslegan leik mikilvæg fyrir börn og árangur þeirra í skóla og vera 
forsendu fyrir áframhaldandi þroska þeirra til að læra í skóla sem verður 
þeirra nýja leiðandi starfsemi á næsta þroskastigi (Karpov, 2003).  

2.2 Félagslegar námskenningar 

Félagslegar námskenningar eiga rætur sínar að rekja til hefðbundinna 
kenninga um nám og er kenning Bandura (1986) líklega þekktust. Hann 
taldi að einstaklingar lærðu af því að fylgjast með öðru fólki og í gegnum 
félagslega reynslu. Þetta kallaði hann herminám (e. observation learning). 
Til þess að nám eigi sér stað verður barnið að veita fyrirmyndinni nána 
athygli og fá tækifæri til að æfa það rækilega og fá hvatningu til þess að 
sýna hvað það getur (Bee og Boyd, 2004; Wagner, 2009). Í fyrstu þarf 
kennari oft að taka skrefið og vera sá aðili sem hefur leikinn til þess að fá 
börnin af stað. Börnin herma eftir kennara sínum og þeim hlutverkum 
sem fyrirmyndin sýnir. Kennarar og uppalendur notfæra sér oft herminám 
til að kenna börnum nýja færni (Sigurðar Grétarsson og Sigrúnar 
Aðalbjarnardóttur 1993). Í gegnum slíkt nám geta börn þróað sjálfstraust 
sitt, gildi, viðhorf og lausnir (Bee og Boyd, 2004; Wagner, 2009).  
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Bandura (1986) kom fram með hugtakið trú á eigin getu (e. self-
system) en það er lýsandi fyrir það hvernig einstaklingurinn skynjar 
sjálfan sig. Hvernig hann lítur á sig, hvaða trú hann hefur á eigin getu, 
hvernig sjálfsvirðingu og áhugahvöt hans er háttað. Trúin hefur áhrif á 
hvernig við skynjum aðstæður og bregðumst við þeim. Bandura heldur 
því fram að sjálfsvirkni (e. self-efficacy) sé í raun trú á eigin getu til að 
skipuleggja og framkvæma aðgerðir sem hafa svo áhrif á væntanlegar 
aðstæður (Bandura, 1995) Bandura (1992) telur að trú á eigin getu þróist 
snemma í æsku þegar börn takast á við margskonar reynslu, verkefni og 
aðstæður. Trú á eigin getu þróast allt lífið í hvert sinn sem einstaklingar 
öðlast nýja hæfni, reynslu og skilning (Bandura, 1992). Bandura segir að 
sjálfsvirkni ákvarði í raun hvernig fólk hugsar, hegðar sér og líður 
(Bandura, 1992). Einstaklingar með sterka trú á eigin getu: 

� líta á krefjandi vandamál sem verkefni sem þarf að leysa. 

� hafa mikinn áhuga á þeim verkefnum sem þeir taka sér fyrir 
hendur. 

� eru áhugasamir um verkefni og athafnir. 

� rífa sig fljótt upp úr falli og vonbrigðum. 

Einstaklingar með litla trú á eigin getu: 

� forðast krefjandi verkefni. 

� trúa því að erfið verkefni og aðstæður séu fyrir utan þeirra 
getusvið. 

� einblína á mistök og neikvæðar niðurstöður. 

Trú á eigin getu þróast snemma í æsku þegar börn takast á við 
margskonar reynslu, verkefni og aðstæður. Út frá þessari kenningu mætti 
ætla að kennsluefnið Stig af stigi myndi auka trú á eigin getu ef börnin 
eru virk. Þau börn sem hafa litla trú á eigin getu þarf að efla 
tilfinningalega og félagslega til þess að auka færni þeirra á öllum sviðum.  
Í ljósi þess að félagslegar námskenningar benda til að börn læri af 
fyrirmyndum er athugavert að skoða hvernig aðferðir leikskólakennara 
hvetja börn til að þróa félagshæfni og tilfinningastjórnun.  
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2.3 Huglæg atferlismótun 

Huglæg atferlismótun er byggð upp af, hugrænum (e. cognitive), atferlis- 
(e. behavioral), tilfinninga- (e. affective) og félagslegum (e. social) 
aðferðum (King, Heyne og Ollendik, 2005). Með hugrænni atferlismótun 
er einstaklingum hjálpað að skoða á kerfisbundin hátt hvernig hugsanir, 
hegðun og líðan tengjast (Dupper, 2003). Bent er á leiðir til að breyta 
hugsunum og/eða hegðun sem hafa áhrif á líðan. Markmið 
meðferðarinnar er að breyta hugsun, tilfinningum og líðan með því að 
auka sjálfsvitund, læra sjálfstjórn, finna hugsanavillur og skipta út 
neikvæðum hugmyndum fyrir jákvæðar. Aðferðirnar sem notast er við 
eru slökunaraðferðir, herminám, hlutverkaleikir og lausnamiðuð vinna 
(Dupper, 2003). Börnum eru kenndar aðferðir eins og að hugsa fallega til 
að róa sig, draga djúpt andann, gera eitthvað rólegt og að reyna bæta 
erfiðar aðstæður með því að beina sjónum að jákvæðum hliðum. Þessar 
aðferðir geta haft áhrif á hvernig unnið er úr neikvæðum tilfinningum 
eins og reiði (Nelson og Finch, 2000). Með aðferðum eins og í Stig af 
stigi má styrkja seiglu barna í svokallaðri „áhættu“ án þess að útskúfa eða 
brennimerkja nokkurn einstakling (Greenberg og fl. 2001).   

2.4 Tengsl tals og athafna (e. verbal self-regulation)  

Börn læra að nota og skilja tungumálið í gegnum samskipti við aðra sem 
eldri eru eða hæfari. Ferlið er tvíþætt, í upphafi læra börn tungumálið í 
gegnum samskipti við aðra fullorðna eða hæfari einstaklinga. Síðar snúa 
þau samtalinu að sjálfum sér með því að tala við sig upphátt til þess að ná 
stjórn á athöfnum en að lokum verður það að innra samtali, það á sér stað 
innhverfing (Vygostky, 1978). Þetta innra samtal gerir börnum kleift að 
stjórna sjálfum sér og þeim athöfnum sem þau taka þátt í og leiðir það til 
aukins vitþroska þeirra. Ferlið milli tungumáls og athafna er gagnvirkt í 
þroskaferli barna og verða þau frjálsari í hugsun og takmarkanir þeirra 
minni. Þegar einstaklingar takast á við verkefni sem eru þeim framandi er 
oft þörf á að tala sig í gegnum þau svo ekki verði skortur á skilningi. 
Þessi tengsl á milli tals og athafna hafa afdrifaríkar breytingar í för með 
sér á vitþroska barna og notkun tungumáls hefur áhrif á breyttan skilning 
og skynjun á umhverfinu (Bodrova og Leong, 2003). Einnig hefur það 
áhrif á athygli þeirra, minni, ímyndunarafl og hugsun. Börnin verða 
frjálsari í athöfnum sínum þar sem þau verða fær að skipuleggja þær sjálf. 
Börnin ná að yfirvinna ósjálfstæði sitt gagnvart umhverfisáhrifum og 
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verða fær um að breyta hegðun sinni vísvitandi með því að beita 
sjálfsstjórn. Í fyrstu verður hegðunin sýnileg í gegnum leik eins og 
þykjustuleik og síðar í öðrum athöfnum. Þroski barna er í heild sinni ferli 
þar sem tilfinningar og vitsmunaþroski starfar saman og hefur áhrif á 
hvert annað (Bodrova og Leong, 2003). Undirstaðan í ofangreindum 
breytingum eru háðar félags- og umhverfisþáttum sem barnið tilheyrir. 
Einn af þessum umhverfisþáttum sem barnið tilheyrir er leikskólinn og 
það umhverfi sem hann hefur upp á að bjóða. Þar fara fram margar 
skipulagðar og óskipulagðar stundir þar sem markmiðið er meðal annars 
að efla félags- og tilfinningaþroska barnsins.  

 Í leikskóla þroska börn ítarlegri tengsl og börn verða fær um að álykta 
út frá skynjun og aðstæðum (Berk, 2000; Bodrova og Leong, 2003; Firth, 
1989). Einnig verða þau hæf um að geyma og sækja myndir frá fortíðinni 
í vinnsluminnið og hugsanir þeirra eflast með notkun tungumálsins 
(Bodrova og Leong, 2003). Þá geta þau yfirfært það sem þau hafa lært 
yfir á nýjar aðstæður og þar með er minnið orðið þungamiðjan í 
vitsmunaferli barna á leikskólaldri. Hoffman hefur skoðað samkennd (e. 
empathy) hjá börnum og fundið út að börn átta sig á líðan annarra frá tólf 
til átján mánaða aldri (Bee og Boyd, 2004). Áður var talið að börn hefðu 
ekki hæfni til að setja sig í spor annarra fyrr en um sjö ára aldur 
(Committe for children, 2004). Í fyrstu taka viðbrögðin mið af þeim 
sjálfum en á leikskóla- og grunnskólaaldri verða viðbrögðin meira 
viðeigandi þar sem börnin hafa öðlast aukna hæfni í að lesa í tilfinningar 
annarra (Bee og Boyd, 2004).  

2.5 Félagslegt ferlilíkan 

Hugsunarferli (athygli, hugsanir, minni, röksemdir og trú), tilfinningaferli 
(samkennd og að stjórnun tilfinninga) og félagsleg hæfni (að komast á 
árangursríkan hátt inn í leik, að trufla kurteisislega) gegna mikilvægu 
hlutverki í þroska barna. Félagslegt ferlilíkan (Crick og Dodge, 1994)  
lýsir ferli sem stuðlar að félagslegri og samþykktri hegðun. Þessi ferli fela 
í sér að lesa í félagslegar aðstæður, að þekkja takmörk við félagslegum 
athöfnum (t.d að vera vinalegur við önnur börn), meta möguleg svör við 
aðstæðum, velja svar sem best uppfyllir félagsleg markmið, velja 
framkvæmdarlausn og meta niðurstöður lausnar. Börn sem treysta á 
ofbeldisfullar lausnir við vandamálum virðast nota félagslegar 
upplýsingar á annan hátt en þau börn sem gera það ekki. Þau virðast hafa 
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tilhneigingu til að vera vakandi fyrir árásargjarnri hegðun úr umhverfinu 
eins og neikvæðum ummælum og eru líklegri til þess að reikna með 
fjandsamlegri hegðun gagnvart sér (Crick og Dodge, 1994). 
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3 Kennsluefnið Stig af stigi 

Í kennsluefni Stig af stigi er samkennd eitt af aðal hugtökum en í því felst 
að geta skynjað líðan annarra og sett sig í spor annarra. Eins og segir í 
upphafi kaflans er kennsluefni Stigi af sigi byggt á félaghæfni og 
tilfinningastjórnun, félagslegum námskenningum og hugrænni 
atferlismótun. Stig af stigi byggir á rannsóknum á félagsfærni og 
tilfinningastjórnun (Weissberg og Greenberg, 1997). Helstu herslur Stig 
af stigi eru:  

� efla skilning barna á eigin tilfinningum og annarra. 

� efla færni barna í að tjá tilfinningar sínar. 

� efla færni barna í að takast á við tilfinningaviðbrögð sem eru 

óásættanleg. 

Stig af stigi var fyrst þróað í Bandaríkjunum af Commitee for 
Children (1988) og hefur síðan verið aðlagað að ýmsum löndum. Danir 
og Norðmenn voru svo fyrstir Evrópuþjóða til þess að taka upp þetta 
kennsluefni (Holsen, Smith, og Frey, 2008). Stig af stigi hefur fengið 
fjölmargar viðurkenningar frá ýmsum samtökum í Bandaríkjunum, m.a 
fyrir góðann árangur, aðgengilegt efni og auðvelda framkvæmd (Cooke, 
Ford, Levina, Bourke, Newell og Lapidus, 2007) Upphaflega var Stig af 
stigi kynnt í Bandaríkjunum sem fyrirbyggjandi kennsluaðferðir fyrir 
ofbeldi. Í Noregi er það kynnt sem alhliða félagsfærniþjálfun, það gerðist 
árið 1998, ári eftir að alþjóðleg námskrá kom út og var hugsuð sem 
aðferð til að kenna sérstaklega félagshæfni (Holsen, I, Smith, B. H., og 
Karin S. Frey, 2008). Um 60% skóla í Noregi kusu að nota Stig af stigi til 
þess. Á Íslandi er kennsluefnið notað líkt og gert er í Noregi, til að efla 
félags- og tilfinningafærni barna. Markmiðið er að auka félagsfærni og að 
draga úr félags- og tilfinningavandamálum. Kennsluefnið felur í sér 
aðferðir til að kenna samkennd, stjórna tilfinningum og leysa vandamál 
(Committee for Children, 1988, 2002). Markmið aðferðarinnar er að auka 
félags- og tilfinningaþroska ungra barna og ýta undir styrkleika þeirra 
(Joseph og Strain, 2003).  

Stig af stigi er í þremur hlutum og þyngist efnið er komið er í annan 
hluta og enn meir í þriðja hluta. Stig af stigi er bekkjarmiðað kennsluefni 
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með fyrirfram gefinni námskrá og þroskamiðaðri röð. Það þýðir í raun að 
kennsluefnið er tekið þrep fyrir þrep og ætlað að efla tilfinninga- og 
félagsþroska í þeirri röð sem námskráin segir til um. Yngstu börnin (4 
ára) byrja á fyrsta hluta og yfir skólaárið komast þau kannski langt fram á 
annan hluta. Næsta ár (5 ára) á eftir byrja þau á öðrum hluta og fara 
jafnvel inn á þriðja hluta. Síðasta árið eru kennslustundirnar orðnar aðeins 
flóknari. Kennsluefnið miðast við aldursbilið 4-6 ára og er því einnig 
ætlað fyrsta bekk í grunnskóla. Mælst er til að kennslustundir fari fram 
tvisvar í viku í u.þ.b tuttugu og fimm mínútur í senn (Committee for 
Children; 2002; Frey o.fl., 2000). Einnig eiga kennarar að nota hvert 
tækifæri utan kennslustunda til fylgja kennslunni eftir og minna börnin á 
aðferðirnar sem þeim eru kenndar.  

3.1 Að vinna með samkennd og tilfinningar 

Hoffman hefur skoðað samkennd (e. Empathy) hjá börnum og fundið út 
að börn átta sig á líðan annarra frá tólf til átján mánaða aldri (Bee og 
Boyd, 2004). Áður var talið að börn hefðu ekki hæfni til að setja sig í 
spor annarra fyrr en um sjö ára aldur. Í fyrstu taka viðbrögðin mið af 
þeim sjálfum en á leikskóla- og grunnskólaaldri verða viðbrögðin meira 
viðeigandi þar sem börnin hafa öðlast aukna hæfni í að lesa í tilfinningar 
annarra (Bee og Boyd, 2004).  

Í fyrsta hluta Stig af stigi er unnið með tilfinningar og samkennd. Fara 
kennslustundir þannig fram að nemendum eru sýndar myndir af börnum í 
mismunandi líkamsstellingum með mismunandi svipbrigði. Þessar 
myndir eru af ólíkum tilfinningum, gleði, reiði, viðbjóði og fleiru. 
Tilgangur myndanna er að sýna hvernig svipbrigði og líkamstjáning 
birtist með hverri tilfinningu. Síðar leika og æfa börnin þessar tilfinningar 
í gegnum hlutverkaleik (Duffell, Beland og Frey, 2006). Lögð er áhersla 
á hugtök eins og sanngirni og hvernig við getum lesið tilfinningar hjá 
öðrum út frá líkamsbeitingu og svipbrigðum. Í fyrsta hluta er reynt að 
kenna börnum að lesa í tilfinningar og gera sér grein fyrir því að það eru 
ekki allir eins (Joseph og Strain, 2003). Í fyrsta hluta er unnið út frá 
eftirfarandi félagsfærniþáttum: 

� að geta lýst með eigin tilfinningum með orðum. 

� að geta lýst með orðum tilfinningum sem maður sér hjá öðrum 
og ræður af svip þeirra, látbragði og aðstæðum. 
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� að geta séð sjónarhorn annarra með því að setja sig í spor 
þeirra. 

� að geta verið í tilfinningasambandi við aðra (Duffell, Beland 
og Frey, 2006). 

Í fyrsta hluta sýna börnin tilfinningar. Þessar tilfinningar má segja að 
séu litróf tilfinninga. Það má segja að hlutverk tilfinninga okkar sé að 
bregðast við því áreiti sem við verðum fyrir. Litróf tilfinninganna sýnir 
okkur að hver kennd á sitt hlutverk og af hverri tilfinningu má sjá og 
finna líffræðileg einkenni (Ekman, 1990). Í fyrstu er börnunum sýndar 
þessar tilfinningar áður en farið er í flóknari hluti. Sérhver tilfinning, 
svipbrigði og líkamsbeiting er æfð í hlutverkaleik. 

� Ánægja: neikvæðar tilfinningar eiga síður aðgang þegar við 
erum ánægð vegna þess að virkni í heilastöð eykst og spornar 
hún við þeim, meiri ró færist yfir líkamann. Við hvílumst 
betur sem leiðir til þess að okkur tekst betur að kljást við 
verkefni. 

� Reiði: þegar við verðum reið streymir blóð fram í hendur, 
hjarta okkar slær örar og hormón (t.d adrenalín) flæða fram.  

� Ótti: við hræðslu verður blóðstreymi meira, við verðum föl í 
framan vegna þess að blóðið streymir frá höfði og okkur líður 
eins og blóðið í líkama okkar frjósi. Þetta leiðir til þess að við 
förum í varnarstöðu, líkaminn spennist og við beinum athygli 
okkar að því sem veldur þessum ótta.  

� Undrun: þegar við verðum hissa sést það vel á andliti okkar en 
við lyftum þá brúnum sem leiðir til þess að sjónarsvið okkar 
víkkar.  

� Viðbjóður: þennan svip virðast allir þekkja því hann virðist 
vera eins á öllum stöðum heimsins. Við sendum frá okkur 
skilaboð um að lykt eða bragð veki með okkur viðbjóð.  

� Hryggð: er sú tilfinning sem leiðir til minna þreks og 
áhugaleysis. Þessi viðbrögð líkamans greiða fyrir aðlögun 
eftir tilfinningalegan missa af hverju tagi (Ekman, 1990).   
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Börn sem hafa getu til þess að greina og þekkja tilfinningar eru oftast 
betur samþykkt af jafningjum sínum og standa betur félagslega (Arsenio, 
Cooperman og Lover, 2000). Þau eru líklegri til þess að standa sig betur í 
formlegu námi en börn sem ekki búa yfir þessari hæfni (Izard, Fine, 
Schultz, Mostow, Ackerman, og Youngstrom  2001). Ung börn sem geta 
þekkt og rætt um tilfinningar annarra standa betur félagslega og hafa betri 
málþroska, orðaforða, en önnur börn (Fabes, Eisenberg, Hanish og 
Spinrad, 2001). Þegar börn búa yfir þeirri hæfni að geta sett tilfinningar 
sínar í orð og lesið í annarra eru þau betri í að setja þær í samhengi við 
liðnar aðstæður og að ímynda sér aðrar (Izard o.fl., 2001). Er börn hafa 
tilfinningaorð á valdi sínu, geta þau betur rætt um tilfinningar og 
tekist á við neikvæðar tilfinningar (Cook, Greenberg og Kusche, 
1994). Tilfinningahæfni sem þessi auðveldar börnum að virkja 
eðlislægar hvatir sem tengjast tilfinningum (Izard, 2002) og nýta 
þær í félagslegum samskiptum við jafningja sína. Dæmi um það er 
þegar barn á í samskiptum við jafningja sinn sem er leiður, þarf það 
að vera fært um að greina og merkja sorg jafninga síns, geta mótað 
eigin tilfinningar og brugðist við á viðeigandi hátt.   

3.2 Að leysa vanda 

 Hjá smábörnum fylgja tilfinningar athöfnum og bregðast þau jákvætt eða 
neikvætt eftir afleiðingum athafna (Bodrova og Leong, 2003). Hjá 
leikskólabörnum fara tilfinningar að myndast á undan athöfnum og geta 
þau spáð fyrir um hugsanlegar niðurstöður þeirra. Þetta gerir þeim kleift 
að ímynda sér hvað á eftir að gerast ef þau gera ákveðna hluti, hvernig 
þeim mun líða og hvernig öðrum á eftir að líða (Firth,1989). Af þessu má 
leiða að vitsmunalegar athafnir, s.s. skynjun, ímyndun, hugsun og íhugun, 
fá tilfinningalegan þátt. Börn sem hafa þróað tengsl tilfinninga og 
hugsanna geta athafnað sig í flóknum félagslegum athöfnum (Bodrova og 
Leong, 2003). Ágreiningur er eitt af því sem upp getur komið í flóknum 
athöfnum, samskiptum við aðra. Samkvæmt Piaget (1932) er ágreiningur 
mikilvægur fyrir þroska barna og framfarir þeirra. Ágreiningur getur átt 
margar birtingamyndir en hann getur komið upp þegar tveir eða fleiri 
einstaklingar hafa ekki sömu sýn (Friend og Cook, 2007). Þegar barnið 
lendir í einhvers konar átökum gerir það sér grein fyrir því að það hafa 
ekki allir sömu tilfinningar eða skoðun og það (Piaget, 1932). Það leiðir 
til þess að barnið þarf að átta sig betur á hugsun sinni, og í kjölfarið af því 
að verja og réttlæta eigin afstöðu. Er ágreiningur milli barna kemur upp er 
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mikilvægt að fullorðnir einstaklingar, s.s. kennarar komi barninu til 
aðstoðar þar sem það gæti skort skilning á sjónarmiðum annarra (Piaget, 
1932).  

Í öðrum hluta er reynt að kenna börnum að leysa úr vanda og að læra 
staldra við og velta fyrir sér afleiðingum (Duffell, Beland og Frey, 2006). 
Í kennslustundum er börnunum til dæmis sýnd mynd af dreng sem 
stendur við sandkassa og hann virðist vera leiður. Ekki langt frá honum 
eru tvö börn að leik í sandkassa. Í þessari kennslustund eiga börnin að 
greina tilfinningu drengsins, velta því fyrir sér hvað valdi þessari 
tilfinningu, hvert vandamálið er og hvernig hægt sé að leysa það. Unnið 
er með hlutverkaleiki og lausnir, spurningum velt upp eins og : 

� Hver er vandinn? 

� Hverjar eru mögulegar lausnir? 

� Fyrir hverja lausn sem börnin koma upp með er spurt: 

� Er þessi aðferð örugg? 

� Er hún sanngjörn? 

� Hvernig líður öðrum ef við förum þessa leið að lausninni? 

� Mun þessi aðferð virka?  

Tilgangur hlutverkaleiksins er að börnin geti tileinkað sér aðferðina og 
þau því æfð í að leysa vandamál fyrst við ímyndaðar aðstæður og síðar 
við raunverulegar aðstæður. Ef við tökum dæmið um drenginn og börnin 
í sandkassanum þá leika börnin þessar aðstæður og æfa sig í að koma sér 
inn í leikinn. Sú æfing á að hjálpa börnunum að koma sér í leikinn þegar 
svipaðar aðstæður koma upp. Flest börn læra að taka afstöðu til valkosta 
þegar þau lenda í erfiðum aðstæðum eða vanda. Að læra að leysa úr 
vanda og hafa hemil á sínum fyrstu viðbrögðum er mikilvægur þáttur í 
þjálfuninni (Duffell, Beland og Frey, 2006). 
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3.3 Tilfinningastjórnun ungra barna  

Í niðurstöðu Brenner og Salovey (1997) um tilfinningastjórnun kemur 
fram að börn nota aðferðir, eins og að tala við sjálfan sig og hugsa um 
eitthvað rólegt til að stjórna tilfinningaviðbrögðum sínum alla 
barnæskuna en aðrar stjórnunaraðferðir breytast eftir aldri. Þar má nefna 
að ung börn leita oft mikið til eða treysta á fullorðna ef þau eru að glíma 
við erfiðar tilfinningar, þegar þau eldast þá gerist það sjaldnar. Algeng 
aðferð til að glíma við erfiðar tilfinningar er að dreifa huganum. Þrátt 
fyrir að bæði yngri og eldri börn reyni að dreifa huganum þá gera eldri 
börn það oftar og þá í því formi að hugsa frekar um eitthvað ánægjulegt. 
Önnur aðferð sem börn á öllum aldri nota, er að reyna hafa áhrif á 
aðstæðurnar, þó nota eldri börn þessa aðferð frekar heldur en þau yngri.  

