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Útdráttur 
 
Á síðustu árum hafa komið upp nýjar kenningar sem eru að ryðja sér til rúms í 
leikskólastarfi í ljósi umræðna í samfélaginu um agaleysi og siðleysi í skólum. 
Leikskólar hafa brugðist við þessu með ýmsu móti og sem dæmi má nefna 
þróunarverkefni sem gengur út á að flétta lífsleikni inn í allt leikskólastarfið og miðar 
þannig að því að rækta persónulega mannkosti og alhliða þroska einstaklingsins til að 
hann megi verða heilsteyptari og geti tekist á við kröfur og áskoranir daglegs lífs. Ólík 
nálgunarleið hefur einnig skotið upp kollinum víða í leikskólum en það er tilbúinn 
„kennsluefnispakki“ sem snýr að félagsþroska og tilfinningagreind. Í ritgerðinni er 
stutt umfjöllun um kenningar ýmissa fræðimanna um lífsleikni, félagsþroska og 
tilfinningagreind og þá er fjallað lítillega um hvernig leikskólinn getur tekist á við 
hlutverk sitt. 
 Rannsókn þessi beinist fyrst og fremst að því hvort og þá hvernig lífsleikni, 
tilfinningagreind eða félagsþroski hafi verið „kennd“ í leikskólum fyrir fimmtán til 
tuttugu árum og hvort leikskólakennarar telji að mikil breyting hafi orðið á þessu 
tímabili. Einnig er sjónum beint að leikskólastarfi síðustu fimm ár og leitast er við að 
meta áhrif breytinganna.  

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni voru tekin viðtöl við sex 
leikskólakennara sem hafa reynslu af að vinna með börnum í leikskóla. Helstu 
niðurstöður rannsóknarinnar eru að þessar greinar hafi verið kenndar í leikskólum 
fyrir fimmtán til tuttugu árum, þeirri kennslu var ekki þröngt sniðinn stakkurinn 
heldur fléttaðist inn í allt leikskólastarfið. Það gekk einnig eins og rauður þráður í 
gegnum öll viðtölin að viðmælendur skynjuðu miklar breytingar í samfélaginu sem 
endurspeglast í leikskólastarfinu. 
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Summary 
 
In recent years, new theories have arisen and are being implemented in nursery-school 
education due to increasing concern in the community over lack of discipline and 
moral awareness in schools.  

Nursery-schools have reacted to this in various ways, for example by 
incorporating character-education into the whole of the working week. The aim being 
to promote the individual´s personality and encourage well-rounded development 
better preparing each child for the demands and challenges of everyday life. Various 
approaches have been emerging in nursey-education and a teaching pack dealing with 
socio-emotional development is available. This dissertation contains a short account 
outlining the theories of various academics on character education (ch.ed.), social 
development (soc.dep.) and emotional sensibility (em.sen.). Ways in which nursery-
schools can go about their role in these issues have also been mentioned. 

The research here is built primarily upon examination of whether and then 
how ch.ed., soc.dep. and em.sen. have been taught in nursery-schools over the past 
15-20 years and whether the teachers feel that there has been much change over this 
period. The work of the nursery-school over the past 5 years is also analysed here in 
an effort to evaluate any changes.  

In order to better assess the issues adressed in the research, six experienced 
nursery-teachers were interviewed. The resulting information underlines that these 
topics have been taught for 15-20 years, such teaching has not been carried out in the 
form of narrowly-defined subject matter but rather as a thematic thread running 
through nursery-school life. This was mirrored in the response of all six professionals 
who confirmed that tangible social changes reflect upon nursery-school work. 
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Barn 
 

Ó, ,elsku barn, með blys í dökku auga 
og bros á rauðri vör! 

Þú mikla spurning, framtíð lífs og listar, 
þú ljós á vorri för! 

Þú hjart hreini vinur vors og blóma, 
- í veru þinni sé ég markið ljóma . . . 

 
Í heitum, óðum andardrætti þínum 

er endurfædd vor þrá . . . 
Þú hlærð og klappar saman litlum lófum  

og lyftir þér á tá, 
og frá þér streymir grænna grasaangan, 

er geislar dagsins strjúka þér um vangann. 
 

En – mikla spurning, framtíð lífs og listar! 
Hver leysir best úr þér? 

Hver mótar svarið, satt og rétt og hiklaust? 
Hver sannar hvernig fer? 

Hver tryggir gull þitt, vinur vors og blóma, 
og verndar þennan glaða æskuljóma? 

                                                                   
                                                                          Jóhannes úr Kötlum 
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1. Inngangur 
Í nútíma þjóðfélagi eru gerðar stöðugt meiri kröfur til leikskóla. Leikskólinn hefur á 

tiltölulega stuttum tíma breyst úr því að vera umönnunarstofnun í að vera umönnunar- 

og skólastofnun. Hann er í raun orðinn fyrsta skólastigið. Leikskólar hafa leitast við 

að þróa starfsemi sína og fylgja nýjum straumum. Nýtt kennsluefni undir merkjum 

lífsleikni, heimspeki og nú síðast kennsluefnið Stig af stigi, er kynnt sem mikið 

nýmæli í leikskólastarfi sem miði að því að efla félagsþroska, tilfinningar og ekki síst 

góða siði og aga. 

Okkur langar að skoða þennan veruleika nánar. Birtast þarna hin ,,gömlu góðu 

gildi“ sem rekja má allt aftur til heimspekingsins Aristótelesar (384-322 f.Kr.) þar 

sem lykilhugmynd hans í uppeldisfræðum er að menn vaxi af viðfangsefnunum. Fyrst 

lærum við hvernig hlutirnir eru og síðan hvers vegna þeir eru eins og þeir eru. Hann 

taldi að allir yrðu að þroska með sér bókvit, siðvit og verksvit ef þeir ætluðu að njóta 

farsældar, en hver á sinn hátt eftir séreðli sínu.  

Í starfi okkar sem leiðbeinendur í leikskóla síðustu áratugi höfum við fylgst með 

þeim breytingum sem orðið hafa í leikskólum á síðustu árum. Það er tilfinning okkar 

að þessar „nýjungar“, þ.e. lífsleikni og Stig af stigi, sem eru eins og áður sagði 

kennsluefni um tilfinningagreind, félagsmótun, að kenna börnum góða siði, þekkja 

tilfinningar sínar og annarra og bera virðingu fyrir umhverfi sínu, séu e.t.v. gamalt vín 

á nýjum belgjum.  