Í þriðja hluta er reynt að kenna börnum að ná stjórn á tilfinningum 
sínum, gera sér grein fyrir því hvers vegna þau eru t.d reið og hvernig þau 
geta brugðist við þegar sú tilfinning kemur upp. Börn læra smátt og smátt 
að þekkja áreiti og aðstæður sem vekja upp vissar tilfinningar eins og 
reiði. Þau læra að nota jákvæða sjálfsmeðvitund og aðferðir til að ná 
stjórn á tilfinningaviðbrögðum sínum (Duffell, Beland og Frey, 2006). 
Þau eru t.d hvött til að nota orð og hugsa upphátt. Nokkrar æfingar í 
tengslum við tækni til að ná stjórn á tilfinningaviðbrögðum sínum. Þær 
eru: 

� Að greina einkenni - Hvernig líður líkama mínum?  

� Róa sig niður og finna leið til að vinna úr. 

� Draga djúpt andann þrisvar sinnum. 

� Telja rólega aftur á bak. 

� Hugsa um rólegar hugsanir. 

� Talaðu við sjálfann þig. 

� Hugsa upphátt til þess að leysa þennan vanda – að setja orð á 
tilfinningar. 

� Hugsa til baka – að tjá og lýsa. 
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� Af hverju varð ég reiður? 

� Hvað gerði ég? 

� Hvað virkaði? 

� Hvað virkaði ekki? 

� Hvað gæti ég gert á annan hátt? 

� Stóð ég mig vel? (Duffell, Beland og Frey, 2006). 

Þessar æfingar eru taldar eru nauðsynlegar svo barnið geti tileinkað sér 
lausnirnar og yfirfært á raunverulegar aðstæður (Holsen, Smith, og Frey, 
2008). Börn sem þarfnast frekari atferlisíhlutunar græða á þátttöku 
annarra barna því að þau læra af því að horfa á önnur börn nota hugtök, 
aðferðir og færni (Frey, Hirschstein og Guzzo, 2000). Uppbyggileg 
hvatning er mikilvægur þáttur á meðan börnin eru að læra þessar aðferðir 
(Slaby, Roedell, Arezzo og Hendrix, 1995). Til að bregðast við á ábyrgan 
félagslegan hátt þurfa börn að búa yfir hæfni og fá hvatningu til þess að 
nota þá kunnáttu sem þau búa yfir (Frey, Nolen, Van Schoiack-Edstrom 
og Hirschstein, 2005). 

3.4 Kennslustund Stig af stigi 

Mælst er til að kennslustundir fari fram tvisvar í viku og stendur hver 
kennslustund yfir í u.þ.b 15-25 mínútur. Niðurstöður úr rannsókn Frey 
(o.fl., 2005) sýna að þegar kennsla á fyrsta ári er sjaldnar en tvisvar í viku 
er hún ekki eins áhrifarík til að auka félagslega færni. Í upphafi kennslu 
fær kennari nemendur með sér í að móta reglur t.d að rétta upp hönd 
þegar viðkomandi vill fá orðið eða að hlusta á þegar aðrir eru að tala 
(Committee for Children, 2002). Kennslustundum er skipt upp í þrjár 
lotur og er mismunandi hversu langan tíma hver þeirra tekur. Lengdin fer 
eftir hversu miklar umræður spretta í kennslustundinni og í einhverjum 
kennslustundum eru tvær til þrjár myndir. Í flestum kennslustundum er 
farið yfir eina mynd og má segja að í gegnum hana sé eitthvert þema sem 
unnið er með. Dæmi má nefna; þann eiginleika að greina á milli 
ásetnings- og óviljaverks sem forsendu þess að einstaklingurinn þrói með 
sér tillitsemi (Stig af stigi, 1. hluti: 8 kennslustund). Hugtökin sem unnin 
eru með í þessari kennslustund er viljandi og ekki viljandi. Markmið 
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þessarar kennslustundar er að börnin læri að skilja muninn á viljaverki og 
óviljaverki.  

Fyrsta lota er eins konar upphitun og tekur hún tvær til fjórar mínútur. 
Í upphitun er oft farið í leiki eða sýnt brúðuleikrit með persónubrúðum. 
Þetta eru tvær brúður sem koma inn í öðrum hluta Stig af stigi, önnur er 
Snigillinn staðfasti og hinn er Hvutti hvatvísi. Snigillinn er rólegur og 
ráðagóður en eins og nafnið gefur til kynna er Hvutti hvatvís og á erfitt 
með að stjórna sér. Þessar brúður er notaðar sem hjálpargögn við að 
kenna börnum að hafa stjórn á tilfinningum sínum og aðferðir til að róa 
sig niður (Committee for Children, 2002).  

Önnur lota felur í sér sögukorn og umræður sem taka um fimm til tíu 
mínútur. Í öðrum hluta koma fleiri hjálpargögn til sögunnar en það eru 
hjálpargögn eins og t.d plaköt, hugarástandsmyndir, leikbrúður, 
tónlistardiskur og fleira (Committee for Children, 2002). 

Þriðja lota er hlutverkaleikur sem tekur um fimm til tíu mínútur 
(Committee for Children, 2002).   

3.5 Hlutverk kennara í Stig af stigi 

Þeir aðilar sem kenna börnum Stig af stigi eru kennarar sem hafa farið á 
námskeið til að fá þjálfun í  kennsluefninu. Eftir námskeiðið á kennarinn 
að ráða yfir frekari kunnáttu til þess að bregðast við þegar upp kemur t.d 
ágreiningur eða erfið samskiptavandamál (Committee for Children, 
2002). Í kennslustundum Stig af stigi geta komið upp erfiðar aðstæður þar 
sem barn er að tala um tilfinningar sínar og getur það því sagt frá 
ósættanlegum aðstæðum eins og ofbeldi eða vanrækslu. Vegna þessa þarf 
kennari að vera undirbúinn ef slíkar aðstæður koma upp.  

Með hverri kennslustund fylgja leiðbeiningar svo kennari geti 
undirbúið sig áður en kennsla hefst, það skiptir máli hvernig hann miðlar 
námsefninu svo það beri sem bestan árangur. Kennari þarf að fylgja 
kennslunni eftir með því að ræða við börnin um hvað kom fram í 
kennslustundinni, hvetja þau og nota sjálfstyrkingu t.d með því að hrósa 
þeim. Hlutverk kennara er að leiða í ljós hugmyndir barnanna en ekki að 
útskýra og leggja dóm á þær á meðan umræðum stendur. Hann spyr 
opinna spurninga og hvetur til aukinnar umræðu sem og reyna fá börnin 
til að hugsa og finna lausnir sjálf (Van de Walle, 2007; Van den Huevel-
Panhuizen, 2005; Committee for Children, 2002). Kennarinn þarf að fara 
rétt upp fyrir og reyna toga færni barnsins upp líkt og kemur fram í 
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kenningu Vygotsky (1978) um svæði mögulegs þroska (e.zone of 
proximal development). Svæði mögulegs þroska felur í sér að 
reynslumeiri aðili hjálpar þeim sem er reynsluminni til að ná lengra. Með 
hugtakinu er ekki endilega átt við að kennari leiðbeini barni heldur eru 
báðir aðilar eru þátttakendur og með samskiptum er möguleiki á að báðir 
læri eitthvað nýtt (Zuckerman, 2007). Þegar hlutverkaleikur fer fram þarf 
kennari að setja fordæmi (sbr. herminám Bandura, 1986) og leika erfiða 
hlutverkið. Hann þarf að finna hvaða hraði hæfir kennslustundum svo 
börnin fái tækifæri til að tileinka sér hugtökin sem koma fyrir (Committee 
for Children, 2002). Þetta getur verið vandasamt verk, sér í lagi með 
yngstu börnin. Hlutverk kennara er einnig að miðla áfram til foreldra því 
á þann hátt er talið að árangur verði meiri (Goleman, 1995; Committee 
for Children, 2002).  
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4 Rannsóknir á Stig af stigi 

Talið er að félags- og tilfinningalegt nám hafi áhrif á námsárangur barna 
og að þeir nemendur sem hljóti þá kennslu bæti einkunnir sínar um 
rúmlega heilan. Í rannsókn sem CASEL setti á laggirnar kom í ljós að 
félags- og tilfinningafærni barna, sem fengu félags- og tilfinningalega 
kennslu, hækkaði um 23% (CASEL, 2003).  

Hér á eftir verður greint frá íslenskri og erlendum rannsóknum um 
Stig af stigi.  

4.1 Íslensk rannsókn um Stig af stigi 

Katrín Árnadóttir (2009) gerði rannsókn í MA verkefni sínu á því hvort 
og þá hvaða áhrif Stig af stigi hafði á nemendur sem tóku þátt í 
tilraunarkennslu (leik- og grunnskólabörn) námsefnisins. Gögnum var 
safnað með SDQ matslistum (The Strengths and Difficulties 
Questionnaire) og voru gögn notuð frá foreldrum og kennurum 126 fyrstu 
bekkinga í fjórum skólum. Fjórtán kennarar svöruðu viðhorfskönnun þar 
sem spurt var um notagildi og mat þeirra á áhrifum Stig af stigi en einnig 
voru kennarar og foreldrar spurðir út í viðhorf sitt til námsefnisins. 

Helstu niðurstöður sýndu að eftir íhlutun Stig af stigi lækkaði meðaltal 
allra þátta heildarvanda (ofvirkni, hegðunar-, tilfinninga- og 
samskiptavandi) samkvæmt foreldramati. T-próf sýndi marktækar 
breytingar á hegðunarvanda (t=2,28, p<0,05) og tilfinningavanda (t=2,34, 
p<0,05). Þegar heildin var skoðuð kom í ljós að marktækar breytingar (t= 
-3,82, p<0,01) urðu á félagshæfni þar sem meðaltalið hækkaði um 1,2 
hrástig, svipaðar breytingar (hækkun á meðaltali) áttu sér stað í öllum 
skólunum. Mesta breytingin varð á tilfinningavanda og ofvirkni þar sem 
meðaltal lækkaði um 0,8 hrástig og minnsta var á samskiptavanda. 
Niðurstöður úr t-prófi sýna marktækar breytingar á tilfinningavanda 
(t=3,05, p<0,01) og hegðunarvanda (t=2,03, p<0,05).   

Niðurstöður úr kennaramati sýndu marktækar breytingar á 
félagshæfni, heildarvanda, og undirþáttanna – tilfinningavandi og 
samskiptavandi. Einn skóli stóð sig sér í lagi úr en meðaltal á félagshæfni 
jókst um 1,7 hrástig eftir íhlutun Stig af stigi sem er marktæk breyting (t= 
-3,46, p<0,01). Þegar íhlutunarnámskeiði lauk lækkaði meðaltal 
heildarvanda um 48,6% sem er marktæk breyting (t=2,38, p<0,05).    
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Fjórtán kennarar svöruðu könnun um viðhorf til Stig af stigi og töldu 
79% þeirra að Stig af stigi gagnist nemendum sínum. Þeir töldu 
námsefnið auka við möguleika nemenda, m.a lærðu þeir að setja sig í 
spor annarra og að lesa í og greina tilfinningar. Nemendur lærðu nýtt 
hegðunarmynstur sem og sjá hvaða afleiðingar hegðun þeirra hefði  á 
aðra. Talið var að Stig af stigi veiti nemendum færi á að bregðast rétt við 
erfiðleikum, ræða vandmál og lausnir. Einnig töldu kennarar Stig af stigi 
hafa áhrif á tjáningu barna og flestir að kennsluefnið myndi hæfa öllum 
nemendum. Kennarar töldu nemendur hafa aukna hæfni í að setja sig í 
spor annarra og tjá tilfinningar sínar. Þolinmæði og umburðarlyndi var 
einnig talið aukast. Meirihluti kennara (64%) taldi að Stig af stigi hefði 
áhrif á andrúmsloft skólans og sýndi það sig t.d í því að nemendur 
pössuðu betur upp á hvern annan og voru meðvitaðri um einelti.  

Í heildina urðu breytingar á félagshæfni, heildarvanda og 
tilfinningavanda. Katrín Árnadóttir (2009) nefnir að eingöngu hafi einu 
sinni áður verið sýnt fram á að Stig af stigi geti dregið úr tilfinningavanda 
barna en það var í rannsókn Schick og Cierpka (2005). Niðurstöður þeirra 
sýndi að kennsluefnið dró úr tilfinningavanda og þar á meðal kvíða og 
þunglyndi.   

4.2 Erlendar rannsóknir um Stig af stigi 

Þær rannsóknir sem hér eru kynnar eru flestar framkvæmdar á eldri 
börnum eða á grunnskólabörnum. Ástæðan er sú að það eru ekki margar 
rannsóknir sem hafa verið gerðar á árangri Stig af stigi í leikskólum. Þær 
taka flestar mið af árásargirni og af kennsluaðferðinni sem forvörn fyrir 
ofbeldi. Vegna þessa takmarkar það samanburð við þessa rannsókn sem 
hér á eftir verður greint frá vegna þess að á Íslandi er frekar litið á Stig af 
stigi sem félagsfærniþjálfun og rannsóknarspurningarnar eru samkvæmt 
því. 

Niðurstaða Frey, o.fl. (2000) sýna að kennarar voru ánægðir með Stig 
af stigi þar sem undirbúningur var þægilegur og uppbygging 
kennslustunda góð. Þeir töldu kennsluefnið vera gott og árangursríkt. 
Matið sem var lagt fyrir sýndu að börn sem fengu kennslu Stig af stigi 
bættu hæfni sína til að leysa samskiptavanda og að setja sig í spor 
annarra. Börnin virtust einnig bæta við sig þekkingu á félagshæfni (Frey, 
o.fl., 2000). Þátttakendur voru kennarar og börn á ýmsum aldri, þau 
yngstu voru á leikskólaaldri og elstu voru í áttunda bekk (Bandarískt 
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skólakerfi). Gögnum var safnað með mati og viðtölum við þátttakendur 
fyrir og eftir að kennsluefnið var lagt fyrir.  

Frey og Sylvester (1997) gerðu rannsókn á Stig af stigi þar sem leitast 
var við því að svara spurningunum: Batnar hegðun og viðhorf með Stig af 
stigi? Og hvað finnst kennurum um kennsluefnið? Fylgst var með 588 
nemendum í fyrsta til þriðja bekk inn í bekknum þeirra, hádegismat og á 
leikvellinum. Niðurstöður (Frey og Sylvester, 1997) sýndu að Stig af stigi 
getur eflt félagslega hæfni og þekkingu hjá leikskóla- og 
grunnskólabörnum. Börn sem fengu kennslu í Stig af stigi voru síður 
líkleg að samþykkja árásargjarna hegðun og litu á æskilega hegðun sem 
vel framkvæmanlega athöfn. Kennarar sem kenndu Stig af stigi voru 
jákvæðir gagnvart kennsluefninu en sáu ekki framfarir hjá nemendum 
sínum. Bent var á að þeir kennarar sem tóku þátt og kenna Stig af stigi, 
hafa ekki samanburð á hvernig börnin væru ef þau fengju ekki þessa 
íhlutun. Einnig kom fram að kennarar hefðu ekki séð  framfarirnar þar 
sem árásargjörn hegðun kemur helst fram á leikvellinum en ekki í 
kennslustundum. Þar af leiðandi er ekki víst að niðurstöðurnar gefi rétta 
mynd, bent var á að kennarar hafi ekki sama aðgang að upplýsingum og 
rannsakendur og gæti það útskýrt þær niðurstöður að kennarar sjá ekki 
endilega árangur af Stig af stigi (Frey og Sylvester, 1997).  

Grossman (1993-1994) gerði samanburðarrannsókn þar sem skoðuð 
voru áhrif Stig af stigi á árásarhneigð og jákvæða félagslega hegðun hjá 
öðrum og þriðja bekk, (Bandarískt skólakerfi) alls 720 börn (Frey, 
Hirschstein, og Guzzo, 2000). Skólarnir voru paraðir saman þar sem 
annar skólinn fékk íhlutun Stig af stigi og hinn ekki. Gögnum var safnað í 
byrjun íhlutunar, um miðbik og svo í lokin. Í ljós kom að líkamlegir 
árekstrar eða handalögmál, minnkaði hjá þeim nemendum sem fengu 
íhlutun Stig af stigi en jókst hjá samanburðarhópnum. Þeir nemendur sem 
fengu íhlutun Stig af stigi bættu félagshæfni sína um 17% á meðan 
samanburðarhópurinn jók félagshæfni sína um 1%.  Í eftirfylgni 
rannsóknarinnar (sex mánuðum eftir lok íhlutunar) kom í ljós að 
líkamlegt ofbeldi var mun sjaldgæfara og samskipti jákvæðari hjá þeim 
sem fengu íhlutun Stig af stigi heldur en samanburðarhóp (Frey, 
Hirschstein, og Guzzo, 2000).  

Bergsgaard (1997) fékk þær niðurstöður að Stig af stigi reyndist vera 
lausn fyrir marga nemendur og kennara i að leysa ágreining. Þátttakendur 
í rannsókninni voru börn í 1. -4. bekk (Kanadískt bekkjarkerfi) úr tveimur 
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misstórum skólum. Tekin voru eigindleg viðtöl við kennara og skráning á 
átökum og hegðun barna fór fram. Bergsgaard (1997) beindi sjónum 
sínum sérstaklega að kynjamismun. Á tveggja ára tímabili fækkaði 
átökum í minni skólanum úr meðaltalinu 1,8 í 0,73 átökum á hvern 
nemanda. Í stærri skólanum fækkaði átökum á hvern nemanda úr 2,4 í 
1,0. Niðurstöður Bergsgaard (1997) úr rannsókninni bentu til þess að Stig 
af stigi hefði áhrif á kennarann og hvernig hann tók á ágreiningi milli 
nemenda þar sem tilvísunum til skólastjóra fækkaði um 3% (var 
upphaflega 6%) og sáttalausnir (e. Mediation) jukust um 0-1% upp í 19-
28%.  

Edwards og félagar (Edwards, D., Hunt, M. H., Meyers, J., Grogg, K. 
R., og Jarrett, O., 2005) skoðuðu áhrif Stig af stigi á börnum í fjórða og 
fimmta bekk (Bandarískt skólakerfi). Niðurstöður sýndu að 455 börn sem 
tóku þátt bættu almennt hegðun sína, áttu auðveldara með að leysa 
vandamál og samvinna jókst. Flest börn nefndu reiðistjórnun (60%) sem 
það helsta sem þau hefðu lært af Stig af stigi. Einnig nefndu börnin þættir 
eins og að beita hunsun, að róa sig niður, draga djúpt andann og að telja 
(t.d upp að tíu). Nemendur töldu sig hafa einnig hafa bætt hæfni í 
samkennd s.s bættri samskiptafærni og að setja sig í spor annarra og 
virkri hlustun. Nemendur töluðu einnig um að bætta hæfni í að leysa 
vanda og sjálfsstjórn. Alls 10% nemenda töldu sig eiga auðveldara með 
að takast á við einelti (e.Bully) t.d með því að segja fullorðnum frá og að 
forðast þá sem stríða. Einn nemandi sagði; ég lærði að takast á við áflog, 
hvernig á að tala sig út úr þeim og finna leiðir til að verða vinir aftur. 
Samtals 98% þeirra nemenda sem voru tekin viðtöl við töldu að aðrir ættu 
að fá íhlutun Stig af stigi. Ástæðurnar sem voru oftast nefndar fyrir því 
voru til að hjálpa nemendum að komast hjá áflogum og til að vita hvað 
ætti að gera þegar það væri verið að stríða þeim. 57% nemenda fannst 
hlutverkaleikurinn vera skemmtilegastur en einnig voru leikirnir nefndir 
sem farið er í Stig af stigi og að kennarinn væri sá sem þeim líkaði best 
við. Um tæplega þriðjungur nemenda (29,7%) sögðust ekki geta nefnt 
neitt sem væri leiðinlegt í Stig af stigi, fjórðungur (23%) töluðu um 
innihaldspróf, að ljúka verkefnum 10.5% nemenda og umræðurnar þóttu 
4% ekki mikið til koma. Það sem kennarar töldu vera gagnlegast var 
hlutverkaleikur, reiðistjórnun, lausnir að vandamálum, og að kenna 
börnum að lesa í tilfinningar. Allir kennararnir nema einn, sem tóku þátt í 
viðtölunum kunnu vel að meta kennsluefnið.   



 

38 

Frey og félagar (Frey, Nolen, Van Schoiack-Edstrom, og Hirschstein, 
2005) skoðuðu áhrif af Stig af stigi og sambandið á milli félagsþroska, 
æskilegrar hegðunar og andfélagslegrar hegðunar. Niðurstöður þeirra 
voru að nemendur sem höfðu fengið þjálfun í Stig af stigi voru líklegri til 
að sýna æskilega hegðun, sýna öðrum jafnrétti, þeir sýndu síður 
árásargirni, meðal stúlkna var meiri samvinna og afskipti fullorðinna af 
nemendum minnkaði. Íhlutun, eins og Stig af stigi, sem hlúar að jákvæðu 
viðhorfi, eflir félagsþroska, tilfinningar og hegðun eru frekar líkleg til að 
verða árangursrík, heldur en aðferð sem einblínir á einn efnisþátt (Frey 
o.fl., 2005).  

Tiltölulega ný rannsókn var framkvæmd af þeim Holsen, Smith og 
Frey (2008) í Noregi og tók til 1153 barna í fimmta, sjötta og sjöunda 
bekk (norskt skólakerfi) eða ellefu skólum og fimmtíu og fimm bekkjum. 
Þar voru skoðuð áhrif kennsluefnisins á félagslega hæfni,  ytri þætti sem 
hefðu áhrif á hegðunarvanda og innri líðan sem hafði áhrif á 
hegðunarvanda eftir eins árs íhlutun. Niðurstöðurnar sýndu að 
kennsluefnið hefur jákvæð áhrif á félagshæfni drengja og stúlkna í 
fimmta bekk og stúlkna í sjötta bekk. Drengirnir í sjötta bekk sýndu lægri 
stig ytri hegðunarvanda í samanburði við stýrðu nemendurna. Það voru 
engin áhrif varðandi innri hegðunarvanda.  

4.3 Samantekt 

Í þessum köflum hefur fyrst og fremst verið varpað ljósi á hverju Stig af 
stigi byggir, hvað rannsóknir segja um kennsluefnið og hvernig 
kennslustundir eru uppsettar. Fram hafa komið nokkrar erlendar 
rannsóknir en ekki eru margar íslenskar rannsóknir til að byggja á.  

Þegar tekið er saman niðurstöður rannsókna segja um Stig af stigi, 
koma nokkrir þættir fram í gegnum margar rannsóknirnar. Helstu 
niðurstöður eru að Stig af stigi hefur jákvæð áhrif á félagshæfni barna, 
tilfinningahæfni, hæfni þeirra til að leysa samskiptavanda, aukin hæfni í 
að setja sig í spor annarra. Þau börn sem fá íhlutun Stig af stigi 
samþykkja síður og sýna síður árásargjarna hegðun, ná frekar að stjórna 
skapi sínu og hemja reiði, sýna æskilegri hegðun, jafnrétti og búa yfir 
samvinnuhæfni. Kennarar eru almennt ánægðir með kennsluefnið og telja 
það bæta hegðun nemenda sinna.  
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5  Aðferðarfræði 

Þessi kafli fjallar um aðferðir rannsóknar og hvernig þær féllu að 
rannsóknarspurningum. Lýst er leikskóla sem rannsóknin fór fram í og 
framkvæmd rannsóknarinnar er gerð skil, siðferðileg og álitamál eru 
skoðuð.   

5.1 Rannsóknarsnið 

Notuð er eigindleg rannsóknaraðferð þar sem sniðið er tilviksrannsókn. 
Ýmis konar form tilviksrannsókna er til en hér er litið á barnahópinn sem 
tilvik. Grunnhugmynd tilviksrannsóknar er að eitt eða fleiri tilvik eru 
rannsökuð í smáatriðum. Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurningar 
geta verið allavega en almennt markmið er  að þróa og skilja tilvikið  að 
fullu (Punch, 1998). Það sem einkennir tilviksrannsóknir er þrennt, í 
fyrsta lagi er sjónum beint að ákveðnu tilviki (eitt eða fleiri), öðru lagi er 
lögð áhersla á að öðlast skilning tilviksins. Í þriðja lagi er gögnum safnað 
á fjölbreyttan hátt, t.d vettvangsathugunum, viðtölum og skjöl og skýrslur 
skoðuð (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004). Gögnin eru svo greind í 
þeim tilgangi að setja viðfangsefnið í stærra samhengi þannig að draga 
megi ályktanir af rannsókninni (McMillan, 2008). Í tilviksrannsókn er 
hlutverk rannsakandans í raun það að vera helsta mælitækið, að fá aðgang 
að gögnum og tryggja samvinnu þátttakenda. Helstu ókostir 
tilviksrannsóknar eru að hún getur verið kostnaðarsöm og tímafrek, erfitt 
getur verið að draga af henni almennar ályktanir og alhæfa út frá 
niðurstöðum. 