Rannsókn þessi miðar fyrst og fremst að því að athuga hvort og þá hvernig 

lífsleikni, tilfinningagreind eða félagsþroski hafi verið kennd í leikskólum fyrir 

fimmtán til tuttugu árum og hvort leikskólakennarar telji að mikil breyting hafi orðið á 

þessu tímabili í leikskólum síðustu fimm ár og þá hver eru áhrif breytinganna. 

Í ritgerðinni beinum við sjónum að kennslu í lífsleikni, félagsþroska og 

tilfinningagreind fyrr og nú. Ritgerðin er tvískipt, annars vegar er fræðileg umfjöllun 

um þessa þætti og hins vegar gerum við rannsókn á reynslu og viðhorfum 

leikskólakennara til kennsluaðferða í þessum greinum, þ.e. í lífsleikni, félagsþroska 

og tilfinningagreind.  

Við leitumst við að útskýra hvað lífsleikni, félagsþroski og tilfinningagreind er og 

hversu mikilvægir þessir þættir eru fyrir manneskjuna. Þá fjöllum við lítillega um 

hvernig leikskólinn getur tekist á við hlutverk sitt.  
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Við gerum grein fyrir aðferðafræðinni, sem við höfðum að leiðarljósi við 

rannsóknina, en hún er eigindleg og fór gagnaöflun fram með viðtölum. Við tókum 

viðtöl við sex leikskólakennara með mjög fjölbreytta reynslu af leikskólastarfi. Í 

viðtölunum komu fram margar skemmtilegar vangaveltur og lífssýn sem markast af 

reynslu þeirra í starfi. Að lokum reifum við niðurstöðurnar og leitumst við að tengja 

við fræðin. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að lífsleikni hefur verið kennd í 

leikskólum fyrir fimmtán til tuttugu árum, þeirri kennslu var fléttað inn í allt 

leikskólastarfið.  

Nokkur atriði er vert að hafa í hug við lestur þessarar ritgerðar. Þegar talað er um 

foreldra er átt við þá aðila sem bera höfuðábyrgð á uppeldi barnsins. Einnig tölum við 

um leikskólakennara sem alla starfsmenn sem vinna með börnum innan leikskólans. 

Við notum orðið kennsla í víðum skilningi til að fanga allar þær kennsluaðferðir sem 

hafa tíðkast í leikskólanum. Þar sem allir leikskólakennararnir, sem við tókum viðtölin 

við, eru konur ákváðum við, til þess að auðvelda aflestur og úrvinnslu 

rannsóknarinnar, að tala um leikskólakennara í kvenkyni.  
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2. Lífsleikni 
Í Aðalnámskrá leikskóla segir að lífsleikni byggist á alhliða þroska barns, færni þess 

til samskipta, rökrænnar tjáningar og til að bera virðingu fyrir umhverfi sínu. Að 

leikskólakennara beri að efla lífsleikni barna með því að rækta þroskaþætti eins og 

líkams- og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, málþroska, félagsþroska 

og félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og siðgæðisvitund. 

Einnig ber að kenna barni lýðræðisleg vinnubrögð. Lífsleikni felst meðal annars í því 

að virða reglur. Styðja þarf börn í að virða settar reglur og gefa þeim kost á að leysa úr 

eigin málum og deilum á friðsamlegan hátt.1 

Að okkar mati er leikskólinn rétti vettvangurinn til að kenna börnunum 

lýðræðisleg vinnubrögð og virða reglur. Þau geta lært samskipti í gegn um leik og 

hvort af öðru, í hlutverkaleiknum setja þau sjálf reglur sem þau fara eftir og virða. 

Félagsleg samskipti barna fara að mestu fram í gegnum leikinn. Á leikskólaaldri 

tveggja til sex ára verða samskiptin milli barnanna meiri, félagslegri og flóknari. Hjá 

þriggja til sex ára eru þykjustuleikir vinsælir; mömmuleikur, læknisleikur og 

búðarleikur svo eitthvað sé nefnt. Í fyrstu stunda börn þessa leiki ein, en þegar fram í 

sækir verða leikirnir félagslegri. Þykjustuleikir ganga fyrir ímyndunarafli 

leikfélaganna. Þeir fela í sér flókin boðskipti og miklar samningaumleitanir og 

samvinnu til þess að samræmi náist milli athafna og hlutverka. Eftir því sem börnin 

þekkjast betur og því leiknari sem þau verða í félagslegum samskiptum, þeim mun 

betur gengur leikurinn. Í hlutverkaleikjum þroskast samkennd barna og skilningur á 

sjónarmiðum annarra. Í leik læra börn sjálfstjórn, sköpunarhæfni og boðskiptahæfni 

og að bæla árásarhneigð. Leikurinn er ekki síður mikilvægur fyrir tilfinningalíf 

barnanna. Þau leika það sem þau upplifa í daglegu lífi.2 Leikskólakennarinn þarf að 

vera vakandi yfir hvernig leikurinn fer fram og sjá hvernig barnið upplifir reynslu sína 

í gegn um leikinn t.d. ef barn hefur þurft að fara á sjúkrahús, eða upplifað óþægilega 

reynslu. Einnig þarf leikskólakennarinn að geta komið inn í leikinn á þeirra 

forsendum. 

Kristján Kristánsson, prófessor í heimspeki við Háskólann á Akureyri, skrifar í 

ritgerð sinni Lífsleikni í skólum: saga, forsendur, flokkun, vörn að lífsleikni sé ný 

                                                 
1 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8-16 
2 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:41-42 
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námsgrein í íslenskum skólum. Hann telur að undirstaða lífsleikni sé rækt við 

persónulega mannkosti og alhliða þroska einstaklings. Menntamálaráðuneytið gaf út 

Aðalnámskrár fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla árið 1999. Í námskránum 

er einmitt þessi nýja námsgrein sem kallast lífsleikni. Í námskránum fyrir öll 

skólastigin er tekið fram að lífsleikni eigi að efla alhliða þroska nemandans til þess að 

hann verði heilsteyptari einstaklingur og geti betur tekist á við kröfur og áskoranir 

daglegs lífs en markmið og námslýsingar fara eftir skólastigum. Kristján telur að 

uppistaða lífsleiknináms sé því þau almennu efni er stefna að aukinni sjálfsþekkingu, 

þroska og mannrækt nefnir einnig og hugtök eins og siðvit, samskipti, sköpun og 

lífstíl í því sambandi. Það er siðferðileg umfjöllun, sem á því að vera þungamiðja 

flestra þátta greinarinnar, og kjarni hennar er siðfræðikennsla eða siðmennt. Kristján 

telur að þessi áhersla birtist með enn afdráttarlausari hætti í Aðalnámskrá leikskóla því 

þar er lífsleikni ætlað að efla og stuðla að jafnvægi milli hinna ýmsu þroskaþátta 

barnsins, þar sem þættirnir þrír, sem heimspekingar eru vanir að fella undir siðvit (þ.e. 

siðgæðis-tilfinninga- og félagsþroski), gegna lykilhlutverki. Hann telur að 

lífsleikninni sé gert svo hátt undir höfði að hún fari úr jaðrinum að háborðinu. Hún er 

ekki einungis tilgreind meðal höfuðnámsviða leikskólans heldur sem einn af þremur 

undirstöðuþáttum alls leikskólastarfs er liggi námssviðunum til grundvallar. Hinir 

þættirnir tveir eru leikur og dagleg umönnun.3  

Samkvæmt Goleman þá er fyrsti skólinn í tilfinningamálum fjölskyldulífið. Þar 

lærist hvaða tilfinningar við höfum til okkar sjálfra og hvernig við bregðumst við 

þessum tilfinningum, hvernig við eigum að láta í ljósi vonir okkar og ótta, hvernig 

aðrir bregðast við tilfinningum okkar. Það skiptir miklu máli hvernig tilfinningalegt 

uppeldi er, hvað foreldrar segja við börn sín eða hvernig framkoma þeirra er gagnvart 

þeim. Einnig skiptir það máli hvernig samskiptum foreldranna sjálfra er háttað og 

hvernig þau tjá tilfinningar sínar.4  

Kristján Kristjánsson segir í bók sinni Af tvennu illu „að hlutverk menntunar sé að 

gefa sem flestum tækifæri á að ná sem bestum þroska, að verða sem best eintök af 

tegundinni maður, miðað við þá möguleika sem búa í hverjum og einum.“5 Kristján 

segist leyfa sér að álíta að siðvitið, það er siðferðis-, tilfinninga- og félagsþroski, muni 

hafa mætt afgangi í íslenska skólakerfinu vegna ofuráherslu á bókvitið en í minna 

                                                 
3 Kristján Kristjánsson 2001:81-83  
4 Goleman 2000:192-193   
5 Kristján Kristjánsson 1997:220 
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mæli á verksvitið. En slíkur misþroski hefnir sín, kemur nemendum í koll síðar í 

lífinu.6 Við getum verið sammála Kristjáni um að tilfinningalegi þátturinn hafi setið á 

hakanum. Í dag skynjum við mikla vakningu í leikskólunum í að kenna 

siðgæðisuppeldi og kenna börnunum að koma orðum yfir tilfinningar sínar með því að 

kenna þessar gömlu góðu dygðir s.s. réttlæti, samúð, sjálfsvirðingu, heiðarleika, 

ábyrgðarkennd, umburðarlyndi, vingjarnleika o.fl. 

Hæfnin til að læra skil góðs og ills og geta metið hvað er rétt eða rangt er eitt af 

sérkennum mannsins. Siðgæðisuppeldi er því rauður þráður í gegnum allt uppeldi 

foreldra og annarra uppalenda. Hvernig einstaklingnum farnast í samskiptum við aðra 

og í umgengni við náttúruna ræðst af því hvernig uppeldið hefur tekist. Markmið með 

siðgæðisuppeldi er að móta einstaklinga, sem þekkja lífsgildi, virða og skilja 

siðareglur, hafa siðferðisstyrk og eru hæfir til að bera ábyrgð og verja rétt sinn og 

annarra.7 Hvernig tileinkar einstaklingur sér siðferðilega breytni? Hvað mótar 

samviskuna? Þegar rætt er um siðgæðisuppeldi og siðgæðisþroska þá er hægt að 

greina á milli þriggja þátta, það er milli atferlis, tilfinninga og vitsmuna. 

Atferlisþátturinn hefur aðallega verið þáttur félagssálfræðinga en tilfinningaþátturinn 

viðfangsefni sálgreiningarsinna sem hafa haft kenningar Freuds að forsendu. 

Vitsmunalegi þátturinn hefur aðallega verið viðfangsefni Kolbergs og Piagets og 

þeirra sporgöngumanna. Þessir aðilar rannsaka einkum þroskaferil siðferðilegrar 

hugsunar og þau rök sem einstaklingar á ólíkum þroskastigum færa fyrir afstöðu sinni 

og breytni. Þrátt fyrir þessa aðgreiningu er ljóst að allir þessir þættir eru samofnir og 

eru hver öðrum háðir.8  

Séra Sigurður Pálsson sóknarprestur í Hallgrímskirkju segir í bókinni Börn og trú 

að það sé ekkert til sem heitir hlutleysi hvað varðar siðferðilegt uppeldi, eða uppeldi 

yfirleitt. Þeir sem telji sér trú um annað séu að blekkja sjálfa sig.9  

Allir uppalendur spyrja sig þeirrar spurningar, hvernig þeir fari að því að ala 

barnið upp svo það verði siðferðilega sjálfstæður og ábyrgur einstaklingur. Margoft 

hefur verið bent á mikilvægi þess að lesa fyrir börnin eða segja þeim sögur sem 

innihaldi gott siðferði, frásagnir þar sem barnið geti lifað sig inn í og samsamað sig 

persónunum. Sumir segja að frásagnir ættu að vera snar þáttur í uppeldinu. Góð 

                                                 
6 Kristján Kristjánsson 1997:220-223 
7 Sigurður Pálsson 2001:111 
8 Sigurður Pálsson 2001:116 
9 Sigurður Pálsson 2001:122 
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frásögn snertir við öllum þáttum siðgæðisuppeldisins, tilfinningum, hugsun, vilja og 

atferli.10  

Að lesa fyrir barnið snýst ekki eingöngu um að það sé svo gaman að heyra 

spennandi sögur heldur hefur það eitthvað með sjálfan verknaðinn og aðstæðurnar að 

gera. Það snýst um öryggi, tilfinningar, nálægð og hlýju. Þegar lesið er fyrir barnið 

skapast viss tengsl á milli þess sem les og þess sem hlustar, það myndast eitthvað 

sameiginlegt sem enginn annar á hlutdeild í. Nálægðin sem fylgir er mikilvæg, hún 

gefur öryggi og býr til sérstakan heim sem barnið á ásamt þeim sem les. Að lesa fyrir 

barn frá unga aldri venur það við málið. Barn lærir ekki að tala án þess að heyra fólk 

tala, hlusta á málið, heyra blæbrigðin, tóninn og hreiminn. Að lesa fyrir barnið eykur 

máltilfinninguna og er líka góð aðferð til að auka orðaforða barnsins og móta hugsanir 