Til eru þrjár tegundir af tilviksrannsóknum, sú fyrsta er innri rannsókn 
(e. intrinsic case study) þar sem tilvikið er byggt af áhuga, ekki er reynt 
að greina neitt fyrir utan það eina tilvik sem sjónum er beint að né gerðar 
tilraunir til að byggja upp kenningu (Silverman, 2010). Önnur tegundin  
upplýsandi tilviksrannsókn (e. instrumental case study). Hún felur í sér að 
að rannsakað er í þeim tilgangi að fá innsýn í ákveðið tilvik. Sú þriðja er 
svokölluð heildartilviksrannsókn (e. collective case study) þar sem mörg 
tilvik eru skoðuð til að rannsaka almenn fyrirbæri. Þessi rannsókn er gerð 
í þeim tilgangi að fá innsýn í kennsluefnið Stig af stigi og fellur því undir 
upplýsandi tilviksrannsókn (e. instrumental case study). Sá vandi getur 
fylgt tilviksrannsókn er að finna tilvik sem er þess virði að rannsaka og 



 

40 

finna hvaða gögnum þarf að safna og hvaða aðferðum á að beita 
(Silverman, 2010).  

Í þessu tilviki er barnahópur (átta börn) skoðaður í leikskóla þar sem 
skoðað er hvernig fimm ára börn bregðast við kennsluefninu Stig af stigi. 
Aðferðirnar sem voru notaðar til að afla gagna eru opin viðtöl, þar sem 
rætt er við kennara og börn á elsta ári í leikskóla. Kosturinn við opin 
viðtöl eru að þá er litið á þau sem samræður milli tveggja eða fleiri 
einstaklinga þar sem hægt er að átta sig á hegðun, skoðunum og 
aðstæðum viðmælanda.  

5.2 Réttmæti og áreiðanleiki 

Gæði eigindlegra rannsókna felast í þeim vinnubrögðum sem rannsakandi 
beitir við rannsóknina og vísindaleg þekking gerir kröfur um réttmæti og 
áreiðanleika rannsóknarinnar. Réttmæti rannsóknar segir til um hversu 
vel aðferðirnar sem rannsakandi beitir hæfa því viðfangsefni sem 
rannsóknin beinist að (Kvale, 1996). Í eigindlegum rannsóknum er oft 
notast við margprófun (e. triangulation) til að tryggja réttmæti þeirra 
(Silverman, 2010). Þá er fleiri en ein aðferð notuð til gagnaöflunnar. 
Mikilvægt er að gögnin sem aflað er komi frá fleiri en einum aðila svo að 
sjónarhorn nokkurra einstaklinga komi fram. Þetta getur verið ef 
rannsakandi hefur margar rannsóknarspurningar eða ef hann vill nota 
margar aðferðir eða heimildir sem styðja hver við aðra. Samkvæmt 
Denzin (1989) eru til eru fjórar gerðir af margprófunum (Flick, 2009).  
Fyrsta gerð, gagna margprófun (e. data triangulation) felur í sér 
mismunandi gagnasöfnun að því leytinu til að gögnum er safnað á 
mismunandi tímum, stöðum og einstaklingum. Önnur gerðin er 
margprófun rannsakanda (e. investigator triangulation) og felur í sér að 
mismunandi rannsakendur eða spyrjandi tekur viðtölin til þess að koma í 
veg skekkjur. Þriðja gerð, kenningar margprófun (e. theory triangulation) 
felur í sér að reynt er að nálgast viðfangsefnið frá mörgum sjónarhornum 
og kenningum. Fjórða og síðasta gerðin er aðferðar margprófun (e. 
methodological triangulation). Hún er á tvennan veg, annars vegar er 
skoðaður munur á milli aðferða og milli aðferða margprófunar (Flick, 
2009).  

Þessi rannsókn fellur undir fyrstu gerð margprófana þar sem viðtöl eru 
tekin við börn, kennara og stuðst er við vettvangsrannsóknir. Í 
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eigindlegum rannsóknum er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þar 
sem þær eru bundnar við ákveðnar aðstæður (Silverman, 2010).   

5.3 Leikskólinn  

Höfundur starfar á leikskóla á höfuðborgarsvæðinu sem vinnur með Stig 
af stigi er rannsókn stendur yfir. Fengið var leyfi hjá leikskólastjóra til að 
framkvæma rannsóknina á vinnustaðnum. Leikskóli þessi varð fyrir 
valinu vegna markvissrar Stig af stigi kennslu og mikið er af fagfólki sem 
hefur sótt námskeið til að kenna efnið. Starfsfólk hefur þar að auki farið 
erlendis til að auka við þekkingu sína á kennsluefninu. Valinn var hópur 
af  8 fimm ára nemendum ásamt kennara til þátttöku í rannsókninni. 
Rannsakandi starfar ekki á þessari deild leikskólans og hefur aldrei gert 
og vegna þessa varð þessi hópur fyrir valinu. Fylgst var með í 
kennslustundum og í leik og starfi. Viðtölin eru tekin við átta börn og þrjá 
kennara sem kenna Stig af stigi.  

Í leikskólanum hefur Stig af stigi kennsla farið fram frá árinu 2005 en 
sama ár fóru starfsmenn á námskeið hjá Reyni ráðgjafastofu. Það sem 
einkennir skólann eru aðallega þrír þættir. Áhersla er lögð á hreyfingu og 
holla lífshætti, lagt er áherslu á nám án aðgreiningar og er hátt hlutfall 
barna með sérþarfir í skólanum. Að lokum er félagsfærniþjálfun, Stig af 
stigi, fyrir öll börn á þriðja aldursári og upp úr, einu sinni til tvisvar í 
viku. Faglært starfsfólk sér um kennslu á Stig af stigi þó að allir komi 
eitthvað að kennslu félags- og tilfinningaþroska barnanna á einn eða 
annan hátt. Börnin sem eru valinn í þessa rannsókn hafa fengið Stig af 
stigi þjálfun frá þriggja ára aldri þar sem starfsfólk hefur aðlagað 
kennsluefnið að yngri börnunum. Flest börnin hafa því farið í gegnum 
alla þrjá hluta kennsluefnisins. Sum þeirra hafa jafnvel endurtekið 
einhverja hluta aftur milli ára.  

5.4 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn eru ellefu í það heila, þrír kennarar og átta 
börn. Hér á eftir verður greint betur frá þátttakendum rannsóknarinnar og  
þeim gefið nafn. Rannsakandi gefur þátttakendum nafn til að reyna koma 
í veg fyrir að hægt sé að rekja um hverja er að ræða þar sem nafnleyndar 
var heitið.  
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5.4.1 Kennarar 

Kennararnir þrír sem tóku þátt eru allir mjög ólíkir, þetta eru allt konur á 
svipuðum aldri en hafa mismikla reynslu af kennslu í leikskólum og 
mismikla reynslu af Stig af stigi.  

Fyrsta kennaranum er gefið heitið Andrea en hún er leikskólakennari 
og útskrifaðist árið 2001 frá Kennaraháskóla Íslands. Hún hefur unnið á 
þessum leikskóla frá árinu 2005 og flest árin með elstu börnum 
leikskólans. Hún hefur Stig af stigi kennslustundir einu sinni í viku.  

Rebekka útskrifaðist 1990 og hefur starfað á þátttökuleikskólanum 
nær óslitið síðan. Hún hefur reynslu af verkefnastjórn og lauk Dipl. Ed 
gráðu úr framhaldsdeild KHÍ af brautinni Nám og kennsla ungra barna 
fyrir þremur árum síðan. Hún er með kennslustundir Stig af stigi tvisvar í 
viku.  

Hanna, þriðji leikskólakennarinn, er sá kennari sem var fylgst með að 
mestu í rannsókninni. Hún útskrifaðist frá Fósturskóla Íslands 1982 og 
hefur starfað á þáttökuleikskólanum í allt að þrettán ár. Hún er 
deildarstjóri á eldri deild og hefur starfað sem slíkur í nokkur ár. Hjá 
Hönnu er kennslustundir tvisvar í viku. 

Börnin sem tóku þátt í rannsókninni voru átta talsins, þrír drengir og 
fimm stúlkur. Hér á eftir verður börnunum gefið heiti en á þann hátt 
verða niðurstöður skýrari þar sem lesandi getur greint á milli barna.   

5.4.2 Börn 

Stúlkurnar voru fimm talsins, Dóra, Hulda, Selma, Eva og Elín. 
Drengirnir voru þrír, Bjarni, Gestur og Ingólfur.  

Foreldrum barnanna var sent bréf heim þar sem fram komu 
upplýsingar um rannsóknina og tilgang hennar. Sótt var um leyfi til 
rannsóknarinnar á leikskólanum hjá leikskólastjóra þar sem farið var fram 
á aðgang og leyfi hjá þeim kennurum sem voru valdir til að vera 
þátttakendur. Bréf var sent til kennara og heim með öllum fimm ára 
börnum skólans þar sem rannsóknin var kynnt og beðið um leyfi fyrir 
henni. Fullum trúnaði var heitið um meðferð upplýsinga sem aflað yrði á 
meðan rannsókn stóð. Alls staðar voru svör og móttökur jákvæðar og 
góðar. Bréf var einnig sent til persónuverndar þar sem rannsóknin var 
tilkynnt.  
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5.5 Gagnasöfnun og greiningaraðferðir 

Gögnum var safnað frá september 2009 til mars 2010. Rannsakandi sat 
og fylgdist á tímabilinu með fimm kennslustundum hjá þeim hóp sem var 
valinn til þátttöku. Heimsóknir í leikskólann til að safna gögnum voru 
fimmtán talsins og tók hver heimsókn um tvær til fjórar klukkustundir. 
Kennslustundir og viðtöl voru tekin upp á myndband, unnið úr þeim, þau 
afrituð, kóðuð og greind eftir aðferðum eigindlegrar aðferðafræði (Graue 
og Walsh, 1998). Tekin voru fimm viðtöl sem voru kóðuð og greind og 
nýtt í rannsóknina. Vettvangsnótum var safnað og fyrirliggjandi gögn um 
kennsluefnið skoðuð. Að lokinni vettvangsvinnu voru gögnin flokkuð 
eftir þemum sem birtust í gögnunum (Bogdan og Biklen, 1992).  

Viðtalsrammi var forprófaður með tveimur hópum barna, eða allt að 
sextán börnum og einum kennara. Samkvæmt Gall, Gall og Borg (1996) 
er það góð leið til að finna út hvort viðtalsramminn sé góður. Niðurstöður 
úr þeim varð til þess að orðalagi og spurningum úr viðtalsramma barna 
var breytt svo þær myndu frekar höfða til barnanna og einnig breyttust 
spurningar kennara örlítið þar sem þær virtust ekki vera nógu markvissar 
í fyrstu (Sjá viðtalsramma í viðauka). Þá voru viðtölin tekin og unnið úr 
gögnum. Viðtölin voru tekin á leikskóla kennara og barna. Rannsakandi 
gerði sér grein fyrir þeim áhrifum sem hann gæti haft á viðmælendur sína 
þar sem hann starfar á sama leikskóla. Gallinn er sá að ómeðvitað gæti 
rannsakandi haft áhrif á niðurstöður en rannsakandi taldi það vera kost að 
þekkja til viðmælenda sinna þar sem það gekk greiðlega að mynda traust 
á milli rannsakanda og viðmælenda.  

Í forprófun var einnig send könnun til kennara fyrstu bekkja í tveimur 
skólum, í sama hverfi og leikskólinn er. Markmið þess var að reyna sjá 
hvort þeim börnum sem fá kennslu í Stig af stigi reiði betur af félags- og 
tilfinningalega miðað við önnur börn. Hún fólst í því að merkja hjá 
viðeigandi svarmöguleika við fullyrðingum um hvert og eitt barn í 
bekknum. Af fjórum kennurum voru tveir sem svöruðu. Foreldrum 
barnanna var send kynning á rannsókninni og beðnir um leyfi fyrir 
svörum kennarans. Svörin komu til baka frá kennarum á útprentuðum 
svarblöðum og þar kom eingöngu fram kyn barna og í hvaða leikskóla 
barnið hafið verið í. Helstu niðurstöður voru að börnin sem höfðu fengið 
kennslu í Stig af stigi stóðu í flestum tilvikum aðeins betur heldur en 
önnur börn. Meiri munur var á milli drengja sem höfðu fengið kennslu í 
Stig af stigi og þeirra sem fengu hana ekki. Drengir sem fengu kennslu í 
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Stig af stigi tóku frekar tillit til annarra en enginn munur var á stúlkum. 
Drengirnir virtust einnig vera hjálpsamari en aðrir drengir, stúlkur komu 
örlítið betur út en þær sem ekki fengu kennslu í Stig af stigi. Í spurningu 
um hvort börnin verði oft fyrir stríðni eða eineltu um hálfu annarra var 
ekki mikill munur. Það virðist þó frekar vera stúlkur sem ekki höfðu 
fengið kennslu í Stig af stigi sem verða fyrir stríðni eða einelti. Stúlkur 
sem fengu kennslu í Stig af stigi virðast frekar en önnur börn hugsa áður 
en þær framkvæma, minni munur var á milli drengja. Lítill sem enginn 
munur var á hvort börnin deili greiðlega með öðrum, eigi fleiri en einn 
vin og hvort börnin reiðist auðveldlega og eigi erfitt með að ná stjórn á 
skapi sínu.  

5.6 Vettvangsathugun 

Í vettvangsathugun felst að rannsakandi er á vettvangi, og var fylgst með 
og skráð þar sem höfundur sá. Á vettvangi fylgdist rannsakandinn með og 
skráði hjá sér jafnóðum og athugun lauk. Margar aðferðir eru nothæfar í 
svona athugun t.d. gátlista, skoða samskipti barna og fullorðinna og að 
nýta myndbandsupptökuvél, skoða og skrá (McMillan, 2008; Graue og 
Walsh, 1998). Í þessari rannsókn var tekið upp á myndbönd, þau skoðuð 
og skráð. Þó svo aðferðirnar séu ólíkar verður rannsakandinn hluti af 
mælitækinu svipað og í viðtölum. Rannsakandinn verður að passa að 
halda hlutleysi sínu svo matið verði marktækt. Einnig þarf hann að gæta 
þess að hafa ekki áhrif á viðfangsefnið hvort sem um hóp eða einstakling 
er að ræða.  Í þessari rannsókn var fylgst með börnunum inni í leik og 
starfi en einnig í útiveru þar sem helstu árekstrar fara fram samkvæmt 
rannsókn Frey og Sylvester (1997). 

5.7 Siðferðileg vandamál 

Þegar viðtöl eru tekin við börn geta komið upp siðferðileg álitamál. Börn 
hafa ekki sömu reynslu og fullorðnir af viðtölum og vita ekki alltaf hvers 
er ætlast af þeim (Graue og Walsh, 1998). Valdajafnvægi milli barns og 
fullorðins einstaklings getur orðið til ama að því leyti að barnið reynir að 
svara spurningum á þann hátt sem það telur þókna hinum fullorðna.  
(Greig og Taylor, 1999). Mikilvægt er að vanda orðaval sitt og spurningar 
vel því að börn geta verið viðkvæm og spurningar því valdið kvíða og 
áhyggjum hjá því (Roberts-Holmes, 2005). Þau börn sem voru 
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þátttakendur í rannsókninni var gert grein fyrir þeim möguleika að hætta 
þátttöku hvenær sem er í ferlinu. Í viðtölum var þessi möguleiki 
ítrekaður.  

5.8 Takmarkanir 

Rannsakandi þarf að vera meðvitaður um að eigin viðhorf þar sem þau 
geta haft áhrif á rannsóknina (Flick, 2009). Rannsakandi þarf jafnframt að 
setja hlutina í samhengi og lýsa vandlega því semfyrir augu og eyru ber. 
Auk þess þarf að greina og túlka það sem hann upplifir og í því samhengi 
þarf rannsakandi að gæta þess að forðast að láta eigin skoðanir og viðhorf 
koma fram í gögnum og samræðum við viðmælendur. Aðaláhersla er að 
safna góðum upplýsingum án þess að oftúlka þær. Þar sem höfundur 
starfar á sama leikskóla og rannsókn fer fram var sérstök þörf á að gæta 
hlutleysis og blanda ekki saman námi og starfi þar sem það hefði getað 
haft áhrif á niðurstöður.  

Rannsókn þessi er takmörkuð vegna þeirra áhrifa sem rannsakandi 
getur haft vegna starfa sinna á sama vettvangi og rannsókn fer fram á en 
einnig vegna smæðar sinnar þar sem ekki eru margir þátttakendur. Ekki 
er hægt að alhæfa um niðurstöður heldur gefa þær vísbendingar um nám 
barna af kennsluefninu Stig af stigi og þeim kennsluaðferðum sem beitt 
er.  

5.9 Viðtöl  

Viðtöl voru tekin við börn og kennara þeirra, með því er leitast við að fá 
fram viðhorf þátttakenda á viðfanginu. Er viðtöl eru notuð til að afla 
gagna í rannsókn geta þau verið ólík að gerð (Hitchcock og Hughes, 
1995). Munurinn er aðallega fólginn í að hversu miklu leyti viðtalinu eru 
stjórnað af rannsakanda. Notast var við hálfopin viðtöl í rannsókninni en 
þá er stuðst við viðtalsramma sem byggir á þemum, viðfangi sem 
rannsakandi óskar eftir að verði rætt í viðtalinu. Kosturinn við hálfopin 
viðtöl er sá að hægt er að fara fram og aftur í viðtalinu. Það gefur 
viðmælanda tök á að koma með nýja sýn á viðfangsefnið eða víkka út 
sjónarhornið (Hitchcock og Hughes, 1995). Mikilvægt er að rannsakandi 
vandi vel til verks og sýni nákvæm vinnubrögð þegar tekin eru viðtöl 
(Cohen, Lawrence og Morrison, 2000). 
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Í rannsókn þessari voru viðtölin tekin í lokin þegar rannsakandi var 
búinn að fylgjast lengi með kennslustundum, leik og starfi barna og 
kennara. Fyrst voru viðtölin tekin við börnin og síðar kennara. 

5.9.1 Kennarar 

Vandasamt getur verið að taka viðtöl því nálægð rannsakanda og 
viðmælanda er mikil og því þarf að orða spurningarnar rétt svo að 
hreinskilin svör fáist (McMillan, 2008). Gott er að hafa í huga að góð 
viðtalstækni felur í sér að hlusta á viðmælandann og heyra hvað hann 
hefur að segja (Bogdan og Biklen, 1998). Í viðtölunum var stuðst við 
viðtalsramma (sjá viðauka) þar sem leitast var svara við ákveðnum 
þemum. Viðmælendur höfðu þó áhrif á hvaða leið viðtölin tóku. Áhersla 
var á að skilja ákveðna, afmarkaða þætti er sneru að Stig af stigi og því 
tók viðtalsramminn mið af því. Spurt var um helstu atriði sem tengjast því 
að kenna Stig af stigi og upplifun kennara af kennsluefninu og 
kennslunni. 

5.9.2 Börn 

Vanda þarf til verks þegar tekin eru viðtöl við börn  þar sem þau geta átt 
erfitt í viðtali sem er tekið mann á mann og fundist þeim oft ógnað af 
rannsakanda (Roberts-Holmes, 2005. Graue og Walsh, 1998). Bent hefur 
verið á að börn séu mun afslappaðri þegar þau eru meðal vina sinna 
heldur en þegar fullorðinn einstaklingur tekur viðtal mann á mann (Graue 
og Walsh, 1998). Þau eru einnig líklegri til að veita hvort öðru 
hjálparhönd varðandi svör og gæta þess að frásögn sé rétt þegar þau eru 
fleiri en tvö saman. Viðtalsspurningarnar sem rannsakandi notaðist við 
eru hálfopnar en á þann hátt getur rannsakandi leitt viðtalið áfram, hann 
getur greitt leiðina fyrir viðmælanda og svo er boltinn látinn rúlla á milli 
(Roberts-Holmes, 2005). Rannsakandi auðveldar á þann hátt viðmælanda 
sínum að tala um viðfangsefnið á sinn hátt og opinskátt. Viðtölin við 
börnin voru tekin við fjögur börn í senn svo þau hafi stuðning frá hvort 
öðru. Í viðtölum við börnin var einnig stuðst við viðtalsramma (sjá 
viðauka), rannsakanda til stuðnings. Á meðan viðtölum stóð fengu börnin 
blöð og liti til að teikna á meðan.  
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6 Aiðurstöður 

Eins og fram kemur í kafla 1.1 er markmið rannsóknarinnar að varpa ljósi 
á hvernig námsefnið Stig af stigi er notað með fimm ára börnum í einum 
leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Hér á eftir er greint frá niðurstöðum 
rannsóknar.  

6.1 Kennsluefnið 

Börnin sátu athugul allan tímann í þeim tímum sem var fylgst með, það 
kom fyrir að órói í fótum kæmi fram og má draga ályktanir að það hafi 
verið þreyta við setunni. Hins vegar voru allir glaðir með þátttöku sína 
sem sýndi sig í þeim áhuga sem þau sýndu kennslustundunum. Þau hlógu 
og flissuðu í leikjunum, af brúðunum og af hlutverkaleiknum. Aldrei kom 
fram að þau vildu fá að gera annað en að vera með.  Börnin vildu gjarnan 
vera með í umræðum um árekstra og tilfinningar sem komu upp, það 
sýndi sig í því að í hverri kennslustund rétti hvert barn upp hönd til að 
biðja um orðið og flest oftar en einu sinni.  

Í kennslustundum var unnið með ágreining sem kom upp, hann var 
ræddur og unnið með hann í hlutverkaleik. Hanna kennari tók nýliðna 
atburði fyrir, t.d. ef upp komu árekstrar i leikfimi. Þau börn sem áttu í 
þessum árekstrum útskýrðu hvað kom upp á, hvernig vandamálið var 
leyst og svo var rætt hvað hefði verið hægt að gera öðruvísi með tilliti til 
niðurstöðu sem þau höfðu fengið, hvernig leið þeim og hvaða áhrif hafði 
niðurstaðan. Þegar ágreiningur kom upp á milli barna þá þurftu þau 
aðstoð kennara til að greina vandamálið og þau fundu þá sjálf lausnina. Í 
fataklefanum kom upp atvik þar sem Gestur var að stríða Evu. Hann fór 
fyrir hana í fataklefanum og upp úr því varð rifrildi sem þau náðu ekki að 
koma sér út úr. Hanna kennari fór til þeirra þegar þau voru búin að rífast í 
dágóða stund og aðstoðaði þau við að greina vandamálið. Er greiningin 
var komin gátu þau komið sjálf með lausnina. Þetta tiltekna atvik var 
tekið fyrir í kennslustund, það var rætt og svo sýndu börnin hvernig 
ágreiningurinn var. Önnur börn hjálpuðu til að koma með tillögur um það 
sem hefði mátt fara á annan hátt og hvaða lausnir hefðu verið betri. Þá 
komu fram tillögur um að tala við konu áður en ágreiningur fór í hart, að 
segja frá hvernig manni líður þegar verið er að stríða manni og biðja þann 
sem er að stríða kurteislega um að færa sig svo að hægt sé að komast 
leiðar sinnar.  
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6.2 Viðbrögð barna við kennsluefninu 

Á myndböndunum og í viðtölum kemur fram að börnin bregðast við 
kennsluefninu á eftirfarandi hátt. Sjö börn töldu kennsluefnið vera 
skemmtilegt en brúðurnar, leikirnir og hlutverkaleikurinn er það sem 
heillar þau mest.  

Fyrst verður upplifunum barnanna gerð skil, síðan greint frá því 
hvernig kennarar lýstu upplifun þeirra og að lokum verður greint frá því 
sem kom fram á myndböndum.  

6.2.1 Börnin 

Öll börnin nema Gestur töluðu um að kennsluefnið væri skemmtilegt. Þau 
sögðust öll vilja fara í Stig af stigi. Gestur sagði Stig af stigi vera erfitt 
vegna þess að það krefðist mikillar setu. Ingólfur tók undir með honum 
um að setur væru leiðinlegar en honum fannst að Stig af stigi vera mjög 
skemmtilegt  

Mér finnst leiðinlegt að sitja ... maður þarf alltaf að vera 
kjur og kjur og kjur.  

Sjö af átta börnum finnst kennsluefnið og stundirnar vera skemmtilegar. 
Þau sögðu  að leikirnir væru skemmtilegastir, einkum brúðurnar og að 
fara í hlutverkaleik. Í viðtölunum við börnin kom fram að kurteisi væri 
mikilvæg og það væri eitt af því sem þau lærðu í Stig af stigi.  

Elín: Mér finnst skemmtilegast þegar við förum alltaf í leiki.  

Selma: Þá lærir maður alltaf eitthvað nýtt. 

Elín: Mér finnst líka skemmtilegt í Stig af stigi að læra alltaf 
um kurteisi. 

Hulda sagðist einnig læra mikið um kurteisi í Stig af stigi og að það væri 
mikilvægt: 

Út af því að þá er maður alltaf góður við einhvern annan. 
Þá líður manni betur. 
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Í öðrum viðtalshópnum sagði Gestur að þau væru búin að læra grípa 
kurteislega fram í og kom það oft fram á meðan viðtali stóð við þann hóp. 
Hin þrjú börnin sem voru með honum í hóp tóku öll undir það. Hann 
sagðist búinn að læra;  

Til dæmis að grípa kurteisislega fram í. Ef ég segi Birna 
Birna Birna, þá er ég að grípa fram í. Veistu hvernig maður 
gerir það kurteisislega, maður segir svona, afsakaðu Birna 
að ég er að trufla en má ég segja soldið.  

Á meðan þessu viðtali stóð notaði Gestur þetta nokkrum sinnum og varð 
rannsakandi var við að börnin notuðu þetta í samskiptum sín á milli. Af 
þessu má draga að börnin læra í það minnsta mikið um kurteisi og að nám 
sé skemmtilegt. Þau virðast gera sér grein fyrir að kurteisi sé mikilvæg 
þar sem þau komu með dæmi um að það sé skemmtilegt að læra um 
kurteisi og að það borgi sig að vera kurteis vegna þess að þá líði manni 
betur. 

6.2.2 Kennarar 

Kennarar töldu börnin bregðast vel við kennsluefninu og telja þau sýna 
því áhuga og finnast það skemmtilegt. Fram kemur hjá kennurum að 
börnunum þyki leikbrúðurnar og hlutverkaleikurinn skemmtilegastur og 
er það í samræmi við það sem börnin segja, þó bæta þau leikjunum við.  

Andrea: Þegar við förum í Stig af stigi finnst þeim það 
skemmtilegt og þau þarna, já þetta er skemmtilegt og 
brúðurnar, þeim finnst brúðurnar skemmtilegastar yfirleitt. 
Mér finnst þau alltaf vilja taka þátt eins og í 
hlutverkaleiknum, þau vilja alltaf vera með í því. Þau vilja 
alltaf, já hvað á ég að segja, vilja alltaf vera með í 
hlutverkum. Það skiptir líka máli hvernig ég set þetta fram, 
hvort ég geri þetta áhugavert eða…  

Rebekka lýsti viðbrögðum barnanna á svipaðan hátt, að börnunum þyki 
kennsluefnið skemmtilegt og þau læri vel að lesa í tilfinningar.  

Þeim finnst þetta yfir höfuð alveg ofboðslega skemmtilegt og 
þau eru mjög ung þegar þau geta farið að lesa í svipbrigði 
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og tilfinningar, þannig að mér finnst, ég er með það 
krefjandi hóp, þau eru alveg ofboðslega gefandi í þessum 
tímum núna, þeim finnst þetta vera ofboðslega skemmtilegt.  

Dæmi um getu þeirra til að lesa í svipbrigði kom iðulega fram í 
kennslustundum þar sem þau lýstu og sýndu hvernig börnunum á 
myndaspjöldunum leið við þær aðstæður sem settar voru fram eða 
hvernig brúðum leið við tilteknar aðstæður. Dæmi um hæfni þeirra kom 
fram í kennslustund þar sem verið er að ræða hugtakið að uppnefna. Það 
er mynd af dreng og stúlku á spjaldinu sem stuðst er við og eru þau að 
ganga saman. Stúlkan gefur til kynna ákveðið svipbrigði og það kemur 
fram að drengurinn er að uppnefna vinkonu sína. Hann kallar hana Lísu 
væluskjóðu  

Hanna: Hann er að kalla á eftir henni, hann kallar Lísa 
væluskjóða, Lísa væluskjóða. Hvernig haldið þið að Lísu 
líði? Eva?  

Eva: Leið.  

Hanna: Leið alveg rétt, hún er örugglega leið, meira að 
segja er þetta vinur hennar sem segir svona við hana. Hvað 
ætli myndi gerast ef hún myndi bara svara til baka og kalla 
Róbert væluskjóða, Róbert væluskjóða, segja alveg eins. 
Myndi það eitthvað laga? Elín?  

Elín: Ég veit hvernig á að laga þetta.  

Hanna: Já segðu okkur hvernig þú myndir laga þetta.  

Elín:.....ég myndi bara, það má ekki segja svona  

Hanna: Alveg rétt, af hverju ekki?  

Elín: Af því að mann verður leiður 

Andrea sagði að það skipti máli fyrir viðbrögð barnanna hvernig 
kennsluefnið er sett fram.  
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Það fer auðvitað bara eftir því hvernig við berum þetta á 
borð, það er bara ekkert flóknara en það. Gerum við þetta 
spennandi, eða kannski ekki spennandi, erum við 
áhugasamar, erum við að koma með svona eins og þessa 
leiki, leikþættirnir eru auðvitað mjög skemmtilegir. Getum 
við notað svona það sem gerist hér í dagsdaglega svona 
þannig að þau geti sett sig í þeirra spor eða þess, það sem 
við erum að fjalla um hverju sinni. Það er auðvitað alveg 
sama hvað við erum að læra, þetta fer eftir kennaranum 
rosalega mikið.  

Andrea telur kennsluna skipta sköpum fyrir nám barnanna og daglega 
reynslu barnanna forsendu fyrir því að börnin geti sett sig í spor annarra. 
Hún telur að það eigi að nota þessa daglegu reynslu og tengja við 
námsefnið svo þau læri frekar af því. Á spjöldunum sem fylgja 
kennsluefninu kemur fram að kennari eigi að reyna tengja viðfangsefnin 
að reynsluheimi barnanna.  

Rebekka telur börnin þurfa að sitja of mikið í kennslustundum og þar 
af leiðandi myndi hún brjóta kennslustundir meira upp. Hún sagðist ekki 
vera mjög hrifin af löngum lotum og mikilli setu þar sem það væri í raun 
verið að setja börnin í nokkurs konar skólastofustemmningu. Þá er átt við 
að börnin þurfa að sitja og hlusta á meðan hluti kennsluefnisins fer fram.  

6.2.3 Vettvangsathuganir 

Samræmi var á milli kennarana þriggja, barnanna og athugana höfundar. 
Fram kom hjá kennurum og börnum að kennsluefnið væri skemmtilegt og 
í athugunum voru börnin áhugasöm og virtust skemmta sér vel. Flest 
börnin sátu og fylgdust vel með. Í einni kennslustund var barn (Bjarni) 
sem var augljóslega orðið leitt, það sýndi merki um að það væri hætt að 
fylgjast með þar sem það var að fikta í flíkinni sinni, farinn að iða í 
sætinu sínu og að reyna fá sessunaut sinn í spjall.   

Í vettvangsathugun kom fram að í kennslustundum tóku börnin fullan 
þátt, áhugasöm og glöð. Börnin hlustuðu öll í flestum tilvikum,  sátu 
oftast með opin munn og uppglennt augu og fylgdu kennaranum vel á 
eftir. Það kom þó fyrir að Bjarni var orðinn leiður og kom það fram í því 
að hann var farinn að ókyrrast í sæti sínu og reyndi að fá sessunaut sinn í 
spjall en það hafðist sjaldnast. Yfirleitt báðu þau um orðið með því að 
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rétta upp hendi en þó kom fyrir að það væri gripið fram í fyrir og að 
kliður myndaðist er þau vildu ræða tiltekið viðfangsefnið sín á milli. 
Gleðin birtist aðallega í hlutverkaleiknum þar sem þau fengu að spreyta 
sig sjálf í hlutverki og er brúðurnar, Hvutti hvatvísi og Snigillinn staðfasti 
spiluðu stórt hlutverk í sínum leikþætti. Það sem börnunum virtist þykja 
skemmtilegast í brúðuleikritinu var þegar Hvutti hvatvísi, sem er ansi 
hömlulaus, var með læti og lét kjánalega. Þá var mikið hlegið en jafnfram 
komu þau með athugasemdir um að svona hegðun væri ekki boði. Einnig 
komu ábendingar um hvernig hann ætti að haga sér. Þegar börnin voru 
sett í hlutverk léku þau hlutverkin mjög vel, virtust skemmta sér vel og 
kepptust jafnvel um að fá að leika. Þeim fannst vera upphefð í því enda 
var þeim hrósað vel og mikið og virtust börnin sækja í það.  

Rebekka talaði einnig um hve dugleg börnin voru að lesa í tilfinningar 
og það kom bersýnilega í ljós í kennslustundum þar sem þau réttu upp 
hendur til að fá að taka þátt og svara er þau voru spurð út í líðan barnanna 
á spjöldunum. Þau þekktu heiti á öllum tilfinningunum og þekktu hvaða 
líkamseinkenni og svipbrigði einkenndu hverja tilfinningu. Þau tengdu 
einnig tilfinningarnar við atburði, þ.e.a.s þau gátu gefið dæmi um hvenær  
tilfinningarnar áttu við. Betur verður farið í þessa hæfni barnanna í kafla 
um getu barna. 

6.3 Aðferðir kennara 

Aðferðir kennaranna þriggja voru ólíkar þrátt fyrir að fyrir liggi hvernig 
kennslustund eigi að vera háttað og hvernig miðla eigi efninu til 
barnanna. Þeir lýstu því allir að framsetning skipti miklu máli, þær eigi að 
vera skemmtilegar og notast þurfi við leikræna tjáningu en einnig tengja 
viðfangsefni við reynslu barnanna. Kennararnir eru með mismikla reynslu 
af því að kenna Stig af stigi og einnig hafa þeir mislanga reynslu sem 
leikskólakennarar. Það má ætla að reynslan hafi áhrif á öryggi kennara og 
einnig á aðferðir þeirra. Andrea sagði;  

Mér finnst það þurfa vera mikil gleði og maður sjálfur þarf 
að hafa mikla ánægju af því til að það nái til þeirra. Og já, 
mér finnst það líka skipta miklu máli að sitja í sömu hæð og 
þau, sitja á gólfi en ekki við borð, þá er svo margt sem 
truflar þau. Það skiptir máli að vera í augnsambandi við 
þau, að geta horft í augun á þeim öllum en svo fer ég bara 
alveg eftir spjaldinu. Mér finnst ég bara vera alveg ný, ég er 
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í fyrsta skipti að fara í gegnum öll blöðin þannig að ég er 
sjálf, svona að læra þetta. Ég er ekki komin á það stig að … 
já, ég fer bara eftir blöðunum.  

Andrea nær betur til barnanna þegar hún setur sig í sömu stellingar og 
þau, að vera í sömu hæð og horfa í augun á þeim. Spjöldin eru henni til 
halds og trausts í kennslustundum, það er í raun verkfæri fyrir hana til að 
kenna félags- og tilfinningaþroska markvisst. Í viðtölum við kennara kom 
fram að Stig af stigi væri í raun eina efnið sem leikskólakennarar hefðu í 
höndunum til að gera félags- og tilfinningakennslu markvissa.  

Rebekka lýsti aðferðum sínum á þennan hátt;  

Ég hérna, ég reyni að gera þetta ofboðslega skemmtilegt, ég 
er með krefjandi hóp, ég þarf að fanga athygli þeirra og mér 
finnst að þegar við erum að setja svona litla krakka yfir í 
skólastofustemmningu í rauninni á þurfum við, hérna, að 
gera efnið auðvelt og aðgengilegt, …. En svo reyni ég að 
brjóta það upp og ég reyni að tengja það við annað 
námsefni, ég reyni að nota bækur og svona og tengja við það 
sem við erum að gera. Ég tek líka dæmi úr daglega lífinu 
sem hafa komið upp á og reyni svona að tengja í gegnum 
það.  

Hér er dæmi um kennara sem hefur mikla reynslu og er óhræddur við að 
prófa sig áfram. Hún segist jafnframt nota meiri leikræna tjáningu en 
kennsluefnið sjálft segir til um. 

Hanna: já ég reyni að gera þetta eins líflegt og ég get, ég 
reyni að flétta það sem við erum að gera inn í og taka það 
sem við erum, eins og þarna í salnum um daginn, þá kemur 
þetta þarna upp á, einhver ætlar að eiga og vill ekki skiptast 
á og ætlar að hafa hlutinn aleinn. Þá nota ég það, svona 
þegar það er ferskt og ef það er eitthvað sem ég er nýbúin að 
sjá þá tek ég það inn í, líka af því að við höfum verið svolítið 
með dygðirnar þá fléttast það og það er svo auðvelt að flétta 
þetta efni inn í, að reyna gera þetta svolítið, þannig að þau 
já átti sig á því sem við erum að meina. Það þarf að útskýra 
allt rosalega vel fyrir þeim strax í upphafi, eins og þetta, 
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hvað er tilfinning? Ekki bara byrja að tala, nú ætlum við að 
tala um tilfinningar, heldur útskýra orðið þannig að þau séu 
með góðan grunn. 

Í vettvangsrannsókn kom í ljós að kennarar nýttu sér leikræna tjáningu 
mikið þar sem bæði skipulögð og óskipulögð leikrit komu fram en einnig 
komu aðrar aðferðir fram. Þar á meðal má nefna virka hlustun þar sem 
kennarar hlustuðu vel eftir viðhorfum barnanna, endurtóku setningar til 
að tryggja ekki misskilning, horfðu í augun á börnunum og voru í sömu 
hæð. Andrea var eini kennarinn sem talaði um að beita þessum aðferðum 
en þessar aðferðir nýttu allir kennarar sér. Hvatningu og hrós nýttu 
kennarar sér en þeir voru duglegir að hrósa börnunum og fylgdu því oft á 
eftir með knúsi. Hanna telur að þegar börnum er hrósað og þau hvött 
áfram sæki þau frekar í þá hegðun sem þeim er hrósað fyrir. Hún sagði:  

Svo er bara spurning, ef að við erum duglegar að hvetja þau 
áfram, halda þessu alltaf opnu og hrósa þeim og þá sækja 
þau í þetta.  

Hanna talar líka um mikilvægi þess að fylgja kennsluefninu vel á eftir út 
fyrir kennslustundina sjálfa. Viðfangsefnin sem farið er yfir eigi ekki bara 
heima í einni stund. 

Þá er bara spurning, já hvað erum við þéttar í því að fylgjast 
með þeim þegar það koma upp svona aðstæður, að ýta þeim 
í það, “manstu hvað við vorum að tala um í Stig af stigi”. Að 
já, þetta sé ekki bara ein kennslustund og förum út úr henni 
og þá er þetta bara búið. Það skiptir rosalega miklu máli að 
fylgja þessu eftir. 

Í vettvangsrannsókn kom fram að kennarar voru misduglegir að fylgja 
viðfangsefnum eftir en flestir voru þó duglegir að nýta sér viðfangsefni 
sem tekin voru í kennslustundum í daglegu starfi. Er til ágreinings kom 
hjálpuðu kennarar börnunum með því að minna þau á það sem þau höfðu 
lært í Stig af stigi.  
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6.3.1 Viðbrögð barna við aðferðum kennara 

Í kennslustundum var mikil gleði þegar brúðurnar voru uppi og leikþáttur 
var í gangi. Börnin vildu ólm taka þátt, hlógu og flissuðu á meðan kennari 
sýndi leikritið. Í viðtölum við börnin kom fram að þessar stundir væru 
skemmtilegar.  

Dóra: Mér finnst leikirnir skemmtilegir 

Birna Dís: Hvaða leikir? 

Dóra: Svona þegar maður er að rífast. 

Birna Dís: Í hlutverkaleik, þegar þið eruð að leika sjálf? 

Öll börnin: Já 

Ingólfur: Líka svona þegar Andrea er að rífast og líka 
Hvutti. 

Birna Dís: Hvutti hvatvísi? 

Bjarni: Já og líka snigillinn. 

Þegar þau voru að tala um skemmtilegustu stundirnar kom fram að 
leikræn tjáning væri skemmtilegust og má draga ályktun að hún megi 
vera í hvaða formi sem er. Af þessum umræðum barnanna má draga þá 
ályktun að kennarinn (Andrea) sé skemmtilegur í leikþáttum þar sem 
hann stjórnar brúðunum.  

Í kennslustund um tilfinningar skemmtu börnin sér vel. Í þessari 
kennslustund var rætt um hvað tilfinningar fela í sér og hvenær þær eiga 
við. Í hlutverkaleik hvíslaði kennari að barni setningu og barnið átti að 
sýna hvaða tilfinningu sú setning vakti hjá sér og hvernig hún birtist í 
andlitinu.   

Hanna: Eva (Hanna gefur henni merki um að koma og Eva 
kemur), Dú ætlum við að sjá hvaða tilfinningu hún sýnir 
(Hanna hvíslar í eyra hennar og Eva setur upp svip og fer í 
hálfgerðan keng). Sjáið þið hvernig henni líður? 
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Dóra: Þetta er eitthvað ógeðslegt.  

Hanna: Ógeðslegt? Eva, hvað var þetta? 

Eva: Ormar, ég átti að borða þá.  

Hanna flissar og börnin í hópnum setja upp ógeðssvip og 
hvísla sín á milli “ógeðslegt”.  

Gestur: Hvað átti hún að gera við þá? 

Hanna: Hún átti að borða þá í hádegismat. 

Kliður er á meðal barnanna þar sem þau flissa, setja áfram 
upp ógeðssvip og hvísla  skoðun sína á því, “ógeðslegt”.  
Hanna knúsar Evu og þakkar henni fyrir. 

Á vettvangi kom fram að börnunum þóttu í flestum tilvikum kennararnir 
sniðugir þar sem þeir komu fram með setningar eins og maður ætti að 
borða orma og hlógu börnin af þeim. 

6.4 Tilfinningar 

Bjarni sagði; tilfinningar eru svona eitthvað gott og vont og nefndu þau 
að maður fyndi fyrir tilfinningum sínum í hjartanu. Það voru sex börn 
sem töluðu um að tilfinningar fyndi maður í hjartanu og þegar börnin 
nefndu dæmi um árekstra þá fundu þau til í hjartanu. Er Selma talaði um 
stríðni sagði hún að það ætti ekki að stríða því að: 

Þá verður manni líka illt í hjartanu eða einhver að stríða 
manni þá á maður að segja mér er illt í hjartanu ef hann er 
að stríða manni. 

Hér á eftir verður greint frá hverri tilfinningu fyrir sig en börnin nefndu 
tilfinningar eins og gleði, leiði, reiði, hræðslu, ógeð og að vera hissa 
(undrun). Þar á eftir verður greint frá hvað kennarar segja um tilfinningar.  

6.4.1 Gleði 

Þrátt fyrir að börnin þekki gleðitilfinningu, sýna hana, tengja hana við 
athafnir og vita hvernig á að veita öðrum gleði þá töluðu þau einna 
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minnst um þá tilfinningu. Þegar þau ræddu um gleði sýndu þau hvernig 
hún birtist í andlitum þeirra og sagði Ingólfur  að maður væri glaður 
þegar maður fengi það sem maður vildi og tóku börnin undir það með 
honum. Í einni kennslustund var rætt um hvernig við gætum haft áhrif á 
líðan annarra í kringum okkur. Það er t.d með því að:  

Bjarni: Huggað mann 

Hanna: Huggað mann ef einhverjum líður illa, alveg rétt.  

Ingólfur: Gefið manni pakka.  

Hanna: Til að gera annan glaðan, reyna gera annan glaðan, 
það er hægt með því að gefa kannski pakka eða kannski bara 
knúsað mann. Það þarf ekki endilega að gefa, ég yrði 
ofboðslega glöð ef einhver myndi knúsa mig.  

Bjarni: Maður getur huggað.  

Hanna: Alveg rétt. 

Hulda: Já ef einhver er að skilja út undan. 

Síðar í þessari kennslustund kom frá börnunum að þegar við vildum 
gleðja aðra, t.d foreldra okkar þá gætum við gert það með fallegum 
orðum eins og: ég elska þig. Börnin virðast hafa lært að hægt er að láta 
öðrum líða vel með því að hugga aðra, segja falleg orð og gefa. Þau 
virðast einnig gera sér grein fyrir því að þegar einhver er skilin út undan 
þá líður honum ekki vel og því er hægt að breyta með því að koma vel 
fram t.d með því að hugga viðkomandi.  

6.4.2 Reiði  

Reiði sýndu þau í svipbrigðum og með líkamstjáningu en þá tilfinningu 
töluðu börnin einna mest um og sagði Bjarni;  

Ég verð reiður ef einhver er að lemja mig og kýla mig og 
stundum verður maður reiður, þá er einhver að meiða mann 
og stundum er einhver að berja mann og vera eitthvað 
vondur og þá byrjar maður að vera reiður.  
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Af þessu má draga að reiði sé viðbragð við óréttlæti. Börnin töluðu oft 
um reiði í tengslum við ofbeldi af einhverju tagi. Að vera beittur ofbeldi, 
að vera lamin eða kýldur er óréttlæti þar sem reynt er að kenna börnunum 
að leysa ekki vanda með hnefunum heldur eigi þau að ræða saman og 
leysa vandann. Fleiri dæmi um óréttlæti komu fram og kom fram hjá 
Dóru að þegar einhver hótar að meiða aðra þá eigi það ekki að líðast. Hún 
sagði að þegar þannig atvik koma upp þá eigi maður að láta viðkomandi 
aðila vita af því og aðstoða hann og reyna að hunsa eftir fremsta megni. 

Ef einhver er að segja eitthvað ljótt, þá segi ég svona “ég 
segi sem þú ert að tala um”, ég segi við sem hann er að tala 
um. Hann segir kannski “ég ætla að meiða kannski Jón” 
segir Palli kannski þá segi ég Jóni, þá á hann ekkert að fara 
berjast við hann þá á hann bara að segja. Ú..., þá segir hann 
bara “mér er alveg sama, hann getur ekki náð mér” og þá 
segi ég kannski “við leikum okkur, ekkert vera hlusta á 
hann” og þá hlustar mann bara ekkert á hann 

Hulda sagðist ekki oft verða reið en ef hún væri reið þá væri gott að gera 
eitthvað fyrir vin sinn.  

Ég verð ekki oft reið. Ef ég er reið þá fer ég á leynistaðinn 
sem enginn veit um og þá kannski ætla ég bara að vera reið 
þar og svo geri ég bara eitthvað fyrir vin minn og þá líður 
mér vel.  

Hún finnur því leið til þess að beina athyglinni annað með því að dreifa 
huganum og finnur að það er gott að gera eitthvað fallegt fyrir aðra. Það 
veitir því vellíðan að vera góður við aðra.   

6.4.3 Ógeð  

Að finna fyrir ógeði eða finnast eitthvað ógeðslegt var rætt í 
kennslustundum ásömt öðrum tilfinningum. Börnin gátu lýst 
ógeðstilfinningu vel en samtal milli Huldu, Dóru og Ingólfs um ógeð gaf 
vel til kynna hvað getur verið sem vekur upp þá tilfinningu.  

Hulda: Einu sinni sá ég poka úti og það var eins og það væri 
gubb ofan í honum, það var ógeð.  
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Dóra: Veistu hvað mér finnst líka stundum ógeð, það er sko 
ef einhverjir ormar eru að kúka á mig.  

Hulda: Já það er ógeð.  

Ingólfur: Stundum getur maður gubbað ef manni finnst 
eitthvað ógeð.  

Þau gerðu sér grein fyrir því að það sem vekur ógeðstilfinningu geti 
einnig vakið upp líkamleg viðbrögð og leitt til þess að maður kasti upp. 
Fleiri dæmi komu um það sem er ógeðslegt. Það virtist sem ógeð sé 
tilfinning sem þau finna ekki eins oft fyrir og öðrum tilfinningum.  