þess. Þegar lesið er fyrir barn þarf lesandinn að gefa eitthvað af sér, hann miðlar 

reynslu sinni og þekkingu og sýnir barninu sínar innstu tilfinningar. Það er því ljóst að 

með því að hvetja börn til lesturs erum við ekki eingöngu að ýta undir vitsmunaþroska 

heldur einnig tilfinningaþroska, þannig leggjum við grundvöll að velgengni þeirra 

síðar meir. 11 

Við sem vinnum í leikskólum getum verið sammála þessu, því hvað er meira 

gefandi en að spjalla við börnin um innihald góðra bóka eftir sögustund. Þá getur 

leikskólakennarinn notað opnar spurningar eins og hvað, hvernig, og hvers vegna, 

eins og tíðkast í heimspeki með börnum. 

Til að börn hafi góða sjálfsstjórn og sjálfsaga þurfa þau að hafa trú á sjálfum sér. 

Þau börn sem hafa sterka siðferðisvitund eru sjálfstæð og félagslega ábyrg. Á 

Akureyri eru þrír leikskólar að vinna að þróunarverkefni sem heitir Lífsleikni í 

leikskóla í þeim tilgangi að gera börn og fullorðna bæði fróð og góð.12 Faglegur 

ráðgjafi við verkefnið er Kristján Kristjánsson prófessor við H.A. Markmiðið með 

þessu verkefni er eins og áður sagði að efla siðferðisvitund hjá börnum og fullorðnum 

til að verða bæði fróð og góð manneskja. Sett voru markmið bæði fyrir börn og 

leikskólakennara, kennari þarf að vera góð fyrirmynd, því þarf hann að setja sér 

markmið og þekkja sín viðhorf og sína siðferðilegu sýn. Verkefni þetta á að verða til 

að draga úr árekstrum barnanna og til þess að þau verði meðvitaðri um hvernig þau 

geti leyst úr ágreiningi og orðið færari um að tjá skoðanir sínar. Börnin verða færari 

                                                 
10 Sigurður Pálsson 2001:125 
11 Erna Árnadóttir 1995:49-50 
12 Gunnar Hersveinn 2002:6-7 
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um að taka ábyrgð á gerðum sínum, leysa úr ágreiningi án utanaðkomandi aðstoðar og 

læra að bera virðingu fyrir öðrum og verða fær um að mæta ólíkum einstaklingum, 

skoðunum þeirra og reynslu af umburðarlyndi. Í lífsleikni er leitast við að kenna 

börnum siðferðilega hugsun og hvernig hægt er að innleiða dyggðugt líferni meðal 

leikskólabarna. Teknar eru fyrir dyggðir í tvo mánuði í senn, t.d. hugrekki í nóvember 

og desember, þolinmæði í janúar og febrúar o.s.frv. Samhliða eru lesnar bækur með 

hugtökum sem tengjast þeirri dygð sem verið er vinna hverju sinni. Lögð er áhersla á 

samvinnu við foreldra í þessu verkefni, að þeir lesi og ræði við börnin og spyrji þau 

spurninga svo góður árangur náist.13  

Nálgunin gagnvart yngstu börnunum í leikskólanum verður fyrst og fremst í 

gegnum leikinn. Hjá eldri börnunum bætast við umræðustundir einu sinni til tvisvar í 

viku, þar sem gengið verður út frá sögum úr daglega lífinu og aðstæðum sem börnin 

kannast vel við og reynt er að finna lausnir á þeim. 
Leiðir  

1. Frumsamdar dæmisögur. 

2. Íslenskar og erlendar barnabækur. 

3. Loðtöflumyndir. 

4. Handbrúður og skuggamyndaleikhús. 

5. Teiknaðar myndir, ljósmyndir. 

6. Samræður.14 

Af þessu má sjá að leikskólakennarar og foreldrar þurfa ávalt að vera meðvitaðir um 

hlutverk sitt og þau áhrif sem þeir hafa með framkomu sinni og hafa það hugfast að 

þeir eru fyrirmyndir barnanna. Þeir þurfa líka að vera meðvitaðir um að lífsleikni 

tengist félagsþroska barnanna og því er ekki úr vegi að gera grein fyrir þeim þætti í 

næsta kafla.  

 

2.1 Félagsþroski 

Eins og segir í Aðalnámskrá leikskóla þá stuðlar félagsþroski og félagsvitund að 

traustum og hlýjum samskiptum milli barna og örvar samskipti þeirra við fólk á 

mismunandi aldri.15 Leikskólakennari þarf alltaf að vera meðvitaður um að mikið 

samspil er á milli lífsleikni og félagsþroska og þarf að hafa viðfangsefni leikskólanna í 

samræmi við það. 
                                                 
13 Leikskólarnir Krógaból, Síðusel, Sunnuból  2002:2-5 
14 Leikskólarnir Krógaból, Síðusel, Sunnuból  2002:11 
15 Aðalnámskrá leikskóla 1999:9 
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Félagsmótun er ferli þar sem einstaklingur öðlast vitneskju, hæfni og 

persónueinkenni sem gerir honum kleift að taka þátt og vera virkur í hópum innan 

samfélagsins og í samfélaginu sem heild. Hugtakið félagsmótun er ekkert nýtt því það 

er jafn gamalt manninum. Flestir félagsvísindamenn eru sammála um að félagsmótun 

sé einstök fyrir manninn vegna hæfileika hans til að tjá sig með tungumálinu. 

Félagsmótun byrjar strax við fæðingu og heldur áfram allt lífið. Hún á sér stað við 

mannleg samskipti. Ef tveir eru saman eru áhrif í báðar áttir og leiðir til breytinga hjá 

einstaklingunum. Hver einstaklingur í samfélaginu er útkoma félagsmótunarferlisins. 