Selma: Stundum finnst manni ógeð.  

Birna Dís: Já, hvenær?  

Selma: Stundum ef maður borðar orm, ég hefi borðað orm.  

Eva: Já, ég hefi séð það, það var ógeð.  

Í þessu samtali tóku önnur börn undir það að það væri ógeðslegt að borða 
orm og að það ætti ekki að borða orma ef maður væri svangur heldur 
reyna finna sér mat. 

6.4.4 Hræðsla 

Í fyrstu sögðust drengirnir þrír aldrei verða hræddir en er leið á viðtalið 
þá breyttist sú fullyrðing þar sem þeir þekktu allir þá tilfinningu og tóku 
stúlkurnar undir sama streng. Gestur sagðist hafa verið hræddur í 
kjallaranum hjá afa sínum.  

Ég hefir verið hræddur hjá frænda okkar og í sveitinni í 
kjallaranum hjá afa okkar og þar var draugahús og hann 
var að hræða okkur.  

Það kom einnig fram að börnin greina ekki eingöngu hræðslu við óttalega 
hluti eins og draugagang heldur líka þegar þau vita af óæskilegri hegðun;  
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Sigga hefur farið út að kúka og pissa úti og Binni hefur líka 
pissað úti og hún hefur kúkað en hann hefur pissað. Binni 
sagði mér það og ég sá þetta og hann er ennþá kúkurinn. Þá 
var ég soldið hrædd.  

6.4.5 Leiði 

Leiðitilfinning kom helst fram samskiptum þeirra við leikfélaga eða 
fjölskyldu. Fleiri en eitt barn nefndu að þau væru leið þegar þau væru 
skilin út undan og hefðu engann að leika við. Leiði í tengslum við 
leikfélaga birtist á þennan hátt í samtali;  

Gestur: Stundum verður maður leiður ef vinur manns er 
leiðinlegur við mann.  

Selma: Líka ef það er verið að meiða mann.  

Dóra: Líka ef það er verið að skilja mann út undan og ekki 
leika við mann.  

Fleiri dæmi komu upp varðandi tilfinninguna leiði í sambandi við félaga 
og vináttu.  

Hulda: Dóra vill stundum ekkert leika og ég fór til hennar 
og hún sagði bara, ég vil ekki leika við hana og hún fór bara 
að gráta að því að hún vildi ekkert leika við mig og þá fór ég 
bara að leika við Binna og hann var ekkert að leika við mig 
og ég var bara leika við litlu systir hans.  

Birna Dís: Hvernig leið þér þá? 

Hulda: Mér finnst það ekki gott .... mér finnst það eiginlega 
vont. 

Þau töluðu einnig um að maður getur virst vera leiður þegar maður grætur 
og jafnvel orðið leiður ef maður meiðir sig. Selma sagði ástæðu fyrir leiði 
geta verið: 

Út af því að maður getur meitt sig og farið að gráta og verið 
leiður á svipinn. 
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Í viðtali við annan hópinn kom fram hæfni þeirra til að sýna öðrum 
samúð þar sem barn lýsti vanlíðan sinni vegna erfiðleika annarra, ekki 
vegna þess að það átti ekki vini eða einhver var vondur við það, heldur 
vegna þess að pabba barnsins leið ekki vel. Ingólfur sagði;  

Mér líður illa af því að pabbi minn er leiður.  

Börn ræða á milli sín tilfinningar sínar, hvort sem það eru ánægjulegar 
tilfinningar eða leiði.  

Eva: Einn vinur minn segir að það sé leiðinlegt lífið.  

Birna Dís: Af hverju?  

Eva: Ég veit það ekki.  

Birna Dís: Mikið er það sorglegt.  

Bjarni: Er það af því að mamma hans var að skamma hann?  

Eva: Hún veit ekki að hann sé að tala um þetta.  

Birna Dís: Getur þú gert eitthvað til að hjálpa honum?  

Eva: Honum finnst ekkert skemmtilegt í leikskólanum sínum.  

Í þessu samtali talar Eva um vin sinn sem finnst lífið vera leiðinlegt, 
mamma hans veit ekki af því og Eva taldi sig ekki geta hjálpað honum 
mikið þar sem hann er ekki á sama leikskóla og hún. Af þessu má draga 
að það er vissulega ástæða fyrir foreldra að hafa vökul augu með líðan 
barna sinna þar sem þau deila ekki alltaf öllum tilfinningum með 
foreldrum sínum. Það gæti verið eitthvað í leikskólanum sem valdi því að 
lífið sé leiðinlegt en einnig gæti verið einhver önnur ástæða fyrir því.  

Það kom í ljós að vissir atburðir geta haft áhrif á tilfinningar barnanna 
og verða til þess að þau finna fyrir leiði. Leiðitilfinning kemur fram hjá 
börnunum þegar þau eru skilin út undan, ef vinur þeirra er leiðinlegur við 
þau, ef einhver vill ekki leika, ef eitthvað angrar börnin og einnig kom í 
ljós að tilfinningar annarra geta haft áhrif á líðan þeirra. Í viðtali kom 
einnig fram að börnin gera sér grein fyrir því að tilfinningar líkt og ógeð 
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og leiði geta vakið líkamleg viðbrögð. Ingólfur sagði: Maður grætur 
þegar maður er leiður. Börnin þrjú sem með honum sátu í viðtalinu 
samsinntu því og er þau voru spurð hvort það sé eina tilfinningin sem fær 
mann til að gráta, vissu þau að grátur getur fylgt fleiri tilfinningum. 
Grátur getur fylgt hræðslu, reiði og gleði að þeirra sögn.  

6.4.6 Hissa/undrun 

Undrun var tilfinning börnin ræddu ekki mikið. Þau þekktu þá tilfinningu, 
gátu lýst henni og tengt hana við atburði en töluðu lítið um hana. Börnin 
notuðu ekki orðið undrun heldur töluðu þau um að vera hissa. Þegar þau 
töluðu um að vera hissa, sýndu þau hvernig sú tilfinning birtist í andliti 
þeirra. Þau voru með gapandi munn og augu galopin og öll frá sér hljóð: 
ohhh með innsogi um leið og þau sýndu tilfinninguna og sögðu svo: 

Eva: Maður getur líka verið  hissa ef mann fær 
afmælisgjöfina sem mann langar í.  

Elín: Líka einhver er að leyfa manni eitthvað þá verður 
maður stundum hissa.  

Þau sögðust verða hissa þegar eitthvað óvænt bæri að eins og þetta dæmi 
sýnir. Það má því segja að út frá þeirra skilgreiningum verðum við hissa 
þegar það kemur eitthvað upp sem við bjuggumst ekki við.  

6.4.7 Kennarar  

Eins og fram kom í kafla 6.2.3 talaði Rebekka um að börnin væru dugleg 
að greina tilfinningar, setja orð á þær og að þau vissu hvenær tilfinningar 
eiga við. Það er samræmi á milli kennara, barna og vettvangsrannsóknar 
að börn hafa mikla hæfni til að lesa í og greina tilfinningar. Þrátt fyrir að 
börnin hafi ekki talað sérstaklega um að þau búi yfir þessari hæfni þá 
sýna þau það vel í viðtölum að þau búa yfir þeirri kunnáttu.  

Hanna talaði um börnin væru alls staðar að sýna tilfinningar og að það 
kæmi að miklu gagni bæði fyrir starfsfólk og börnin.  

Þetta kemur alls staðar fram, þessar tilfinningar, reiði, 
gleði, að einmitt sé nafn á þetta, þá getur maður svo sagt við 
þau, “ertu reiður?” “Já, ég er reiður”.” Og hvað gerum við 
þegar við erum reið? Hvað vorum við að læra?” Þá geta 
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þau svo miklu auðveldar finnst mér, telja upp að þrem, anda 
djúpt, það fara allir inn í þetta ferli þegar þau eru búin að 
vera æfa sig. Þannig að mér finnst þetta mjög gott og ef þau 
einhvern veginn gera sér svo vel grein fyrir þvi. “Ertu 
leiður? Ertu í fýlu?” Og það er auðvitað ekki það sama. Þau 
gera greinarmun á tilfinningum, þau eru svo klár og þetta 
gefur þeim auðvitað bara forskot sko, þetta gerir það.  

Hanna talaði jafnframt um að börn og kennarar eigi auðveldara með að 
takast á við erfiðar tilfinningar, börnin taka frekar tillit til hvors annars 
þar sem þau þekkja og geta lesið í hvernig viðkomandi líður. Hún taldi að 
þar sem börnin hafa heiti á tilfinningum sínum er auðveldara fyrir 
kennara að eiga við það með því að benda þeim á aðferðirnar sem þau 
læra til að vinna úr tilfinningum sínum og að forskotið sé fólgið í því að 
börnin hafa þessa hæfni fram yfir mörg önnur börn. Þar af leiðandi geta 
þau frekar veitt hjálparhönd því þau vita hver tilfinningin er og hvað hún 
felur í sér.  

6.5 Samkennd/Hjálpsemi 

Hér verður greint frá hvernig börn lýsa samkennd og þar á eftir hvað 
kennarar segja um það. Samkennd var orð sem börnin notuðu ekki heldur 
notuðu þau orðið hjálpsemi og lýstu hvernig maður setur sig í spor 
annarra. 

6.5.1 Börnin 

Flest börnin virtust hafa skilning á að til þess að halda vinum þarf maður 
stundum að setja sig í þeirra spor og það skiptir máli hvernig maður 
kemur fram við vin sinn. Í samtali milli barnanna kom fram framkoma 
okkar í garð annarra skiptir máli og að maður eigi að koma fram við aðra 
eins og maður vill að aðrir komi fram við sig. Í eftirfarandi dæmi kemur 
fram hversu miklu máli framkoma við vini sína skiptir þar sem það geta 
verið vinaslit ef við komum ekki vel fram.  

Dóra: En þú vilt ekki að aðrir lemja þig. Út af því að þá 
verður það leiðinlegt líka, til dæmis ef ég lem einhvern 
annan eins og Huldu og þá myndi hún segja hættu og ef ég 
hætti ekki þá myndi hún bara fara frá mér og hætta vera 
vinkona mín.  
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Hulda: Ef kannski Eva myndi plata Dóru og hún myndi 
segja “ekki segja neinum þetta, ég er ekki lengur vinkona 
Dóru”. Þá þarf hún bara að segja “ég segi samt Dóru, þetta 
er ljótt. Segðu fyrirgefðu við hana, ég segi henni þetta, 
leyfðu henni að koma til þín og þú segir strax fyrirgefðu við 
hana, þetta er ljótt” 

Dóra: Og ef Eva myndi ekki segja fyrirgefðu þá myndi ég 
líka fara að gráta. 

Hulda: Og hún myndi kannski, “mér er alveg sama ef hún 
kemur til okkar, þá bara förum við að tala við einhvern 
annan. 

Birna Dís: Á maður að segja öðrum frá því ef það er verið 
að tala leiðinlega um þá? 

Hulda: Já 

Birna Dís: Af hverju? 

Hulda: Út af því að það er ekki gaman, það er leiðinlegt út 
af því að það er ljótt út af því að maður verður leiður og fer 
að gráta og þá segir hann “fyrirgefðu” og þá segir maður, 
“allt í lagi, eigum við að leika saman og verður aftur vinir”.  

Hjálpsemi birtist í því að sækja hjálp fyrir þá sem eru í vanda og kom 
fram að ef einhver er í vanda þá hjálpar maður með því að tala við 
konurnar. Hjálpin getur einnig falist í því að sýna samstöðu eins og 
kemur fram í samtali milli Evu, Elínar, Bjarna og Ingólfs.  

Ingólfur: Uuu... ef einhver er að meiða mann og sér 
einhvern liggjandi í gólfinu sem er grátandi og hleypið með 
hann til konunnar.  

Bjarni: Líka þegar maður er með einhverjum og hann dettur 
og þá maður að hjálpa manni ef einhver er í vanda. Kannski 
sér einhver mann ef maður dettur og þá segir maður vantar 
þér hjálp og þá segir hann kannski já. 
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Birna Dís: Hvernig hjálpið þið einhverjum sem meiðir sig?  

Eva: Við getum hjálpið þeim að hætta gráta.  

Birna Dís: Hvernig?  

Ingólfur: Til dæmis ......  

Bjarni: Ullað á þann sem meiðir  

Birna Dís: Hjálpar það þeim sem meiðir sig?  

Ingólfur: Já  

Birna Dís: Hvernig þá?  

Bjarni: Bara.  

Elín: Til dæmis af því að þá er maður að hræða þá burtu.  

Eva: Þá hlaupa þau bara burt.  

Ingólfur: Maður getir hræðið burt ef einhver er að meiða.  

Börnin voru öll sammála því að hægt væri að ulla á og hræða þann sem 
stríðir eða hrekkir í burtu, það virtist vera nokkuð skynsamleg lausn að 
hræða þá í burtu sem væru að meiða og í því er hjálpin fólgin, að losna 
við þá sem meiða.  

Hjálpsemi barnanna hafði ýmsar birtingamyndir, þó svo að yfirleitt 
fólst hjálpsemi í að hugga eða láta öðrum líða betur. Ef barn er í vanda þá 
getur maður:  

Eva: Hjálpað, maður getur líka ef einhver er búin að meiða 
mann og manni líður illa þá getir einhver huggað mann.  

Börnin gátu einnig tilgreint hvers vegna maður hjálpar 
öðrum:  

Bjarni: Sko ef maður hjálpar ekki þá líður manni ekki vel í 
hjartanu.  
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Eva: Ef mann hjálpar þá líður manni vel í hjartanu. 

Birna Dís: Hvernig hjálpar maður?  

Elín: Með því að knúsa.  

Eva: Og að kyssa manni á kinnina.  

Í kennslustund (sjá kafla 6.4.1) var rætt um hjálpsemi komu þessar lausnir 
fram þar um hvernig hægt er að láta öðrum líða vel nema þar bættist við 
að segja falleg orð. Leiðir til að hjálpa eru að hugga, knúsa, kyssa, sýna 
samstöðu og leita eftir hjálp hjá fullorðnum.  

6.5.2 Kennarar  

Í viðtali við Hönnu talaði hún um að það væri ekki erfitt að kenna 
samkennd vegna fjölda barna sem ættu við einhvers konar fötlun að stríða 
á leikskólanum. Kennarar hvetja börnin til að vera hjálpfús, ekki síður í 
fataklefa en kennslustundum Stig af stigi. 

Allt starfið á ... uu, er rosalega þroskandi hvað varðar þessa 
samkennd af því að við erum með svo mikið af börnum sem 
eru bara ekki inni í þessum ramma, þau eru bæði líkamlega 
og andlega fötluð og dálítið mikið af einstaklingum, og bara 
að geta rætt það við börn að það eru auðvitað ekki allir 
alveg eins og þau eru ekkert hrædd við að fara inn í og 
aðstoða, að hjálpa...... Í fataklefanum, þegar við erum úti 
erum við að hvetja þau til að hjálpa hvert öðru þannig að 
þetta kemur alls staðar fram finnst mér.  

Á vettvangi var rannsakandi oft var við að börnin væru að hjálpa hvert 
öðru og í fataklefanum mátti sjá eldri börnin hjálpa þeim yngri til dæmis 
við að hneppa eða setja utan yfir stígvéli. Í útiveru mátti sjá eldri börn 
taka yngri undir sinn verndarvæng og passa upp á að þau hefðu 
leikfélaga, útileikföng og að þeim liði vel. Andrea talaði um að sum 
börnin ættu oft erfitt sjálf ef þau sæju eitthvað aumt.  

Hún (Eva) sýnir það til dæmis ef það kemur einhver nýr til 
okkar þá tekur hún alveg að sér einstaklingana, hún tekur 
alveg að sér að tala við þá, hún tekur þá alveg að sér. 
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Maður finnur að og sér að hún finnur svo til með þeim, það 
er alveg einstakt.  

Samkennd kemur fram í þeirri hjálp sem börnin veita hvort öðru, hún 
getur verið með því að hugga, að sækja sér hjálp eða jafnvel í að hræða í 
burtu þá sem meiða. Samkenndin lærist af myndunum og í 
hlutverkaleiknum þar sem börnin setja sig í hlutverk “þolanda” og 
“geranda”. Börnin prófa að vera í öllum hlutverkum og finna hvernig er 
að vera báðum megin við. Hanna talaði um hversu mikið börnin eru að 
þroskast á meðan þau eru í leikskóla og að kennsluefnið verði til þess að 
þau þroskist enn hraðar tilfinninga- og félagslega.  

Það er rosalega mikill þroski sem fer fram hjá þeim. Þetta er 
eiginlega bara viðbót þegar við erum að ræða þetta, það 
líður ekki öllum eins og mér og það finnst ekki öllum það 
sama og mér. Þetta kennsluefni tekur rosalega vel á öllu sem 
tengist tilfinningafærni og samskiptum, mér finnst bara 
alveg frábært að hafa þetta efni. Elstu börnin okkar ættu 
alltaf að vera í markvissri þjálfun, þetta gefur þeim svo 
mikið. Af því að þessi elstu kenna okkar yngri og þetta lærist 
bara þannig og þetta smitar út frá sér. Þó að þessi yngri séu 
ekki með orðin þá horfa þau á þessi eldri og finnst þeim hin 
svo ótrúlega flott, þau eru svo hjálpsöm og dugleg. Það 
opnast fyrir þeim nýr heimur, þau eru alveg tilbúin þarna 
fimm ára til að horfa út fyrir sinn eigin hring.  

Rebekka sagði Stig af stigi vera gott verkfæri til að kenna börnum 
samkennd, hún byggir á því að geta sett sig í annarra spor, gefa með sér, 
skiptast á, hlusta, sýna áhuga o.s.frv.  

Með Stig af stigi erum við að setja orð á hlutina og gefa 
þeim verkfæri til að skilja og leysa úr vandamálum sem upp 
kunna að koma, æfingin skapar meistarann. 

Þegar tekið er saman hvernig börn lýsa samkennd, þá lýsir hún sér í 
hjálpsemi og með því að setja sig í spor annarra. Hún lýsir sér í 
gagnkvæmri virðingu og tillitsemi við náungann. Þetta er niðurstöður sem 
eru gegnum gangandi í viðtölum við börn, kennara og á vettvangi.   



 

68 

6.6 Greining og lausnir 

Greiningu og lausnir læra börnin í kennslustundum Stig af stig þar sem 
þau finna lausnir við tilbúnum dæmum sem koma fram á myndrænan 
hátt, þ.e.a.s myndum eða brúðuleikriti og svo með umræðum eða í 
hlutverkaleik þar sem börnin leika vandamál og finna lausnir við þeim. 

Hér á eftir verður greint nánar frá hvernig nám um börnin leysa 
vandamál, næst verður greint frá sjónarmiði kennara og að lokum 
vettvangsrannsókn. 

6.6.1 Börnin 

Í samtölum við börnin voru þau mjög fljót að greina vandamál í tilbúnum 
dæmum. Flest vissu þó hvað vandamál væri og litu á það sem verkefni til 
að leysa.  

Gestur: Þegar maður er að meiða þá á maður að reyna láta 
mann hætta sjálfur.  

Birna Dís: Það er mjög gott ef maður getur gert það.  

Dóra: Það er líka hægt að leysa vandamál þegar maður er í 
vanda til að einhver er að meiða mann á segir þú bara, 
hættu þetta er ljótt.  

Bjarni: Ef maður gleymir sko að gera eitthvað þá verður 
það vandamál, líka þegar maður kannski einhver er að 
meiða mann.  

Birna Dís: Já, það gæti verið vandamál 

Selma: Vandamál er eitthvað sem er vont og þarf að leysa.  

Bjarni: Já, þegar maður er umm... gera eitthvað vont þá 
verður maður ekkert glaður 

Samkvæmt þessu getur það verið vandamál ef maður hefur ekki 
sjálfstjórn og geta vandamál verið erfið. Þau gerðu grein fyrir að það eru 
tengsl á milli tilfinninga og athafna sbr. ummæli Bjarna. Í flestum 
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tilvikum þegar rætt var um vandamál virtist það fela ofbeldi í sér, annað 
hvort líkamlegt eða með því að skilja út undan.  

Dóra: Vandamálin leysast ekki alltaf, bara stundum. Andrea 
segir alltaf þá eitthvað. 

Hulda: Maður getur leyst vandamálið, sagt svona, hættu 
þetta er ljótt, mér finnst þetta vont  

Dóra: Það er leiðinlegt þegar það er verið að meiða mann 
þá getur mann verið illt í hjartanu.  

Birna Dís: Er alltaf ofbeldi í vandamáli? 

Gestur: Ef einhver meiðir mann þá á maður bara að segja 
mér finnst þetta vont, geturu hættið. 

Dóra: Ef einhver er að meiða mann þá getur maður sagt 
getur þú hættið, ég er búin að meiða mig tvisvar sinnum. 

Hulda: Það er ekki gott þegar maður meiðir sig þá verður 
manni illt í hjartanu. 

Vandamál eru ekki alltaf auðleyst og kemur kennari þeim stundum til 
hjálpar. Þessi börn tala um vandamál í tengslum við ofbeldi, lausnin 
virðist vera auðveld, það þarf að stoppa þann sem beitir ofbeldi af með 
því að tala við hann og láta vita af líðan sinni. 

Í Stig af stigi er mikið rætt um vandamál og lausnir við þeim. Í 
umræðum koma upp margar góðar hugmyndir til að leysa vandamál en 
einnig koma þær annars staðar frá. Elín kom með dæmi frá vinsælli 
teiknimyndapersónu þegar verið var að ræða hvernig við leysum 
vandamál:  

Einu sinni, ha, í Dóru og Klossa, þá voru strákur og stelpa, 
ha, og þau voru með kex og þau voru að rífast með það og 
þá kom Dóra og brjótti það bara í hálfan bita. 

Þarna kemur upp sú hugmynd að deila með sér þegar verið er að rífast um 
einn og sama hlutinn. Í kennslustund er sett upp dæmi um hvað best er að 
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gera þegar tveir vilja fá sama hlutinn. Þrátt fyrir að þetta tiltekna dæmi sé 
ekki úr Stig af stigi getur verið að þau börn sem fara í Stig af stigi 
kennslustundir séu færari að sjá lausnir sem þessa úr umhverfinu þar sem 
þessi umræða fer fram í Stig af stigi. Börnin virtust alveg gera sér grein 
fyrir við hvað vandamál eru og við hvaða aðstæður þau koma upp:  

Selma: Ef maður er að rífast út af rólum eða renna sér og 
svona, “ég er fyrst, ég er fyrst” og allir vilja vera fyrstir.  

Birna Dís: Hvernig leysir maður það?  

Dóra: Maður segir svona “hættu þessu, þetta er 
dónaskapur, þið verðið bara að skiptast á að hérna róla eða 
renna sér eða róla”.  

Í viðtölum við börnin virtust lausnirnar ávallt vera mjög einfaldar og 
virtust vandamál þeirra oft fela í sér ofbeldi af einhvers konar tagi. Þau 
voru dugleg að koma fram með lausnir sem fólu í sér ég- boð þar sem 
þeir sögðu ágreiningaraðila að stoppa. Þau börn sem hafa farið endurtekið 
í efnið voru færari í að finna lausn þegar vandamál kom upp í 
samskiptum en undantekningalaust gátu þau ekki stoppað óæskilega 
hegðun, þ.e.a.s ef þau voru sá aðili í ágreiningnum sem var farin að beita 
handalögmáli. Þau virtust ekki vera komin það langt að ná að hemja reiði 
sína og hafa stjórn á skapi sínu. Börnin voru með og höfðu tileinkað sér 
færni sem kenndar eru í fyrsta og öðrum hluta kennsluefnisins, þar sem 
markmiðið er að efla skilning barna á eigin tilfinningum og annarra og að 
efla færni barna í að tjá tilfinningar sínar. Markmið þriðja hluta er að efla 
færni barna í að takast á við tilfinningaviðbrögð sem eru ósættanleg. Í því 
felst að ósættanleg hegðun er að beita ofbeldi þegar reiðin blossar upp. Þá 
þurfa þau að ná stjórn á tilfinningum sínum og eru þeim kenndar nokkrar 
leiðir til þess í þriðja hluta Stig af stigi. Þessari færni hafa börnin ekki 
náð, hafa ekki getu til að benda öðrum á hana né að notfæra sér hana 
sjálf. Snigillinn staðfasti og Hvutti hvatvísi kenna þó í brúðuleikritum frá 
því í öðrum hluta að stoppa, slaka á og hugsa málið. Dýpra er farið í að 
ná stjórn tilfinninga sinna í þriðja hluta og þá kunnáttu hafa börnin ekki á 
valdi sínu. 
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6.6.2 Kennarar 

Í viðtölum við kennarana þrjá kom fram að öll börnin á elsta ári eru orðin 
ansi dugleg að greina vanda og þá sér í lagi ef aðrir eru í vanda. 
Greiningin virðist þó oft vera erfið þar sem börnin standa stundum í 
hringiðunni og erfitt getur verið að sjá út fyrir sinn eigin ramma. Rebekka 
talaði um að börnin í hennar hóp væru að þroskast gífurlega á þessum 
tímapunkti og þar sem börnin þekkja lausnaferli er auðveldara að veita 
þeim aðstoð;  

Mér finnst þau vera fara  yfir ákveðin þroskaþröskuld núna, 
mér finnst allt í einu núna vera opnast einhverjar gáttir hjá 
þeim. En ég meina eins og ég segi, yfirfærslan er samt lítil 
og eftir þvi sem þau eru nær vandmálinu þá er það erfiðara. 
En það er kannski auðveldara að benda þeim á og nýta 
þessar aðferðir þegar þau þekkja vinnuferlið. En það er 
bara að temja sér að nýta þær sem er kannski ákveðin 
vöntun. 