Félagsmótunarferlið er háð áhrifum sem sett eru saman úr því samfélagi sem 

einstaklingurinn býr í. Þessir félagsmótandi áhrifavaldar eru t.d. fjölskyldan, skólinn, 

leikskólinn, félagshópurinn, fjölmiðlar og samfélagið.16 

Áhrif samfélagsins á barnið byrja strax við fæðingu. Samfélagið samanstendur af 

mörgum hópum eða einstaklingum. Þar eru t.d. foreldrar, afar, ömmur, systkini, 

vinahópurinn o.s.frv., sem gegna stóru hlutverki í félagsmótun einstaklingsins.17 

Fjölskyldan veitir barni sínu fyrstu kynni af samfélaginu og er hún því fyrsti 

félagsmótunaraðili barnsins. Fjölskyldan ber því mikla ábyrgð á félagsmótun barnsins. 

Með fjölskyldunni fær barnið ákveðna þjóðfélagsstöðu sem hefur áhrif á hvaða 

tækifæri því bjóðast seinna meir. Mikilvægasti mótunaraðili barnsins er fjölskyldan, í 

henni er lagður grunnur að öryggiskennd og sjálfstrausti barnsins, en þessir þættir eru 

mikilvægir fyrir það hvernig barnið mun þroskast og mótast sem einstaklingur.18 

Félagsþroski er ferli þar sem barnið lærir hvaða hegðun er viðeigandi og hvers 

konar hegðun er búist við af því hverju sinni. Barnið fæðist ekki með ákveðinn 

persónuleika en það hefur í sér hæfileikann til þess að þróa persónuleika sinn og móta 

hann í víxlverkun við umhverfið. Foreldrar setja barni sínu viðmið frá fæðingu sem 

endurspegla gildi og viðmið fjölskyldunnar og samfélagsins sem barnið fæðist í. Það 

lærir svo með tímanum að mismunandi hegðunarkröfur gilda við mismunandi 

aðstæður. Barnið lærir snemma að greina á milli væntinga sem gerðar eru til þess við 

ólíkar aðstæður.19 

Þroskaður einstaklingur er sá, sem er vel læs á tilfinningar sínar, hvort sem þær 

eru góðar eða erfiðar og getur tekist á við þær. Hann verður að kunna að viðurkenna 

                                                 
16 Berns  2001:83 
17 Berns  2001:45 
18 Berns  2001:57-58;Garðar Gíslason 1998:42 
19 Gordon og Williams-Browne 1996:454  
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slæmar tilfinningar sínar og láta þær ekki stjórna sér, hafa stjórn á þeim svo hann 

skaði ekki aðra.20 

Börn geta verið með jafnöldrum allt frá því þau eru ung. Ung börn stara hvort á 

annað og snerta hvort annað. Aðeins eldri börn brosa hvort við öðru, deila leikföngum 

og rífast um þau. Þriggja ára börn eru farin að leika sér saman, skiptast á leikföngum, 

rífast og slást. Fjögurra ára fara þau ásamt þessu í hlutverkaleik (förum í mömmuleik, 

þú ert mamman og ég er barnið). 

Niðurstöður margra rannsókna á félagsþroska leikskólabarna sýna að börn sem eru 

annars staðar en heima í umönnun eiga jákvæðari samskipti við jafnaldra sína. Einnig 

eiga þau oft neikvæð samskipti, eru ekki eins samvinnuþýð við fullorðna eins og þau 

börn sem alast upp heima. Þau börn sem eru með reynslu af umönnun utan heimilis 

virðast vera á margan hátt félagslega færari. Þau hafa meira sjálfstraust, eru frakkari, 

sjálfum sér næg, ákveðnari og minna hrædd. Börnin vita meira um félagsheiminn, um 

kynhlutverk, sjá hlutina frá sjónarhorni annarra, þau leysa vandamál, sem snúast um 

samkomulag við aðra, og eru leiknari í að koma orðum að hegðun annarra. Nota orð 

eins og t.d svindlari, fantur, grenjuskjóða o.s.frv. Þau eru ekki bara félagslega hæfari 

því þau eru ekki eins kurteis, sýna ekki jafn mikla virðingu fyrir rétti annarra og eru 

ekki jafn hlýðin. Þau eru árásargjarnari og fjandsamlegri.21 Að okkar mati eru börn, 

sem koma úr vernduðu umhverfi heimilisins, ekki eins áræðin og hafa ekki eins mikið 

sjálfstraust þegar út í lífið er komið í samanburði við þau börn sem hafa fengið að 

kljást við lífið í leikskólanum og lært þar mismunandi samskipti og færni við önnur 

börn. 

Barnið er virk félagsvera frá fæðingu og gerir kröfur um að því sé sinnt. Segja má 

að þörf þess fyrir tilfinningatengsl sé meðfædd og ef henni er ekki fullnægt getur 

barnið smám saman misst áhugann á að komast í samband við aðra, verður óvirkt, 

dapurt og missir lífslöngunina.22 

Bowlby taldi myndun geðtengsla vera lífsnauðsynlega þar sem þau kalla á og 

tryggja barninu nauðsynlega umhyggju. Það sem skiptir máli er möguleikinn til að 

eiga samskipti, æfa samskiptadansinn milli barns og foreldris í framhaldi af fyrstu 

tengslunum. Börnum með örugga tengslamyndun frá fæðingu gengur betur í nánum 

                                                 
20 Sæunn Kjartansdóttir 1999:64 
21 Berns 2001:193-201 
22 Álfheiður Steinþórsdóttir 1995:45 
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samböndum síðar á lífsleiðinni, þau verða frekar leiðtogar í sínum hópi og hafa gott 

sjálfstraust.23 

Til að verða virk félagsvera þarf barnið að átta sig á eigin sjálfi, getu og hæfni. 

Það er ferli sem gerist ekki af sjálfu sér heldur áttar barnið sig á því í samskiptum við 

aðra. Í leikskólanum lærir barnið smám saman að þar gilda ekki sömu reglur og 

heima. 