Andrea tók í svipaðan streng, að börnin hafi þekkingu á greiningu og 
lausnavinnu en hafi ekki tileinkað sér þá færni. 

Mér finnst þau alveg kunna þetta en þau byrja alltaf á því að 
klaga, þá þarf maður að spyrja “og hvað getur þú gert?” Þá 
kunna þau þetta alveg, vita alveg, en það þarf stundum að 
minna þau á það.  

Hjá kennurunum þremur kom fram að börnin eiga í erfiðleikum við að 
greina vandamál er þau eru sjálf í miðju þeirra. Hanna lýsti þessu svo:  

Að greina finnst mér þau oft eiga erfiðara með. Uuu, þegar 
eitthvað kemur svona upp á að þá stoppar maður þau 
stundum og segir,” er eitthvað vandamál?” Og þá sjá þau 
oft ekki vandamálið, þau fatta ekki “já, ég vill hafa dótið og 
hann vill hafa dótið” en svo geta þau ekki leyst úr því. Það 
þarf oft að hjálpa þeim að greina það af því að þau sjá bara 
ég vil hafa sko....En maður sér að það eru kannski elstu 
krakkarnir okkar sem sjá þetta, þau sem eru búin að vera 
lengi í þjálfun, þau geta oft greint finnst mér. En þegar 
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maður er búin að hjálpa þeim að greina að þá getur maður 
sagt, “en þú vilt hafa bátinn og ég vill hafa bátinn, hvað 
getum við þá gert? Eigum við að skiptast á eða?” Það er oft 
greiningin sem þau eiga erfiðast með, hvað er vandamálið? 

Andrea sagði börnin  

Dugleg að koma með lausnina sjálf og þá geta þau það, það 
er stundum eins og þau sjái þetta mest út frá sjálfum sér, 
svona hvað kemur best út fyrir mig og þá sjá þau þetta ekki 
alveg en ef þau sjá blaðið fyrir sér þá sjá þau þetta alveg.  

Andrea talaði um að þegar vandamálið væri svo nálægt þeim myndu þau 
ekki sjá hver vandinn væri. Lausnirnar hefðu þau hins vegar vel á valdi 
sínu. Hanna segir að þegar börnin hafa verið lengi í þjálfun lærast 
lausnirnar líkt og um páfagaukalestur sé að ræða, börnin læra þær 
utanbókar með því að sjá fyrir sér spjöldin sem kennslustundirnar byggja 
á. Kennararnir töluðu um að almennt væri reynt að fá börnin til að sjá og 
finna lausnirnar sjálf en ef þau hefðu hana ekki í hendi sér væri þeim 
hjálpað. Hanna talaði um að stundum þyrfti að stýra börnunum í rétta átt;  

Þó þau séu öll búin að læra þetta að þá er það ekki endilega 
þannig í praktís að þau séu að gera þetta nema með smá 
stýringu. Maður getur stýrt þeim í rétta átt ef maður nær að 
fylgjast með.  

6.6.3 Vettvangsrannsókn 

Á vettvangi sá rannsakandi að þegar börnin áttu í erfiðleikum með að 
finna lausnina sjálf þá væru þau leidd áfram. Þau fá þá vísbendingar frá 
starfsmönnum um hvað hægt sé að gera til að leysa vandamálið. Er 
vandamál kom upp var það rætt í Stig af stigi, vandamálið, lausnin og 
hvernig það hefði verið betra að leysa það. Í leikfimi kom upp vandamál 
sem var rætt þar;  

Hanna: En það er annað sem ég tók eftir í þessum 
leikfimistíma sem ég var svo hissa á því að ég var svo viss 
um að þið mynduð leysa það sjálf. Gestur, getur þú sagt mér 
hvað það var?  
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Gestur: Gera óvart. 

Hanna: Gera óvart, það sem þú gerðir við Bjarna var alveg 
óvart er það ekki. Og ef maður greri eitthvað óvart þá segir 
maður  

Gestur: Fyrirgefðu. 

Hanna: Fyrirgefðu, það er alveg rétt, fyrirgefðu. En það var 
annað sem ég var að höggva eftir , það var eitthvað í 
sambandi við rauða.. rauða stóra púðann. Hvað gerðist með 
rauðu stóru púðana?  

Selma: Hann Ingólfur og hann Bjarni voru eitthvað að, voru 
eitthvað að hafa dýnuna og svo kom Gestur og vildi bara 
hafa dýnuna.  

Hanna: Alveg rétt 

Selma: Og og og Bjarni vildi hafa það sem hann var með 

Hanna: Þeir vildu hafa sömu dýnuna, Bjarni og Gestur, er 
það ekki? Hvernig leystu þeir það? Gestur, hvernig leystuð 
þið það? 

Gestur: Ummmm, hérna viltu vera með mér? 

Hanna: Dei hvað gerðir þú inni á sal? Ég veit, þú veist 
núna, já 

Gestur: Öö, dýnan hún var bara hjá veggnum og svo náði ég 
bara í hana og Bjarni settist á hana og ég gat ekki dragið 
hana og Bjarni, ha og ég sagði hættu og hann hætti ekki.  

Hanna: Okei (komin smá kliður í hópinn). Bjarni, hvað 
gerðist svo? 

Bjarni: Hann tók hana af mér og  

Gestur: Og ég var ekki að taka af honum 
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Hanna: Þú vildir hafa dýnuna og þú vildir hafa dýnuna. 
Getur einhver sagt mér hvernig við leysum svona mál? 
Ingólfur? 

Ingólfur: Við segjum bara, það á að hafa saman 

Af þessu dæmi sést að drengirnir tveir sem um ræðir höfðu þekkingu á 
hvernig vandamál sem þetta er leyst. Þeir vissu að til að leysa svona 
ágreining er hægt að leika saman en þeir höfðu ekki getu til að nýta sér 
þekkingu sína þegar þeir voru í hringiðunni. Í tímanum er vandamálið sett 
upp og rætt, það er komin viss fjarlægð og þá kemur lausnin hjá þeim. 
Umræður héldu áfram í tímanum þar sem rætt var um hvaða áhrif svona 
atvik hafa á tilfinningar okkar og muninn á því að leika einn eða fleiri. 
Þau voru öll sammála því að það væri skemmtilegra að leika saman. Í 
þessari stund endaði Gestur á að leika einn á dýnunni á meðan hinir 
strákarnir léku sér saman. Börnunum fannst þetta ekki nógu farsæl lausn 
og vildu heldur deila með öðrum leikföngunum því að það væri 
skemmtilegra og leikskólinn ætti þessi leikföng sem þýddi að allir ættu 
þetta saman. Þetta dæmi sýnir að börnin eiga erfitt með að finna lausnina 
þegar þau eru í miðju vandamálsins. Það er í samræmi við það sem 
kennararnir töluðu um en er fjarlægð er komin á vandamálið eiga þau 
betra með að leysa það.   

Það er í raun ekki samræmi milli kennara og barna, þar sem kennarar 
töldu börnin ekki ná að leysa vandamálin þegar þau eru hluti af því en 
börnin töldu sig alltaf geta fundið lausn við vandamálum sínum. Börnin 
litu svo á að þegar þau færu til starfsmanns eftir hjálp þá væru þau að 
leysa vandamálið sjálf en kennarar töluðu um að þegar þau gætu ekki 
leyst það sjálf þá kæmu þau til starfsmanns. Rannsakandi sá á vettvangi 
að börnin sem voru hluti af vandamáli gátu stundum fundið lausn á 
samskiptavanda sínum en strax og einhver í hópnum beitti handalögmáli 
þá hafði hann ekki á færi sér að stoppa sig af án hjálpar starfsmanns eða 
annarra. Kennarar og rannsakandi komust niður á sömu niðurstöðu, að 
börnin hafa mikla getu til að leysa vandamál en ekki nógu mikla til að 
greina það og þar af leiðandi lenda þau stundum í vanda þegar börnin 
voru hluti af vandamálinu. 



 

75 

6.7 Viðhorf kennara 

Kennararnir í þessari rannsókn höfðu mikla trú á kennsluefninu en sögðu 
jafnframt að þeir þyrftu að vera glaðlegir og áhugasamir til þess að gera 
efnið spennandi. Af þessu má draga að kennsluefnið geti verið þurrt og 
fari jafn mikið eftir kennaranum eins og kennsluefninu. Hanna talaði um 
að kennsluefnið væri afar gott með gott aukaefni:  

Þessar handbrúður eru alveg rosalega gott aukaefni, þannig 
að þetta sé ekki bara svona þurrt og leikirnir eru margir 
góðir þannig að þetta kennsluefni er bara mjög gott.  

Andrea talaði um að það gæti verið erfitt að kenna Stig af stigi: 

Mér finnst það mjög skemmtilegt, mér finnst það samt líka 
frekar erfitt en eflaust þegar þetta sjóast þá, mig langar að 
æfa mig og vera góð í þessu, maður á bara að verða góður í 
þessu og geta gert þetta skemmtileg. Mér finnst þetta 
ofsalega sniðugt.  

Andrea hefur ekki kennt alla hlutina og virðist því upplifa óöryggi vegna 
þessa og er hræddari en hinir kennararnir við að fara nýjar leiðir í að 
miðla efninu. Öllum kennurum fannst efnið þó mjög gott og skemmtilegt. 
Tveir af þremur kennurum bæta inn aukaefni til þess að gera efnið meira 
spennandi og til að brjóta það upp. Rebekka er óhrædd við að bæta í efnið 
og bætir í leikrænni tjáningu.  

Mér finnst þetta ofboðslega skemmtilegt námsefni, það eru 
náttúrulega ákveðnir hlutar, ákveðnir kaflar í námsefninu 
sem fara að vera frekar langdregnir og , þannig að ég valdi 
þá leið að bara brjóta það upp og taka úr, ég nota meira 
leikræna tjáningu en er í námsefninu sjálfu. Mér fannst það 
henta þessum hóp mjög vel af því að ég er líka, ég er líka 
ekki mjög spennt fyrir löngum lotum þar sem fólk situr bara 
og ekkert gert nema svara, hérna en í heildina finnst mér 
það mjög skemmtilegt.  

Rebekka talaði einnig um að þar sem hópurinn hennar væri krefjandi 
myndi það henta börnunum vel að brjóta upp tímana með því að blanda 



 

76 

saman innlögn, umræðum og verklegum æfingum. Tveir af þremur 
hópum eru tvisvar í viku en einn hópur er einu sinni í viku. Allir hóparnir 
eru í Stig af stigi á mánudögum en svo eru hóparnir hjá Rebekku og 
Hönnu líka á miðvikudögum. Rebekka sagði:  

Mánudagstímarnir eru til dæmis yfirleitt erfiðari en 
miðvikudagstímarnir og vegna þessa er ég meðvitaðri að 
finna verkefni sem eru auðveldari og aðgengilegri fyrir 
börnin. Til dæmis sögur sem við notum svo til að greina 
vandamál og lausnir og leika ef til vill að hluta. Þarna er ég 
búin að skipuleggja og reyna að fyrirbyggja með 
skipulögðum hætti einbeitingarleysi og óróa sem er 
algengari í mánudagstímanum. Eins nota ég leikrænu 
tjáninguna spontant. Við erum til dæmis að fara í orð og 
hugtök sem ég sé að þau eiga erfitt með að tileinka sér og þá 
skelli ég upp einhverjum leikþætti sem ég tel að geti 
auðveldað þeim að skilja hvað ég er að fara.   

Leikræn tjáning í kennslustundunum eru með ýmsu móti og er með þeim 
hætti að stundum leikur hún, stundum leikur hún ásamt barni/börnum og 
stundum leika börnin. Það fer eftir eðli viðfangsefnisins. Í 
kennslustundum notast hún ýmist við spjöldin, leikræna tjáningu, bækur 
eða sögur og hefur það gengið mjög vel með því móti að hennar sögn. 

Hanna telur Stig af stigi vera eina kennsluefnið sem leikskólakennarar 
hafi í höndum sér til að kenna félags- og tilfinningalegt nám. Hún lítur á 
Stig af stigi sem ákveðið verkfæri í höndum kennara sem gerir þeim kleift 
að samhæfa kennsluaðferðir sínar.  

Við höfum aldrei haft neitt í höndunum, þetta hefur ekkert 
verið markvisst kennt inni í leikskólum. Svo hefur það verið 
að þegar eitthvað hefur komið upp í leikskólanum þá höfum 
við tekið á þessu kannski svolítið einstaklingsbundið og það 
er munur á því hvernig þú tekur á því og hvernig ég tek á 
því. En þarna höfum við eitthvað sem við getum stuðst við. 
Þetta er auðvitað mjög flott efni, og tæklað mjög vel. Mér 
finnst flott hvernig þeir gera þetta. Þarna getum við 
samræmt okkur soldið í þessari félags- og tilfinninga 
kennslu.  
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Kennararnir tala allir um að eftirfylgni á deild skipti miklu máli og að 
kennarar eigi að vera duglegri að nýta sér viðfangsefni og aðferðir úr Stig 
af stigi í öðrum stundum eins og samveru. Einnig kom fram hjá þeim að 
starfsmenn þurfi að vera duglegir að nýta sér aðstæður sem koma upp í 
daglegu starfi og tengja það við viðfangsefni í Stig af stigi. Hanna talaði 
um kennsluefnið sem verkfæri og að börnin sem fengju kennslu í Stig af 
stigi væru með sterka réttlætiskennd og hjálpsöm. Þegar viðfangsefni 
væru tengd við daglega reynslu barna myndu þau:  

Átta sig þá á því að þetta er ekki bara eitthvað sem stendur í 
bókum heldur þetta er bara svona, þetta er eitthvað sem við 
þurfum að læra því að þá líður mér betur og öllum líður 
betur. Þetta er svo, að geta gefið þeim þetta tækifæri til að 
upplifa hvað það getur verið gaman að vera hjálpsamur. Að 
geta hjálpað öðrum, þetta er auðvitað, þetta gefur þeim svo 
mikið, styrkir sjálfsmyndina og þau stækka bara um tvö 
númer.  

Samkvæmt þessum ummælum styrkir það sjálfsmyndina að veita öðrum 
aðstoð og það getur verið gaman. Þetta er í samræmi við það sem börnin 
sögðu að manni líður vel í hjartanu þegar maður fær færi á að veita 
hjálparhönd.  

6.8 Félagsfærni barna og hæfni til að leysa vanda 

Hér er skoðað hvaða áhrif Stig af stigi hefur á félagsfærni barna og hæfni 
þeirra til að leysa vanda. Fyrst er tekið fyrir hvað kennarar segja um það 
en svo koma niðurstöður úr vettvangsrannsókn.  

6.8.1 Kennarar 

Kennarar töldu að Stig af stigi hefði góð áhrif á félagsfærni barna og væri 
viðbót við annað nám sem fram fer í leikskólanum. Rebekka sagði:  

Ég held að tvímælalaust þá hafi þetta jákvæð áhrif, þarna 
erum við að fjalla um hugtök í samhengi sem við erum 
kannski ekki að gera annars þó við séum að tala um glaður 
og leiður og reiður og svona en það er svona, í öðru 
samhengi og hérna, þetta er náttúrulega myndrænt efni 
þannig að þau eiga auðvelt með að, eða þetta eru svona 
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önnur börn svo þau geta kannski auðveldara sett sig í þeirra 
spor.  

Myndaspjöldin sem hver kennslustund byggir á sýnir mynd af 
barni/börnum í vissum aðstæðum. Börnin á myndunum sýna mismunandi 
svipbrigði sem lýsa tilfinningum þeirra í þessum aðstæðum og telur 
Rebekka að börn sem fá íhlutun Stig af stigi eigi auðveldara að setja sig í 
spor barnanna á myndinni þar sem þetta er einnig börn. Hanna talaði 
einnig um Stig af stigi sem viðbót við annað félagslegt nám sem fer fram 
í leikskólanum og það sé meðal annars fólgið í því að kennslustundirnar 
verða markvissari og samhengið sem tiltekin hegðun eða færni er sett í er 
annað en það sem kennarar hafa sett upp, meðal annars vegna barnanna á 
spjöldunum. Hanna sagði með íhlutun Stig af stigi yrðu börnin sterkari 
einstaklingar sem þora að standa uppi og segja óhræddir skoðanir sínar og 
leita eftir hjálp þegar hennar er þörf. Andrea talaði um innlifunarþáttinn 
eða samkenndina, hún hjálpar börnunum að skilja betur tilfinningar sínar 
og annarra.   

Innlifunin hefur haft áhrif, þau skilja betur tilfinningar en 
þetta er svo mikilvægt að æfa, að æfa félagshæfnina. Við 
þurfum félagslegar aðstæður til að æfa okkur.  

Andrea telur að Stig af stigi gefi börnunum tækifæri til að æfa 
félagshæfnina í kennslustundum þar sem félagslegar aðstæður eru settar 
upp. Þegar svipaðar aðstæður koma upp í raun hafa börnin æft þá færni 
sem þarf til að takast á við það vandamál. 

Kennarar töluðu um að þeir hefðu orðið varir við að börnin nýttu sér 
aðferðir út Stig af stigi. Andrea nefndi dæmi um það:  

Við höfðum verið að æfa að slaka á og hvað maður gerir 
þegar maður er reiður. Daginn eftir vorum við úti í garði og 
þau voru að rífast yfir einhverju jólatré og ég heyri bara 
hingað upp, því þá öskraði Dóra “ slakaðu á, slakaðu á” 
mér fannst mjög skemmtilegt að heyra þetta. 

Börnin tengdu sjálf viðbrögð sín og annarra við Stig af stigi. Elín og 
Hulda rifust um leikfang og sagði þá Hulda “manstu, það á að skiptast á 
eins og við lærum í Stig af stigi”.  
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Hanna talaði um að börnin hefðu meiri hæfni til að leysa vanda og að 
það væri hughreystandi að vita af því að börnin hefðu á valdi sínar 
einhverjar lausnir. Hún sagði einnig að kennarar verði að hugsa um 
hvernig við tölum við börnin þegar þau koma eftir hjálp.  

En þá er líka auðvitað ofsalega gott að vita af því að þau 
hafa einhverja lausn og ef þau ná ekki að bjarga sér að þá 
sé ekki bara slegið á hendurnar á þeim og sagt “hættu 
þessum klögum” af því að þetta heitir ekki að klaga. Við 
getum ekki bæði kennt þeim að koma og svo, ja, það yrði 
rosaleg niðurbrot.  

Af þessu má draga að það sé mikilvægt að starfsfólk skilgreini hugtök í 
sameiningu og sameini vinnubrögð er varðar þetta. Eins og hún segir þá 
væri líkt og slegið væri á höndina á þeim ef þau koma eftir hjálp og 
starfsmaður myndi segja barninu að hætta klaga. Sér í lagi ef tekið er til 
greina að í kennsluefninu á að sækja sér hjálp ef maður ræður ekki við 
vandamálið sjálfur. Þá er það að ein af lausnunum að tala við fullorðinn 
og það var eitt af því sem börnin töldu vera lausn. 

6.8.2 Börnin  

Á vettvangi og í viðtölum við börnin sá rannsakandi að þessi börn eru 
sterkir einstaklingar sem þora að segja sínar skoðanir og hafa kunnáttu til 
að færa rök fyrir þeim. Börnin hafa á valdi sínu hæfni til að leysa úr 
vandamálum þrátt fyrir að greiningin sé þeim stundum erfið. Börnin nota 
mikið ég – boð þar sem þau færa rök fyrir því hvers vegna einhver á að 
hætta tiltekinni hegðun. Þau hafa getu til að lesa í tifinningar sínar og 
annarra en taka þó ekki alltaf tillit til þeirra því að þau eru mörg enn 
miðpunkturinn og taka þá ákvarðanir út frá sínum eigin vilja. Þau hafa 
hæfni til að setja orð á tilfinningar sínar og annarra, eru með sterka 
réttlætiskennd, kurteis og hjálpsöm.  

Er fylgst var með börnunum í leik og starfi kom í ljós að þessi börn 
eru félagslega sterk. Ágreiningur kom sjaldan upp og það var þá einna 
helst úti á leikvellinum þar sem strákarnir hófu víkingaleik eða annars 
konar leik sem fól í sér einhvers konar slagsmál og fór hann þá úr 
böndunum. Hjá stelpunum kom stundum upp ágreiningar þar sem þær 
deildu um vini, hver átti að leika við hvern. Í flestum tilfellum gátu 
börnin leyst þetta á eigin spýtur en þegar það tókst ekki töluðu þau við 
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kennarann. Í fleiri tilfellum voru það stúlkur sem töluðu við kennara en 
strákar. Einnig kom upp samskiptavandi þegar skiptingar voru inni á 
deild, t.d þegar börnin voru að fara úr leikfimi og í annað eða þegar 
börnin voru að fara af einu svæði á annað. Börnin voru flest dugleg að 
skiptast á eða deila saman leikföngum.  

6.9   Hlutverk kennara 

Hlutverk kennara fannst kennurum ekki mikið frábrugðið því sem er í 
öðru starfi. Kennarar sögðust vera nota mikið sömu aðferðirnar í Stig af 
stigi og öðrum stundum. Allir kennararnir töluðu um að mikilvægt væri 
þó að vera líflegur og hlutverk kennarans væri að reyna gera efnið 
áhugavert með því. Rebekka lýsti sínu hlutverki svo:  

Ég held að ég sé bara mikið ég sjálf og nota mínar aðferðir, 
ég er óhrædd við að taka út eða bæta inn í, bara eins og ég 
geri í öllu öðru starfi. Það er náttúrulega virk hlustun, að 
taka þátt, að brjóta þetta upp, gera þetta verklegt, leikrænt 
þannig að þau eigi auðveldara með að tengja, þetta er 
eiginlega bara alveg eins og maður gerir í öllu öðru.  

 

Hanna taldi hlutverk sitt vera: 

Að leggja þetta (Stig af stigi) fyrir þau á sem 
áhugaverðastan hátt og að þetta sé eitthvað sem þau græða 
á að kunna og að þeim líði vel og ekki bara þau, heldur allir 
í umhverfinu.  

Hanna sagði að mikilvægt væri að vera undirbúin fyrir kennslustundir, 
sérstaklega þegar í annan hluta er komið. Þá verði kennarinn betri og skili 
efninu betur frá sér ef hann er búinn að lesa yfir. Hún telur að það sem 
einkenni hvern einstakling hafi áhrif á hvernig kennari hann er og hafi 
áhrif á þær aðferðir sem notast er við, inn í því er áhugasvið og þroski 
hvers og eins. 

Þetta er auðvitað bara rosa mikið hvernig ert þú sem 
einstaklingur, þetta er auðvitað, ef þú ert rough týpa þá er 
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örugglega frekar erfitt að kenna Stig af stig þar sem þú mátt 
koma og væla og segja út af og allt það.  

Andrea sagði að kennsluefnið væri hægt að nota alls staðar en hlutverk 
hennar sem kennara er að:  

Vera svolítið jákvæður, það er mikilvægt að hlusta og vera 
góð fyrirmynd. Við þurfum að æfa félagsfærnina og að geta 
sett sig í spor annarra, það er mjög mikilvægt bara upp á 
allt að geta það eins og með þessum hlutverkaleikjum.  