Eitt hið mikilvægasta sem við lærum með félagsmótuninni er það hvernig við 

eigum að haga okkur eftir kyni og menningu. Allt frá fæðingu er persónuleiki okkar 

og sjálfsmynd mótuð í samræmi við kröfur og hugmyndir annarra í samfélaginu. Þessi 

ríkjandi viðhorf til kynjanna móta börnin og hugmyndir þeirra um hvað er stelpulegt 

og hvað er strákalegt. Flestir aðilar, hvort sem þeir eru innan fjölskyldunnar eða utan, 

hafa mótandi hugmyndir á börn um hvað sé æskileg eða óæskileg hegðun fyrir stelpur 

eða stráka.24 Við sem höfum unnið lengi í leikskólum höfum orðið varar við það í 

gegn um árin að sagt er við stráka: „Þú er nú svo hraustur strákur svo það er engin 

ástæða fyrir þig að vera að gráta yfir þessu, þetta er líka svo lítið“. En með meiri 

fræðslu leikskólakennara og þekkingu á námsefninu lífsleikni og Stig af stigi þá er það 

viðurkennt að strákar mega líka sýna og tjá tilfinningar sínar.  

Velta má fyrir sér hvers vegna einstaklingurinn hafi þörf fyrir samskipti við aðra. 

Það sem öllum mönnum er sameiginlegt eru þarfir sem þarf að fullnægja. Sem 

félagsvera þarf einstaklingurinn að finna ást og umhyggju og að vera metinn að 

verðleikum. Einstaklingurinn hefur þörf fyrir samskipti við aðra í umhverfi sínu og að 

nota andlega og líkamlega eiginleika sína til að þroskast sem mannvera.25 

Fræðimaðurinn Daniel Goleman, sem er þekktur fyrir kenningar sínar um 

tilfinningagreind, talar um að einstaklingur eigi erfitt með að verða félagslega fær 

nema að hafa góða tilfinningagreind. Í næstu köflum verður fjallað um kenningar 

hans. 

 

2.2 Tilfinningagreind 

Árið 1995 gaf Daniel Goleman, sálfræðingur og blaðamaður, út bók sem heitir á 

íslensku Tilfinningagreind. Hann byggir umfjöllun sína á rannsóknum annarra 

                                                 
23 Bee 1999:322-342 
24 Garðar Gíslason 2003:7 
25 Atkinson 1988:39, Garðar Gíslason 1998:37-38 
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fræðimanna, bæði sálfræðinga og taugalífeðlisfræðinga auk þess að afla heimilda um 

fjölda rannsókna á sviði tilfinninga. Vísindamönnum hefur tekist að varpa ljósi á 

virkni heilans meðan við hugsum og finnum til og þegar hugmyndaflugið er að verki. 

Uppgötvanir þeirra hafa leitt í ljós að tilfinningar ráða hegðun, samskiptum og jafnvel 

örlögum einstaklingsins í meira mæli en menn gerðu sér grein fyrir. 

Þau eru ekki mörg hugtök sálarfræðinnar sem hafa vakið eins mikinn áhuga hjá 

almenningi og hugtakið tilfinningagreind. Orðið tilfinning vekur mismunandi 

viðbrögð hjá fólki því enginn efast um að maðurinn hafi tilfinningar. En ekki eru allir 

á sama máli um hversu mikilvægar þær eru eða hvaða hlutverki þær gegna. Aftur á 

móti gildir annað með hugtakið greind, það er oft tengt við vitsmunalega hæfileika, 

skýra hugsun, skynsemi og rök.26 

Á sviði sálfræði er það opinbert leyndarmál að tiltölulega lítið er hægt að segja 

fyrir um það með greindarprófum eða samræmdum prófum hvort ákveðnum 

einstaklingi muni ganga vel í lífinu eða ekki. En það eru tengsl á milli greindarvísitölu 

og lífskjara. Þegar rannsakaðir eru stórir hópar sést að margir, sem hafa lága 

greindarvísitölu eru í lítilsmetnum störfum, en þeir, sem eru með háa greindarvísitölu, 

eru margir vel launaðir. Þetta er þó engan veginn algilt. Í bókinni Tilfinningagreind 

kemur fram að greindarvísitalan á aðild að um 20% þeirra þátta sem ráða gengi fólks í 

lífinu og 80% þessara þátta eru því háð öðrum öflum.27 

Uppeldisfræðingar benda enn fremur á að ýmsir aðrir greindarflokkar en 

tilfinningagreind hafi áhrif á árangur í námi, lífi og starfi. Eins og Howard Gardner 

talar um í fjölgreindarkenningu sinni er tilfinningagreind t.d. ekki sérflokkur heldur 

viðbót við tvo aðra: sjálfsþekkingargreind og samskiptagreind.28 

Daniel Goleman segir að það sem honum virðist skipta meginmáli þegar um 

velgengni er að ræða séu persónueinkenni eins og tilfinningagreind eða hæfileiki til að 

hvetja sjálfan sig áfram og láta ekki hugfallast við vonbrigði. Hafa hemil á fljótfærni 

og geta slegið umbun á frest, stilla skap sitt og passa að láta ekki erfiðleika slæva 

skýra hugsun og loks að finna til samkenndar með öðrum og njóta eftirvæntingar. Á 

greindarvísitölu hafa verið gerðar miklar rannsóknir sem tekið hafa til einstaklinga í 

hundraðaþúsundatali en tilfinningargreind er aftur á móti nýtt hugtak. Enn eru óljós 

áhrif tilfinningagreindar á örlög einstaklingsins og benda þær ófullkomnu 

                                                 
26 Erla Kristjánsdóttir 2002:1 
27 Goleman  2000:45 
28 Goleman 2000:50-51 
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upplýsingar, sem liggja fyrir um tilfinningagreind, að hún sé að minnsta kosti jafn 

mikill örlagavaldur og vitsmunaleg greind og hana megi vissulega þjálfa og bæta hjá 

börnum.29 Því ber okkur leikskólakennurum að leggja áherslu á tilfinningagreindina í 

leikskólanum ásamt mörgum öðrum þroskaþáttum. En hafa ber í huga að við erum 

fyrirmyndirnar og þurfum að sýna gott fordæmi. Leikskólakennarinn þarf að kunna 

skil á eigin tilfinningum ekki síður en tilfinningum barnanna. Þá er hann næmari á 

félagslegar vísbendingar um óskir þeirra og þarfir. 

 

2. 2.1 Þættir sem hafa áhrif á tilfinningagreind 

Fyrir rúmum áratug hóf bandaríski sálfræðingurinn Peter Salovey að fjalla um 

tilfinningar og greindir, þ.e. hvernig tengja mætti tilfinningar og greind, og líkt og 

aðrir kenningasmiðir leitaði hann í smiðju Howards Gardner. Hjá honum merkir 

tilfinningagreind að bera skynbragð á eigin tilfinningar, geta stjórnað þeim og hvatt 

sjálfan sig til dáða, sem og að kunna skil á tilfinningum annarra og geta stillt sig inn á 

þær. Peter Salovey skiptir hæfni tilfinningargreindar niður í fimm meginsvið. 