Hlutverkaleikirnir spila stórt hlutverk í hennar huga til þess að æfa 
félagsfærni. Hjá Hönnu kom fram jákvæðnin eins og Andreu, þó í öðru 
samhengi og annarri mynd en hún sagði að það: 

Ætti að líta svo á að ef barn kæmi eftir hjálp væri það ekki 
stimplað sem klöguskjóða heldur þyrfti að gildishlaða þetta 
upp á nýtt og gera að það jákvætt að þora sækjast eftir hjálp 
þegar hennar væri þörf. Hún sagði að þegar börn sækist 
eftir hjálp eigi að: hrósa þeim fyrir að sækjast eftir aðstoð ef 
þau ráða ekki við það sjálf. Tilgangurinn er, við erum að 
kenna þeim að finna sjálf lausn og reyna ná fram sem bestri 
niðurstöðu fyrir alla. Ef þau ráða ekki við það þá eiga þau 
að fá aðstoðina annað hvort hjá öðru barni eða þá hjá 
fullorðnum. Þetta er auðvitað, já þetta er það sem við erum 
að kenna þeim. Markmiðið  er að allir eru sáttir, að það séu 
helst ekki árekstrar.  

Hanna telur mikilvægt að kennarar hjálpist að við að útrýma orðinu klaga 
því að það geri það að verkum að það er neikvætt að sækjast eftir hjálp 
þegar þörf er á henni. Eins og kemur fram í kafla 6.8.2 telur hún það vera 
mikið niðurbrot ef það væri slegið á fingurna á því barni sem sækist eftir 
hjálpinni því að það væri klöguskjóða. Eitt af hlutverkum kennarans er að 
hjálpa barninu að verða sterkur einstaklingur sem getur staðið með 
sannfæringu sinni og sótt hjálp ef hennar er þörf. Hanna talaði um hversu 
hræðilegt það væri þegar slagsmál koma upp í grunnskólum að enginn 
eða fáir þori að tala við kennara vegna ótta um að fá stimpil á sig sem 
klöguskjóða.  
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Myndaspjöldin sem notuð eru í kennslustundum gefa stundum upp 
hvar áhersla kennarans eigi að ríkja. Til að mynda getur komið upp spjald 
þar sem talið er mikilvægt að leggja ríka áherslu á einhver viss hugtök. 
Markmið hverrar kennslustundar er gefið upp og getu það verið til dæmis 
að efla sjálfstraust barna með því t.d að börnin fái að tala um erfiðleika 
sem þau hafa mætt en sigrast á. Rebekka sagði að það erfiðasta í Stig af 
stigi væri 

Ef það koma upp einhver vandræðaleg eða erfið dæmi úr 
þeirra lífi. Að vera í þessum aðstæðum og ég er núna að fara 
í gegnum þetta í fyrsta skipti. Maður er í raun illa undir það 
búin að nýta aðstæðurnar, mér finnst það eiginlega erfiðast. 
Það var eitthvað sem ég sá ekki fyrir og hérna, myndi 
kannski höndla á annan hátt ef ég tæki þetta aftur.  

Hlutverk kennarans er að mörgu leyti ekki frábrugðið hlutverki hans í 
öðrum stundum en þegar verið er að vinna með Stig af stigi geta frekar 
komið upp aðstæður þar sem börn greina frá t.d óæskilegum 
uppeldisskilyrðum þar sem ávallt er verið að vinna með tilfinningar og 
reynsla barnanna kemur stundum upp í samhengi við þær.  
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7 Samantekt og umræður 

Fyrst verður smá samantekt um nám barna, erfiðleika hjá börnum og 
kennurum í tengslum við Stig af stigi og þættir sem tengjast ánægju. Að 
því loknu kemur fram almenn samantekt úr niðurstöðum og umræður. Að 
mati rannsakanda tókst að svara öllum þeim rannsóknarspurningum sem 
lagt var upp með. 

7.1 Aám, erfiðleikar og ánægja 

Þegar tekið er saman hvaða lærdóm börnin draga af Stig af stigi kemur 
ýmislegt upp. Börnin töldu sig hafa lært að vera kurteis og inn í því fólst 
að grípa kurteislega fram í. Þau sögðu kurteisi leiða til vellíðan. Börnin 
höfðu lært mikið um tilfinningar, þekktu heiti, tengdu tilfinningar saman 
við atburði, höfðu getu til að lesa og greina tilfinningar. Kennarar töldu 
þennan lærdóm verða til þess að þeir ásamt börnunum ættu auðveldara 
með að leysa vandamál eða ágreining. Börnin höfðu lært að ef maður 
stjórnar ekki tilfinningaviðbrögðum sínum getur það haft afleiðingar. Það 
getur haft áhrif á hvernig öðrum líður sem og önnur hegðun. Hegðun 
okkar getur haft áhrif á líðan annarra, bæði er hægt að bæta líðan annarra 
og valda vanlíðan. Þau gerðu sér grein fyrir því að þegar það er ekki 
komið vel fram getur það valdið vinaslitum. Þau töldu sig alltaf vera læra 
eitthvað nýtt og lærðu að þegar þau veita hjálparhönd líður þeim vel.   

Það sem börnunum þótti erfitt við Stig af stigi var að sitja í 
kennslustundum. Kennarar höfðu ólíkar skoðanir á því sem þeir töldu 
erfitt. Hanna sagði að það væri ekkert erfitt, Andreu fannst stundum erfitt 
að kenna Stig af stigi og Rebekku fannst erfitt að takast á við 
vandræðaleg eða erfið dæmi úr lífi barnanna. Andrea taldi að með 
tímanum ætti það eftir að verða auðveldara kenna þar sem hún myndi 
bæta hæfni sína með aukinni reynslu. Rebekka taldi sig eiga eftir að 
takast á við erfið dæmi á annan hátt er hún myndi taka að sér Stig af stigi 
kennslu á ný.  

Ýmsir þættir tengdust gleði eða ánægju og má þar nefna að börnin 
töldu kennsluefnið vera skemmtilegt og þá einna helst brúðurnar, leikirnir 
og hlutverkaleikirnir. Það sem börnunum virtist þykja einna 
skemmtilegast við brúðurnar var þegar Hvutti hvatvísi lét kjánalega en þá 
var mikið hlegið. Þau voru ánægð með frammistöðu sína í 
hlutverkaleiknum. Börnin sögðu einnig að nám væri skemmtilegt, það 
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væri gaman að læra alltaf eitthvað nýtt og að læra um kurteisi. Þau sögðu 
einnig að það væri gaman að hjálpa þar sem það yrði til þess að þeim liði 
vel.  

7.2 Almenn samantekt og umræður 

Erfitt var að finna rannsóknir sem eru sambærilegar þessari svo að erfitt 
er að bera saman niðurstöður við aðrar. Flestar rannsóknir sem gerðar 
hafa verið eru megindlegar en þó fann rannsakandi eina sem var bæði 
megindleg og eigindleg en ólík að því leytinu til að 
rannsóknarspurningarnar eru aðrar. Hér á eftir verður tekið það helsta 
saman og reynt að tengja við kenningar eða/og fyrri rannsóknir.  

Börnin virtust bregðast vel við kennsluefninu en það kom fram með 
áhugasemi, gleði, hlátri og vilja til þátttöku. Börnin virtust læra af hegðun 
hvors annars, kennarans, brúðuleikrita, spjaldana og leikjana. Þau töldu 
öll nema eitt að Stig af stigi væri skemmtilegt og að leikirnir, leikþættirnir 
og brúðurnar vera það skemmtilegasta. Börnin búa yfir hæfni til að lesa í 
tilfinningar, þekktu heiti á öllum tilfinningunum og hvaða svipbrigði 
einkenndu hverja tilfinningu fyrir sig. Þau tengdu tilfinningarnar við 
atburði, þ.e.a.s þau gátu gefið dæmi um hvenær tilfinningarnar áttu við og 
gerðu sér grein fyrir því að hegðun þeirra getur haft áhrif á tilfinningar 
annarra. 

Það virðist vera að því meiri endurtekningu sem börnin fá því meiri 
líkur eru á að börnin tileinki sér tiltekna hegðun. Börnin í þessari 
rannsókn höfðu á valdi sínu þá þætti sem kenndir eru í fyrsta og öðrum 
hluta en ekki þriðja hluta sem er tilfinningastjórn. En þar sem þessi börn 
eru að fara í fyrsta skipti í gegnum þriðja hluta er líklegt að börnin þurfi 
enn meiri endurtekningu til þess að tileinka sér þá færni. Þetta er í 
samræmi við það sem kemur fram í rannsókn Holsen, Smith og Frey 
(2008) um að æfingarnar og endurtekningin er talin nauðsynleg til þess að 
barnið geti tileinkað sér þær lausnir sem kennsluefnið kennir og hæfni 
þess til að yfirfæra á raunverulegar aðstæður. Börnin hafa þekkingu og 
vita hvernig halda á tilfinningastjórn en hafa ekki getu til að nýta sér 
hana. Erfitt að yfirfæra þessar niðurstöður á aðrar rannsóknir þar sem 
ekki eru sambærilegar rannsóknir.  

Kennarar töldu hlutverk sitt vera að setja efnið skemmtilega fram t.d 
með leikrænni tjáningu en einnig að tengja efnið við daglega reynslu 
barnanna. Niðurstöður sýndu að aðferðir kennara mótast af reynslu þeirra 
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og öryggi í kennslu. Helstu aðferðir sem kennarar notuðu voru leikræn 
tjáning, virk hlustun, að vera í sömu hæð og börnin og ná augnsambandi. 
Hrós var notað í miklum mæli til að hvetja börnin og efla sjálfstraust 
þeirra. Kennarar töldu kennsluefnið vera aðgengilegt, skemmtilegt og 
gott verkfæri. Einnig kom fram að kennarar þyrftu að vera góðar 
fyrirmyndir en herminám er ein af þeim aðferðum sem leiða til þess að 
börnin læra tiltekna hegðun og Stig af stigi byggir á. Samræmi milli 
kennara, barna og rannsakanda var í þessum þætti. Börnin sýndu góð 
viðbrögð og var það í samræmi við það sem kom fram hjá kennurum og 
það sem rannsakandi sá á vettvangi.   

Vygotsky talar um svæði mögulegs þroska en þá þarf m.a umhverfið 
að styðja við nám einstaklings til að hámarka möguleika til þroska og 
með samskiptum er möguleiki á að barnið læri eitthvað nýtt (Zuckerman, 
2007). Með kennslu Stig af stigi er verið að koma til móts við þroska 
barnanna og reynt að toga færni þeirra ofar en núverandi geta er. Það er 
gert með félags- og tilfinningalegri kennslu og er börnunum hjálpað við 
að ná þessari færni með fjölbreyttum aðferðum. Þegar hlutverkaleikur fer 
fram í Stig af stigi þarf kennari stundum að setja fordæmi (sbr. Bandura, 
1986) og leika erfiða hlutverkið. Þetta er í samræmi við viðhorf kennara 
um að vera góð fyrirmynd en einnig sjá börnin þá hvað það er sem er 
ætlast til af þeim.  

Börnin lýsa tilfinningum sem einhverju góðu og einhverju vondu. Þau 
tengdu tilfinningar við athafnir, höfðu getu til að lýsa hverri tilfinningu 
fyrir sig og gerðu sér grein fyrir að hægt er að hafa áhrif á líðan annarra. 
Börnin hafa getu til að setja sig í spor annarra og átta sig á hvað þarf til að 
vinátta geti átt sér stað. Það kom fram hjá um tilfinninguna hræðslu, að 
ein stúlkan var hrædd þegar annað barn hafði kúkað úti. Í þessu tilviki 
mætti jafnvel draga þá ályktun að börn vilji almennt fara eftir settum 
reglum þar sem þetta barn virtist gera sér vel grein fyrir að það er ekki 
æskileg hegðun að kúka utandyra. Börnin virtust einnig þekkja leiðir til 
að stjórna tilfinningaviðbrögðum sínum með aðferðum eins og að telja 
upp að þrem og anda djúpt. Það má draga þá ályktun að sú hæfni til að 
lesa og greina tilfinningar auðveldi þeim einnig að stjórna 
tilfinningaviðbrögðum sínum og lesa í hegðun annarra. Kennarar töluðu 
um að börnin sýndu vel tilfinningar sínar og tilfinningalegt nám kæmi 
öllum að gagni, kennurum og börnum, þar sem auðveldara væri fyrir alla 
að takast á við tilfinningarnar þegar þekking á þeim væri fyrir hendi. Það 
er í samræmi við það sem kemur fram um félags- og tilfinningaþroska á 
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bls. 16. Þar segir að börn sem hafa tilfinningaorð á valdi sínu geti frekar 
unnið úr neikvæðum tilfinningum (Cook, Greenberg og Kusche, 
1994) og að sú hæfni auðveldi börnum að tengjast og nýta þær í 
félagslegum samskiptum við aðra (Izard, 2002). Dæmi um það er 
þegar barn á í samskiptum við jafningja sinn sem er leiður, þarf það 
að vera fært um að greina og merkja sorg jafninga síns, geta mótað 
eigin tilfinningar og brugðist við á viðeigandi hátt.   

Einnig nefndu kennarar að börnin tækju frekar tillit til hvors annars 
þegar þau hefðu tilfinningalega þekkingu. Kennarar töluðu um að vegna 
þess að börnin gætu sett orð á tilfinningar sínar væri auðveldara að 
komast til móts við þarfir þeirra og að hjálpa þeim að vinna úr þeim. 
Stundum þurfi að benda þeim á úrræði til þess en þriðji hluti, 
tilfinningastjórnun, virðist vera sá þáttur sem þau hafa ekki náð að 
tileinka sér að fullu. Kennarar telja börnin hafa forskot á önnur börn 
vegna tilfinningarlegrar þekkingar sinnar og aukinnar hæfni til að veita 
öðrum hjálparhönd. Í rannsókn Edwards og félaga (2005) kom fram að 
kennarar töldu tilfinningastjórnun vera með því gagnlegasta og í rannsókn 
Katrínar Árnadóttir (2009) kemur fram að kennarar töldu námsefnið auka 
við möguleika nemenda. Þeir lærðu að setja sig í spor annarra og að lesa í 
og greina tilfinningar. Kennarar í þessari rannsókn töldu námsefnið vera 
góða viðbót og auka forskot barnanna á önnur börn. Í rannsókn Katrínar 
Árnadóttur (2009) lærðu nemendur nýtt hegðunarmynstur og sáu betur 
fyrir hvaða afleiðingar hegðun þeirra hefði á aðra sem eru svipaðar 
niðurstöður og komu fram í þessari rannsókn. Sömu niðurstöður komu í 
þessari rannsókn og hjá Katrínu Árnadóttur (2009) varðandi álit kennara 
um að Stig af stigi hafi framtíðaráhrif á börn að því leytinu til að þau 
verða öruggari í samskiptum, eiga auðveldara með að lesa í tilfinningar 
annarra, aukin hæfni í að setja sig í spor annarra og auðveldara með tjá 
tilfinningar sínar.  

Börnin í þessari rannsókn virðast búa yfir tilfinningaþekkingu, geta 
sett orð á tilfinningar og vita hvað getur valdið þeim, eru bæði félags- og 
tilfinningasterk. Talið er að börn öðlist með tímanum hæfni til að setja 
orð á tilfinningar og vitneskju um hvers vegna þessi eða hin tilfinning 
stafar (Harris, 2000) en þessi börn verðast vera komin með þessa hæfni. 
Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að börn sem fá kennslu í Stig af 
stigi séu með góða samskiptahæfni. Ef tekið er mið af kenningu 
Vygotsky (1978) um svæði mögulegs þroska hafa þessi börn með aðstoð 
kennara alla möguleika á að skara fram úr félags- og tilfinningalega. 
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Einnig kom fram í kafla 2.2 að trú á eigin getu þróist snemma í æsku hjá 
börnum og að þeir einstaklingar sem búi yfir trú á eigin getu veigri sér 
ekki undan verkefnum og líti á vandamál sem eitthvað sem þarf að leysa. 
Börnin í þessari rannsókn virtust flest hafa trú á eigin getu en þau litu á 
vandamál sem verkefni sem þyrfti að leysa. Í viðtölunum kom fram að 
þau töldu sig vera fær í flestan sjó. 

Hjálpsemi er það orð sem börnin notuðu um hugtakið samkennd. 
Væntanlega er orðið samkennd ekki mikið notað í almennu starfi með 
börnunum. Börnin gerðu sér grein fyrir að hjálpsemi leiðir til vellíðan og 
lýstu iðrun ef þau veita ekki hjálparhönd. Þau höfðu getu til að setja sig í 
spor annarra og gerðu sér grein fyrir því að það skiptir máli hvernig 
maður kemur fram við aðra, að maður eigi að koma fram við aðra eins og 
maður vill að aðrir komi fram við sig. Hjálpsemi birtist í því að sækja 
hjálp fyrir þá sem eru í vanda og getur hjálpin verið af ýmsum toga. Þau 
gerðu sér grein fyrir því að hjálparhönd veitir vellíðan. Sá er hjálpina fær 
líður betur og þeim sem hana veitir, hún er því á báða bóga þar sem allir 
“græða”. Það kom einnig fram hjá þeim að þegar hjálpin er ekki reidd 
fram, finni þau til samviskubits eða eins og börnin segja, þá líður þeim 
illa í hjartanu. Börnin virðast einnig vera réttsýn þar sem fram kom að 
baktal sé hegðun sem eigi ekki að líða. Ef barn í hópnum segir öðru barni 
frá fyrirætlunum um líkamsmeiðingar þá var talið að ekki eigi að liggja á 
þeim upplýsingum heldur sé rétt að koma þeim áfram. Í raun má draga þá 
ályktun að neikvæð heðgun eigi ekki að líðast því að það á ekki að berja, 
og ljúga og það á að biðjast afsökunar á óviðeigandi hegðun. Kennarar 
nefndu að auðvelt væri að kenna börnunum að setja sig í spor annarra 
vegna þeim fjölda barna sem ættu við einhvers konar fötlun að stríða á 
leikskólanum. Það má reikna með því að geta barnanna til að setja sig í 
spor annarra sé ekki eingöngu komin til vegna Stig af stigi. Sú staðreynd 
að mikið af fötluðum börnum á leikskólanum hefur líklega einhver áhrif 
þar. Börn læra af umhverfi sínu en einnig læra börnin í Stig af stigi 
samkennd af myndum og hlutverkaleik þar sem börnin setja sig í hlutverk 
“þolanda” og “geranda”. Herminámið fer því ekki eingöngu fram í 
kennslustundum heldur í öllu starfi. Það má því segja að ekki eingöngu 
kennarar sjái um að miðla þekkingu heldur fer hún einnig fram á milli 
barnanna og ef börnin fá markvissa félags- og tilfinningakennslu er þeim 
líklegra að þau geti tileinkað sér færnina, hvort sem um yngri börn eða 
eldri er að ræða.  
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Kennarar töluðu um að í Stig af stigi væri börnunum kennt að setja 
orð á hlutina, gefa þeim verkfæri sem hjálpar þeim að skilja og leysa úr 
vandamálum. Endurtekning og æfing verður til þess að börnin læra þessa 
þætti og eins og einn kennarinn sagði að þá skapar æfingin meistarann.  

Rannsókn Katrínar Árnadóttur (2009) sýndi að nemendur hefðu aukna 
hæfni í að setja sig í spor annarra og tjá tilfinningar sínar. Þolinmæði og 
umburðarlyndi var talið aukast og töldu 36% kennara nemendur nýta og 
tileinka sér þá færni er Stig af stigi kennir. Meirihluti kennara (64%) taldi 
að Stig af stigi hefði áhrif á andrúmsloft skólans og sýndi það sig t.d í því 
að nemendur pössuðu betur upp á hvern annan og voru meðvitaðri um 
einelti. Í rannsókn Edwards (2005) töldu nemendur sig hafa bætta hæfni í 
samkennd, bætt samskiptafærni sína og getu til að setja sig í spor annarra. 
Börnin sem tóku þátt í þessari rannsókn um Stig af stigi með fimm ára 
börnum sýndu hæfni til að setja sig í spor annarra og að tjá tilfinningar 
sínar.  

Börnin sýndu hæfni til að greina og leysa vanda/ágreining og þá sér í 
lagi ef þau stóðu fyrir utan hann. Greiningin var þeim erfið þar sem þau 
virtust eiga erfitt með að sjá út fyrir sinn eigin ramma. Er börnin ræddu 
um vandamál virtust þau oft á tíðum fela í sér ofbeldi af einhverju tagi. 
Vandamál barnanna tengdust yfirleitt félögum eða hlutum sem verið var 
að deila um. Það kom rannsakanda á óvart hversu mikið börnin töluðu um 
ofbeldi í tengslum við vandamál. Á vettvangi varð rannsakandi þó ekki 
mikið var við ósætti þar sem handalögmál kom til sögunnar. Talið er að 
börn á aldrinum tveggja til sex ára ganga út frá því að aðrir hafi sömu 
líðan og þau sjálf og eru börnin í þessari rannsókn gerðu sér grein fyrir 
því að hegðun og aðstæður geta haft áhrif á líðan þeirra. Einnig læra 
börnin í kennslustundum að tilfinningar geta verið ólíkar milli 
einstaklinga þar sem þau bera ólíkar tilfinningar eftir t.d aðstæðum. 
Ósamræmi var milli kennara og barna varðandi getu þeirra til að greina 
og leysa vanda. Börnin töldu sig hafa getu til að greina og leysa en 
kennarar töldu þá hæfni eingöngu eiga við þegar þau voru ekki hluti af 
vandamálinu. 

Hugræn atferlismótun er eitt af því sem Stig af stigi byggir á og er það 
talið hjálpa börnum að skoða á kerfisbundin hátt hvernig hugsanir, 
hegðun og líðan tengjast (Dupper, 2003). Eins og fram kom í 
kenningarlegum bakgrunni Stigs af stigi, læra börn að hafa stjórn á 
tilfinningum sínum og að nota leiðir til úrvinnslu ágreinings. Þar segir 
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einnig að þegar börn takast á við verkefni sem eru þeim framandi er oft 
þörf á að tala sig í gegnum þau svo ekki verði skortur á skilningi. Börnin 
sem tóku þátt í rannsókninni fengu góða umræðutíma þar sem nýliðnir 
atburðir voru teknir upp í kennslustund og ræddir. Leiðirnar sem voru 
farnar til að leysa vandamálið var rætt, hvernig til tókst og hvað hefði 
verið hægt að gera annað.  

Piaget (1932) talaði um að ágreiningur væri mikilvægur fyrir þroska 
barna en ef þau hefðu ekki getu til að leysa hann sjálf ættu þau að fá 
aðstoð við það annað hvort frá öðru barni eða fullorðnum. Að þessu leyti 
er Vygotsky (1978) á sama máli en hann talaði um að til að toga færni 
barnsins upp á við þyrfti annar getumeiri aðili að koma til móts við það. 
Fyrir börnunum virtust lausnir vandamála vera mjög einfaldar og þau 
töldu sig hafa fulla getu til að leysa vandamál. Því meiri endurtekningu 
sem börnin höfðu fengið og því lengri tíma sem þau höfðu verið í Stig af 
stigi því færari voru þau í að finna lausn þegar vandamál kom upp í 
samskiptum en undantekningalaust gátu þau ekki stoppað óæskilega 
hegðun. Börnin voru með og höfðu tileinkað sér færni sem kenndar eru í 
fyrsta og öðrum hluta kennsluefnisins, þar sem markmiðið er að efla 
skilning barna á eigin tilfinningum og annarra og að efla færni barna í að 
tjá tilfinningar sínar. Tilfinningastjórnun var það sem þau höfðu ekki á 
valdi sér. Börnin læra að greina vanda út frá myndaspjöldum, 
hlutverkaleik og umræðum. Í fyrstu greina þau vanda í kennslustundum 
og æfa að leysa vandamálin við ímyndaðar aðstæður. Með æfingunum er 
talið að börn öðlist hæfni til að nota lausnirnar í raunverulegum 
aðstæðum og  að flest börn læri að taka afstöðu til valkosta þegar þau 
lenda í erfiðum aðstæðum, þau læri hafa stjórn á tilfinningum sínum  og 
finni leiðir til að nota við úrvinnslu aðstæðna. Í kafla 2.4 kemur fram að í 
fyrstu tali börn sig í gegnum athafnir sem þau læra en með tímanum 
þróist hugsun þeirra og þau verða færari í að yfirfæra á raunverulegar 
aðstæður. Með þeim aðferðum sem beitt er í Stig af stigi ættu þau að 
öðlast þá hæfni að yfirfæra úr æfðum aðstæðum yfir á raunverulegar. 
Eins og kemur fram hér að ofan, þá virðast þau færari í að tileinka sér 
hegðun og færni eftir því sem endurtekningin er meiri. Sá hluti sem þau 
höfðu ekki á valdi sínu er sá hluti sem börnin höfðu minnst farið í og því 
má draga þá ályktun að ef haldið væri áfram með þessar kennslustundir í 
grunnskólann hefðu þau tilfinningastjórn á valdi sínu áður en langt myndi 
líða.  
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Kennarar í þessari rannsókn höfðu mikla trú á kennsluefninu en sögðu 
jafnframt að þeir þyrftu að vera glaðlegir og áhugasamir til þess að gera 
efnið spennandi. Einum kennara fannst erfitt að kenna Stig af stigi og 
taldi það verða auðveldara með tímanum. Annar kennari talaði um að 
kennsluefnið væri langdregið á köflum og að það myndi skapast viss 
skólastofumenning þar sem kennslustundir krefðust mikillar setu þar sem 
lítið er gert nema svara. Öllum kennurum fannst efnið þó mjög gott og 
skemmtilegt. Tveir af þremur kennurum bæta inn aukaefni til þess að 
gera efnið meira spennandi og til að brjóta það upp. Þeir bæta þá við 
leikrænni tjáningu og sögum til að mæta þörfum barnanna t.d ef þau eiga 
erfitt með orð eða hugtök. Einn kennari talaðu um að Stig af stigi væri 
eina markvissa kennsluefnið sem leikskólakennarar hafi í höndum sér til 
að kenna félags- og tilfinningalegt nám. Hann sagði jafnframt að Stig af 
stigi væri í raun ákveðið verkfæri sem gerði kennurum kleift að samhæfa 
kennsluaðferðir sínar. Kennarar töldu eftirfylgni Stig af stigi mikilvæga 
og að þau börn sem fá kennslu í Stig af stigi vera hjálpsamari en önnur 
börn og með sterka réttlætiskennd. 

Niðurstöður úr þessari rannsókn eru sambærilegar og þær sem komu 
út úr rannsókn Katrínar Árnadóttur (2009) en þar kom fram að 79% 
kennara taldi Stig af stigi gagnast nemendum. Í þessari rannsókn töldu 
allir kennarar að Stig af stigi væri viðbót við annað nám og myndi hafa 
jákvæð áhrif á félags- og tilfinningalegt nám þeirra. Einnig töldu kennarar 
námsefnið auka við möguleika nemenda, m.a lærðu þeir að setja sig í 
spor annarra og að lesa í og greina tilfinningar. Niðurstöður úr þessari 
rannsókn sýna að nemendur hafa hæfni til að setja sig í spor annarra og 
tjá tilfinningar sínar. Einn kennari talaði um að aukin hæfni barnanna til 
aðstoða og hjálpa til hefðu áhrif á starfið þar sem börnin veittu þeim yngri 
hjálparhönd en það er í samræmi við niðurstöður Katrínar Árnadóttur 
(2009) um að Stig af stigi hefði áhrif á skólastarfið. Erlendar rannsóknir 
sýna svipaðar niðurstöður um viðhorf kennara til kennsluefnisins. Er 
þróunarmat var gert í Bandaríkjunum til að greiða fyrir Stig af stigi kom í 
ljós að kennarar voru ánægðir með Stig af stigi þar sem undirbúningur 
var þægilegur og uppbygging kennslustunda góð, kennsluefnið væri gott 
og árangursríkt (Frey, o.fl., 2000). Í rannsókn Bergsgaard (1997) kom í 
ljós að Stig af stigi reyndist vera lausn fyrir marga nemendur og kennara i 
að leysa ágreining en kennarar í þessari rannsókn töldu hæfni barna til að 
lesa í tilfinningar auðvelda úrvinnslu ágreinings. Það sem kennarar töldu 
vera gagnlegast var hlutverkaleikur, reiðistjórnun, lausnir að 
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vandamálum, og að kenna börnum að lesa í tilfinningar. Í þessari 
rannsókn töldu kennarar að Stig af stigi hefði góð áhrif á félagsfærni 
barna og væri viðbót við annað nám sem fer fram í leikskólanum. Þeir 
töldu að börn sem fá kennslu í Stig af stigi eigi auðveldara að setja sig í 
spor annarra, börnin yrðu sterkari einstaklingar sem þora að standa á sinni 
skoðun og gætu sótt eftir hjálp þegar hennar væri þörf. Þessar niðurstöður 
töldu kennarar vera tilkomnar því að með Stig af stigi verða 
kennslustundirnar markvissari og samhengið sem tiltekin hegðun eða 
færni er sett í er annað en það sem kennarar hafa sett upp. Einn kennari 
talaði um að Stig af stigi auki samkennd barna, hjálpi þeim að skilja betur 
tilfinningar sínar og annarra.  

Rannsakandi telur að Stig af stigi efli börnin og að þau séu sterkir 
einstaklingar sem þora að segja sínar skoðanir og færa rök fyrir þeim, þau 
búi yfir þekkingu til að greina og leysa úr vandamálum en ekki nægilega 
mikla getu til að nýta sér þekkingu sína. Börnin eru dugleg að nota ég- 
boð, hafa getu til að lesa í tilfinningar, sett orð á þær, hafa sterka 
réttlætiskennd, eru kurteis og hjálpsöm. Er fylgst var með börnunum í 
leik og starfi kom í ljós að þessi börn stóðu vel félagslega og kom 
ágreiningur sjaldan upp. Þetta er í samræmi við eftirfarandi niðurstöðum 
úr erlendum rannsóknum: að börnin sem kennslu í Stig af stigi bættu 
hæfni sína til að leysa samskiptavanda og að setja sig í spor annarra 
(Frey. o.fl., 2000; Edwards, 2005), kennsluefnið hafði áhrif á kennarann 
og hvernig hann tók á ágreiningi milli nemenda (Bergsgaard, 1997). 
Niðurstöðurnar í þessari rannsókn voru ekki tölfræðilega mælanlegar og 
því ekki hægt að bera saman við aðrar niðurstöður. Hins vegar væri 
gaman að gera rannsókn á því hér á landi þar sem rannsakandi telur að 
niðurstöður þeirra gætu gefið svipaða niðurstöðu og erlendar rannsóknir 
sem sýna: bætta þekkingu á félagshæfni, að börn samþykktu síður 
árásargjarna hegðun, auknar sáttalausnir, aukna samvinnu sýni frekar 
jafnrétti og minni afskipti fullorðinna  af hegðun nemenda (Holsen, 
Smith, og Frey, 2008; Frey og Sylvester, 1997; Frey, Hirschstein, og 
Guzzo, 2000; Bergsgaard, 1997; Edwards, 2005). 

Í rannsókn Edwards og félaga (2005) fannst 57% nemenda 
hlutverkaleikurinn vera skemmtilegastur, 6% töluðu um leikina sem farið 
er í Stig af stigi og 5,6% töluðu um að kennarinn væri sá sem þeim líkaði 
best við. Í þessari rannsókn eru niðurstöðurnar ekki tölulegar en hins 
vegar er um nánast sömu þætti að ræða. Brúður, leikir og hlutverkaleikur 
var það sem stóð upp úr hjá börnunum í þessari rannsókn. 
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Kennarar töldu hlutverk sitt ekki vera frábrugðið því sem fer fram í 
öðru starfi leikskólans. Þeir töldu mikilvægt að vera líflegur og að gera 
efnið áhugavert. Þeir töldu sig vera beita virkri hlustun, hvetja til 
þátttöku, brjóta kennsluefnið upp – gera það verklegra, leikrænna til að 
mæta þörfum barnanna og vera góð fyrirmynd. Í kennslustundum ætti 
kennari að það ætti að passa upp á að öllum liði vel og að 
kennslustundirnar væru eitthvað sem börnin myndu græða á. Einn 
kennarinn taldi kennara þurfa að standa saman og hjálpast að við að 
útrýma neikvæðum merkingum eins og að klaga en það væri að leita sér 
hjálpar. Ef börn finndu fyrir því hjá kennurum að þau væru að klaga væri 
það eins og að slá á fingurna á þeim fyrir hegðun sem þeim er kennd að 
sé æskileg. Hins vegar talar einn kennari um að börnin klagi mikið áður 
en þau reyni að leysa málin sjálf á meðan annar vill útrýma þessu 
hugtaki. Þarna væri þörf á að skilgreina betur þetta hugtak og ræða hvort 
og hvernig taka eigi á klögumál. Einnig kom fram að hlutverk kennara sé 
að efla hvert barn svo að þau verði sterkir einstaklingar. Einn kennari 
nefndi að það væri erfitt í kennslustundum þegar börn töluðu um erfið 
eða vandræðaleg dæmi úr lífi sínu. Í handbók Stig af stigi er talað um að 
kennarar þurfi að vera viðbúnir því að börnin tali um hana þar sem ávallt 
sé verið að vinna með tilfinningar. Ekki eru til sambærilegar rannsóknir 
um hlutverk kennara í Stig af stigi en í rannsókn Bergsgaard (1997) töldu 
kennarar að kennsluefnið hefði áhrif á kennarann og þær aðferðir sem 
hann notar til að takast á við agavandamál. Í þessari rannsókn kom fram 
að kennarar litu á Stig af stigi sem sameiginlegt verkfæri sem gerði það 
kleift að sameina aðferðir þeirra.  
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8 Aiðurlag 

Þetta verkefni hefur verið lærdómsríkt ferðalag, oft erfitt og ekki hefur 
verið laust við að rannsakandi hafi langað að gefast upp en það hefur 
jafnframt verið ákaflega skemmtilegt þar sem brennandi áhugi hafi leitt 
rannsakanda áfram. Á leiðinni hafa mörg mistök verið gerð og má jafnvel 
flokka þau undir byrjandamistök þar sem rannsakandi hefði þurft að 
afmarka viðfangsefni og rannsóknarspurningar betur sem hefðu gert 
rannsakanda kleift að kafa dýpra í jafnvel færri þætti. Úrvinnsla gagna 
var mun meiri og erfiðari vinna en rannsakandi hafði reiknað með. 
Ánægjulegustu ferðirnar eru þó þær sem ganga ekki snuðrulaust fyrir sig, 
þær ferðir sem reyna á en enda vel eru eftirminnilegastar og þessi ferð 
verður það svo sannarlega. Er litið er til baka yfir ferilinn eru stundirnar á 
vettvangi ánægjulegastar og eru forréttindi að hafa fengið að vinna með 
þeim kennurum,  hópi barna og því starfsfólki sem vann á þessum 
leikskóla. Þátttakendum þakka ég kærlega fyrir að veita mér aðgang að 
skoðunum sínum og viðhorfi. Viðmót allra er að rannsókninni stóðu var 
jákvætt og gott sem er stór þáttur af ánægjulegri ferð.  

Von mín sem rannsakanda er að þeir sem að kennslu koma og hafa 
hug á eða vinna með Stig af stigi geti notfært sér niðurtöður þessarar 
rannsóknar. Ég hef lært mikið um Stig af stigi, kenningar sem liggja að 
baki og rannsóknir sem byggðar eru á kennsluefninu. Það gaf mér mikið 
sem kennara að heyra hvað börnin höfðu að segja um kennsluefnið, það 
eru jú þau sem sitja í kennslustundum. Vandasamt var að finna 
rannsóknir sem eru eigindlegar en þær eru flestar megindlegar og byggja 
á tölum. Það var því lærdómsríkt og skemmtilegt að kafa dýpra í 
viðfangið, að ná fram viðhorfi barna og kennara. Reglulega skemmtilegt 
var að fylgjast með á vettvangi og sjá hversu ólíkar leiðir kennararnir þrír 
fóru til að miðla efninu. Allt voru þetta góðir kennarar en það virðist sem 
kennari skipti höfuðmáli í kennslu, hvaða kennslu sem er. Kennsluefnið 
er í raun verkfæri í hans höndum og það er kennarans að ákveða hvernig 
hann beitir því. Eftirfylgni er líka gífurlega mikilvægur þáttur og eins og 
einn viðmælandi minn sagði þá á félags- og tilfinningalegri kennslu ekki 
að vera lokið strax að kennslustund lokinni. Það væri gaman að sjá fleiri 
rannsóknir á þessu sviði, jafnvel samanburðarrannsókn þar sem tveir 
skólar væru bornir saman. Nú eru ansi margir leik- og grunnskólar sem 
nýta sér Stig af stigi og vegna þessa telur rannsakandi frekari þörf á að 
skoða áhrif þess hér á Íslandi.                    
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Viðauki – kennarabréf. 

10. janúar 2010 

 

Ágæti kennari  
Ég heiti Birna Dís Bjarnadóttir og er meistaranemi í Kennslufræði yngri 

barna við Háskóla Íslands. Ég vinn nú að lokaverkefni mínu sem fjallar 

um Stig af stigi  (Second step). Leiðbeinandi minn er Þórdís Þórðardóttir, 

lektor í Uppeldis og menntunarfræði við Háskóla Íslands.  

Markmið meistararitgerðarinnar er að skoða hvað fimm ára börn læra 

af kennsluefninu Stig af stigi, hvaða aðferðir börnin eru að tileinka sér og 

hvað þeim finnst um kennsluefnið. Rannsóknin byggir á félagslegum 

kenningum, úrvinnslu gagna og munnlegri ígrundun. Niðurstöður verða 

fengnar með áhorfi bæði í kennslustundum og í leik, með viðtölum við 

börn og kennara. Einnig er ætlunin að draga fram viðhorf barna til 

kennsluefnisins og kennara sem hafa reynslu af Stig af stigi. Vegna þessa 

leita ég til þín í von um að þú sért tilbúin/n að veita mér aðgang að 

vitneskju og skoðunum þínum.  

Fullri nafnleynd og trúnaði er heitið. Vakni einhverjar spurningar er 

velkomið að hafa samband við mig.  

 

Með fyrirfram þökk  

Birna Dís Bjarnadóttir.  

_______________________________________ 

 

Með leyfi 

 

 

_________________________________________ 
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    Viðauki - Foreldrabréf  

10. janúar 2010 

Ágæta foreldri/forráðamaður  
Ég heiti Birna Dís Bjarnadóttir og er meistaranemi í Kennslufræði yngri 

barna við Háskóla Íslands. Ég vinn nú að lokaverkefni mínu sem fjallar 

um kennsluefnið Stig af stigi  (Second step). Leiðbeinandi minn er Þórdís 

Þórðardóttir, lektor í Uppeldis og menntunarfræði við Háskóla Íslands.  

Markmið meistararitgerðarinnar er að skoða hvað fimm ára börn 

læra af kennsluefninu Stig af stigi, hvaða aðferðir börnin eru að tileinka 

sér og hvað þeim finnst um kennsluefnið. Ástæða þess að fimm ára börn 

eru valin sem þátttakendur er sú að þau eru komin lengra í kennsluefninu 

og hafa mörg hver verið í kennslustundum hátt í þriðja ár.  

Rannsóknin byggir á félagslegum kenningum, úrvinnslu gagna 

og munnlegri ígrundun. Niðurstöður verða fengnar með áhorfi bæði í 

kennslustundum og í leik, með viðtölum við börn og kennara. Einnig er 

ætlunin að draga fram viðhorf barna til kennsluefnisins og kennara sem 

hafa reynslu af Stig af stigi. Vegna þessa leita ég til þín í von um að þú 

sért tilbúin/n að veita mér leyfi til að fylgjast með þínu barni í 

kennslustundum, í leikskólanum og taka viðtal við barnið. Viðtölum er 

þannig háttað að þrjú til fjögur börn eru saman.  

Það er öllum frjálst að draga til baka þátttöku sína á meðan 

rannsóknarferli stendur. Vonast ég þó til að sem flestir taki þátt. Fullri 

nafnleynd og trúnaði er heitið. Vakni einhverjar spurningar er velkomið 

að hafa samband við mig.  

Með fyrirfram þökk                                                   Með leyfi 

Birna Dís Bjarnadóttir. 

s. 8468246. Vefpóstfang: bdb5@hi.is      _______________________ 
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    Viðauki – Viðtalsrammi barna 

 

 

• Hvað eru tilfinningar? 

o Hvernig er maður þegar maður er glaður, reiður, leiður, 

hissa, ógeð, hræddur? 

o Hvenær sýnir maður þessar tilfinningar? 

o Hvernig líður ykkur núna? 

• Hvað er samkennd? 

o Hvað gerum við ef einhver er í vandræðum? 

o Hvað gerum við ef einhver meiðir sig? 

o Hvað gerum við ef einhverjir eru að rífast? 

o Hvernig getum við hjálpað öðrum? 

• Hvað er vandamál? 

o Hvað getum við gert til að leysa vandamál? 

o Hvenær koma upp vandamál? 

• Hvað finnst ykkur um Stig af stigi? 

o Hvað hafið þið lært í Stig af stigi? 

o Hvað er skemmtilegast í Stig af stigi? 

o Hvað er leiðinlegast í Stig af stigi? 
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   Viðauki - Viðtalsrammi kennara 

 

• Hvað telur þú vera í Stig af stigi það sem börnin læra helst af, 

hvað hefur mestu áhrif á nám þeirra? 

• Hvernig finnst þér börnin bregðast við kennsluefninu? 

• Notar þú sérstaka aðferð þegar þú kennir Stig af stigi, hvaða, 

hvers vegna? 

• Á hvaða hátt nýta börnin sér tilfinningaþáttinn í Stig af stigi?  

• Á hvaða hátt sýna börnin samkennd?  

• Hvernig eru börnin í stakk búin til að greina og takast á við 

vandamál?  

• Hvernig gengur börnunum að finna lausnir við vandamálum og 

leysa þau? 

• Hvað finnst þér um Stig af stigi? 

o Hvaða er skemmtilegast? 

o Hvað gengur best að kenna? 

o Hvað er erfiðast? 

• Hvaða áhrif telur þú að Stig af stigi hafi á félags- og 

tilfinningafærni barna? 

• Hvert er þitt hlutverk sem kennari í Stig af stigi? 
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     Viðauki – Aiðurstöður úr könnun frá kennurum  

Til þess að reyna sjá hvort þeim börnum sem fá kennslu í Stig af stigi 

reiðir af félags- og tilfinningalega miðað við önnur börn voru kennurum í 

fyrsta bekk í tveimur skólum send fyrirspurn um að taka þátt í smá 

könnun. Hún fólst í því að merkja hjá viðeigandi svarmöguleika við 

fullyrðingum um hvert og eitt barn í bekknum. Af fjórum kennurum voru 

tveir sem svöruðu. Foreldrum barnanna var sendur kynning á verkefninu 

og beðnir um leyfi fyrir svörum kennarans. Svörin komu til baka frá 

kennara á útprentuðum svarblöðum og þar kom eingöngu fram kyn barna 

og í hvaða leikskóla barnið hafið verið í.  

Tekur tillit til tilfinninga annarra

0
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2

3

4

5

6

Á vel við Á nokkuð vel
við 

Hvorki/né Á ekki við

Stúlkur - Stig af stigi

Stúlkur - Aðrir skólar

Stúlkur - Enginn skóli

Drengir - Stig af stigi

Drengir - Aðrir skólar

 

Eins og myndin sýnir komu allar stúlkur sem höfðu fengið kennslu 

í Stig af stigi vel út, drengirnir komu ekki eins vel út þar sem einn 

af fjórum virðist ekki taka tillit til tilfinninga annarra. Stúlkur sem 

ekki höfðu fengið kennslu í Stig af stigi komu einnig ágætlega út. 

Drengir sem ekki fengu kennslu í Stig af stigi eru heldur ekki að 
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koma nógu vel út úr þessum þætti en þrír af fimm falla í flokk – 

hvorki/né.  

 

Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi 
eða líður illa
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7

Á vel við Á nokkuð vel
við 

Hvorki/né Á ekki við

Stúlkur - Stig af stigi

Stúlkur - Aðrir skólar

Stúlkur - Enginn skóli

Drengir - Stig af stigi

Drengir - Aðrir skólar

 

Stúlkur sem hafa fengið kennslu í Stig af stigi virðast vera mjög 

hjálpsamar, einn af fjórum drengjum sem fengu kennslu er það ekki 

sérstaklega þar sem hann kom út í hvorki/né. Stúlkur sem ekki 

fengu kennslu eru að koma ágætlega út en ein af ellefu stelpum er 

ekki hjálpsöm. Drengir sem ekki fengu kennslu falla í 

miðjuflokkana, þrír eru nokkuð hjálpsamir en tvær hvorki/né.  
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Verður oft fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra 
barna

0
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7

Á vel við Á nokkuð vel
við 

Hvorki/né Á ekki við

Stúlkur - Stig af stigi

Stúlkur - Aðrir skólar

Stúlkur - Enginn skóli

Drengir - Stig af stigi

Drengir - Aðrir skólar

 

Tvær stelpur í heildina virðast vera nokkuð oft fyrir stríðni eða 

einelti af hálfu annarra barna. Önnur hefur fengið kennslu í Stig af 

stigi og hin ekki. Fjórar stúlkur sem ekki fengu kennslu fara í flokk, 

hvorki/né, ein stelpa og einn strákur sem fengu kennslu í Stig af 

stigi eru einnig í þeim flokki. Enginn drengur úr öðrum skóla 

verður fyrir stríðni eða einelti. 

Hugsar áður en hann/hún framkvæmir
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Á vel við Á nokkuð vel
við 

Hvorki/né Á ekki við

Stúlkur - Stig af stigi

Stúlkur - Aðrir skólar

Stúlkur - Enginn skóli

Drengir - Stig af stigi

Drengir - Aðrir skólar
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Stúlkur sem fengu kennslu í Stig af stigi virðast flestar hugsa áður 

en þær framkvæma og þrír af fjórum strákum. Stúlkur og drengir 

sem ekki fengu kennslu eru ansi dreifð en tvær stelpur og einn 

strákur sem ekki fengu kennslu eru ekki hjálpsöm sem og einn 

piltur sem var í Stig af stigi.  

Deilir greiðlega með öðrum (sælgæti, leikföngum, 
skriffærum o.s.frv)
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Á vel við Á nokkuð vel
við 

Hvorki/né Á ekki við

Stúlkur - Stig af stigi

Stúlkur - Aðrir skólar

Stúlkur - Enginn skóli

Drengir - Stig af stigi

Drengir - Aðrir skólar

 

Allar stelpurnar sem höfðu verið í Stig af stigi deila greiðlega með 

öðrum, drengirnir eru dreifðari en koma þó ágætlega út. Ein stúlka 

úr öðrum skóla deilir ekki greiðlega með öðrum, og einn drengur úr 

hvoru fyrir sig gera það hvorki/né. 
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Reiðist auðveldlega, á erfitt með að ná stjórn á skapi 
sínu
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Á vel við Á nokkuð vel
við 

Hvorki/né Á ekki við

Stúlkur - Stig af stigi

Stúlkur - Aðrir skólar

Stúlkur - Enginn skóli

Drengir - Stig af stigi

Drengir - Aðrir skólar

 

Allar stúlkur í Stig af stigi geta stjórnað skapi sínu og einnig allir 

drengir úr leikskóla þar sem ekki var Stig af stigi kennsla. Ein 

stúlka sem ekki fékk kennslu í Stig af stigi reiðist auðveldlega og 

einn piltur sem fékk kennslu reiðst nokkkuð auðveldlega.  

Á að minnsta kosti einn vin
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Á vel við Á nokkuð vel
við 

Hvorki/né Á ekki við

Stúlkur - Stig af stigi

Stúlkur - Aðrir skólar

Stúlkur - Enginn skóli

Drengir - Stig af stigi

Drengir - Aðrir skólar

 

Allar stúlkur sem sem fengu kennslu í Stig af stigi eiga að minnsta 

kosti einn vin, sem og stúlka sem ekki var áður í leikskóla. Þrír 
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drengir sem fengu kennslu í Stig af stigi eiga að minnsta kosti einn 

vin, sá fjórði hvorki/né. Stúlkur úr öðrum skólum eru að koma 

sæmilega út en rúmlega áttatíu prósent þeirra eiga að minnsta kosti 

einn vin og drengirnir koma ágætlega út.  

 Af þessu má sjá að stúlkur virðast eiga gott með að tileinka sér þá 

kennslu sem þær fá í Stig af stigi. Það sem var áhugavert þó er að ein 

stúlka af þessum tuttugu og átta börnum var ekki í leikskóla en hún er þó 

að koma vel út alls staðar. Þar sem um svona fáa einstaklinga er að ræða 

er þetta ekki mjög marktækt en áhugavert engu síður.  
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