1. Að kunna skil á eigin tilfinningum. Sjálfsvitund – Það að gefa tilfinningu gaum 

þegar hún kemur fram – er forsenda tilfinningagreindar. Sá sem er í tengslum við 

eigin tilfinningar hefur frekar stjórn á eigin lífi og veit hvað honum finnst um 

persónulegar ákvarðanir. 

2. Að hafa stjórn á tilfinningum. Sá hæfileiki að stýra tilfinningum þannig að þær 

séu við hæfi, grundvallast á sjálfsþekkingu. Sá sem ekki hefur þennan hæfileika á 

stöðugt í baráttu við þjakandi tilfinningar, en þeim sem hafa hann á valdi sínu gengur 

mun betur að jafna sig á vonbrigðum og uppnámi.  

3. Að hvetja sjálfan sig til dáða. Frumskilyrði þess að beita athyglinni er að hvetja 

sjálfan sig til dáða, ná tökum á viðfangsefnum og sköpunargáfu, að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum. Það er forsenda árangurs á hvaða sviði sem er. Sá sem hefur 

þessa hæfileika afkastar yfirleitt miklu og sýnir dugnað í því sem hann tekur sér fyrir 

hendur. 

4. Að kannast við tilfinningar annarra. Samkennd, annar hæfileiki, sem 

grundvallast á tilfinningalegri sjálfsvitund, er grunnþáttur í mannlegum samskiptum. 

Sá, sem býr yfir samkennd og lifir sig inn í tilfinningar annarra er næmur á félagslegar 

vísbendingar um óskir þeirra og þarfir. 

                                                 
29 Goleman 2000:45 
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5. Að ráða við náin sambönd. Sú list að vera í nánu sambandi við aðra manneskju 

felst að verulegu leyti í því að hafa áhrif á tilfinningar annarra. Sá sem þetta getur telst 

vera félagslega fær og er leikinn í mannlegum samskiptum.  

Mjög er einstaklingsbundið hvað fólk er leikið á þessum sviðum og er forsenda 

slíkra hæfileika sennilega taugafræðilegs eðlis. Fyrstu æviárin skiptir eflaust mestu 

máli hvernig til tekst að efla tilfinningagreind hjá börnum með siðlegu uppeldi, en 

fólk getur sífellt tileinkað sér nýjan lífstíl og tekið sig á, tilfinningalega.30  

Eins og kemur fram í kafla 3.1 um kennsluefnið Stig af stigi, þá er farið að vinna 

meira með tilfinningar barnanna í leikskólanum. Barn sem á erfitt með að hemja skap 

sitt lemur t.d. annað barn sem það var að leika sér við og kemur því til að gráta. Þá 

þarf leikskólakennari oft að grípa inn í og segja við barnið sem lamdi: Sjáðu hvað 

honum líður illa, hann finnur til af því að þú lamdir hann. Kennarinn þarf alltaf að 

hafa í huga að leiðbeina börnum, að lesa í svipbrigði barnanna, þannig læra þau að 

lesa tilfinningar hvert annars. 

Tilfinningaleg uppfræðsla hefst um leið og barnið fæðist og henni lýkur ekki fyrr 

en bernskan er á enda.31 Þegar börn fæðast er heili þeirra langt frá því að vera 

fullmótaður. Sú örvun og umönnun, sem börn fá á fyrstu æviárum sínum, leggur 

grunninn að færni sem þau geta tileinkað sér síðar á lífsleiðinni. Þau börn, sem eru í 

vandræðum með að ná vissri færni á meðan heili þeirra er í mótun, eiga á hættu að 

öðlast aldrei ákveðna getu. Þetta á við um hæfileika þeirra til að skilja sínar eigin 

tilfinningar og annarra, félagsþroska þeirra, þróun sjálfsmyndar og aðlögunarhæfni, 

einnig fléttast vitsmunaþroski inn í þessa þróun sjálfsins. 32 

Í samskiptum foreldra og barna eru miklar tilfinningar í gangi. Barnið nemur 

ákveðin skilaboð frá foreldrunum. Ekki eru allir á sama máli um hvenær eða hvort 

eigi að hefja tilfinningalega uppfræðslu barna. Sumir segja að þurfi að byrja strax á 

fyrstu æviárum barnsins. T. Berry Brazelton, barnalæknir við Harvard segir að 

nauðsynlegt sé fyrir foreldra að fá handleiðslu í tilfinningalegri leikni svo þeir geti 

verið börnum sínum góð fyrirmynd á því sviði. Ýmislegt mælir með því að 

kerfisbundin áhersla verði lögð á félagslega og tilfinningalega leikni í námsáætlun í 

leikskólum. Leikskólaárin geta ráðið úrslitum hvort leikni barna á félags-og 

tilfinningasviðinu hafi varanleg áhrif allt fram á fullorðinsár. Það getur komið fram í 

                                                 
30 Goleman 2000:53-55 
31 Goleman 2000:272 
32 Fríða B. Jónsdóttir 1999:26 
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færri vímuefnavandamálum og handtökum, betri hjónaböndum og betri 

tekjumöguleikum.33 

Í skýrslu frá National Center for Clinical Infant Programs var athygli vakin á því 

að „tilfinningaleg og félagsleg hæfni segi fremur til um það en þekking barnsins eða 

lestrarkunnátta á unga aldri hvort því muni vegna vel í námi“.34 Þessi hæfni kemur 

fram í meira sjálfstrausti, barnið er áhugasamara, veit hvernig það á að koma fram, 

kann að fara eftir fyrirmælum og koma sér saman við önnur börn.35  

Mikil vakning hefur orðið í leikskólunum síðustu ár um þörf á tilfinningaþjálfun 

barna. Það virðist vera gert með því að taka upp skipulagða kennslu í lífsleikni, sem 

sagt er frá í 2. kafla, einnig eru margir leikskólar að taka upp kennsluefnið Stig af stigi 

sem við segjum frá í kafla 3.1. Leikskólakennarinn þarf að styðja börnin í að virða 

settar reglur og gefa þeim kost á leysa úr eigin málum og deilum og auka færni þeirra 

til samskipta og umgengni við félagana í leikskólanum, t.d. með því að efla samkennd 

þeirra. Lítum nánar á þetta í næsta kafla. 

 

2.2.2 Samkennd 

Sjálfsvitund er forsenda samkenndar. Því greiðari aðgang sem við eigum að okkar 

eigin tilfinningum, þeim mun færari erum við í að ráða í tilfinningar annarra. Fólk 

sem er í vafa um sínar eigin tilfinningar á í vandræðum þegar aðrir tjá tilfinningar 

sínar. Það er sorgleg skerðing á mannlegu eðli að geta ekki ráðið í tilfinningar annarra 

eða fundið til með annarri manneskju. Rannsóknir hafa leitt í ljós að samkennd er 

óháð námsgetu en þau börn, sem voru fær í að ráða í tilfinningar annarra, voru 

vinsælli meðal annarra barna. Rannsóknir benda einnig til þess að samkennd eigi 

rætur að rekja til frumbernsku. Þroskasálfræðingar hafa sannreynt það að ung börn 

finni snemma fyrir vanlíðan þegar önnur börn gráta og þau séu ekki nema um tveggja 

ára aldur þegar þau láni öðrum börnum sem eru að gráta bangsann sinn, snuðið sitt 

eða eitthvað sem þeim finnst sjálfum gott að hafa þegar þau gráta. En svo eru líka 

önnur börn sem skipta sér ekki neitt af þó annað barn gráti. Marian Radke og Carolyn 

Zahn, sem starfa hjá Geðheilbrigðisstofnun Bandaríkjanna, hafa sýnt fram á að mun á 

samkennd megi að miklu leyti skýra með því hvernig foreldrar fari að því að aga börn 

sín. Foreldrar ættu t.d. frekar að segja við börn sín, sem hafa komið öðrum börnum til 

                                                 
33 Goleman 2000:272 
34 Goleman 2000:196 
35 Goleman 2000:196 
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að gráta: Sjáðu hvað þú hefur gert hana leiða, heldur en að segja: Þetta var ljótt af 

þér.36 Slíkar aðferðir er einnig sjálfsagt að nota í leikskólanum þegar upp kemur 

ágreiningur milli barna. Við teljum að þessar aðferðir, þ.e. að höfða til tilfinninga 

barnanna séu mikið notaðar nú á tímum og að starfsfólk sé orðið sér meðvitaðra um 

nauðsyn þess að tala ekki niður til barnanna. 

Þegar við „lesum“ tilfinningar annarra byggist það á vitsmunaþroska okkar og 

félagslegum upplýsingum, börn öðlast þessa getu smám saman frá eins árs aldri til 

unglingsára. Þau börn sem hafa færni til að upplifa og taka eftir tilfinningaástandi 

annarra og í framhaldinu að upplifa sams konar tifinningu líka, eru vinsælli í 

barnahópnum og hafa meiri félagslega færni.37 Í starfi okkar í leikskólanum höfum við 

oft séð þegar barn er með eitthvert dót, sem annað barn langar að fá, þá kemur það 

með annað dót, sem það álítur að hinu finnist áhugavert, og býður því að skipta. Þá 

verða engir árekstrar og allir una glaðir við sitt. Sum börn eru færari en önnur í að 

koma leiðu barni í leik með sér, það sjáum við oft í leikskólanum. 

Daniel Stern heldur því fram að margendurtekin samstilling verði til þess að börn 

þroski hjá sér þá kennd að annað fólk vilji taka þátt í tilfinningalífi þess. Um átta 

mánaða aldur verður fyrst vart við þessa kennd, eða um sama leyti og þau byrja að 

átta sig á að þau eru aðgreind frá öðrum. Það veldur gífurlega mikilli tilfinningaflækju 

hjá barni ef foreldrar eru ekki í samstillingu við það. Ef þessi samstilling er ekki í lagi 

í milli föður og móður annars vegar og barns hins vegar veldur það barninu alvarlegu 

tjóni tilfinningalega. Ef foreldrar vanrækja að staðaldri að láta í ljós samkennd í 

samræmi við tilfinningalegar þarfir barnsins hvort sem það er glatt, reitt eða í þörf 

fyrir blíðuhót hættir barnið smám saman að láta í ljós slíkar kenndir eða að finna fyrir 

þeim með sjálfu sér. Í einni tilraun sem Daniel Stern gerði var móðir sem brást alltaf 

frekar dauflega við því sem barnið hennar var að gera. Barnið varð brátt aðgerðarlítið 

og dauft. „Ungbarn, sem þannig er farið með, venst því að geta ekki fengið móður 

sína til að hrífast með sér og álítur síðan að ekki sé til neins að reyna slíkt.“38 Stern 

segir að hægt sé að ráða bót á þeirri röskun, sem átt hefur sér stað, þetta er ferill sem 

tekur alla ævina.39 Þegar þessi börn koma inn í leikskólann er það hlutverk 

leikskólakennarans að mynda tengsl og örva barnið í félagslegum samskiptum. Við 

getum verið sammála Daniel Stern um að börn séu miklu næmari á umhverfi sitt en 
                                                 
36 Goleman 2000:105-108 
37 Bee 1999:354-356 
38 Goleman 2000:110 
39 Goleman 2000:110-111 
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við gerum okkur grein fyrir. Þau skynja mjög vel samskipti ef t.d. ósætti er á milli 

foreldra og einhver óánægja er á milli starfsmanna í leikskólanum. Þar sannast 

máltækið: „Ánægt starfsfólk, ánægð börn“. 
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3. Áhrif leikskólans 
Þar sem meirihluti íslenskra barna ver deginum í leikskólum nú á tímum telst 

leikskólinn til mikilvægs félagsmótunaraðila barnsins. Mörg börn eru að fara frá 

foreldrum sínum í fyrsta skiptið og kynnast lífinu utan heimilis þegar þau byrja í 

leikskólanum. Þetta er því mikil reynsla sem barnið þarf að takast á við. Í 

leikskólanum hitta mörg börn jafningja sína í fyrsta skiptið. Jafningjarnir eru 

persónur, sem standa í svipuðum sporum og þau sjálf, og með því að fylgjast með 

þeim fá þau skýrari sýn á sjálf sig. Barnið skynjar að það er hluti af stærri heild og fer 

að finna til samkenndar. Í samskiptum við hin börnin fer það fljótlega að sjá að það 

sem virkar á fullorðna fólkið þarf ekki endilega að virka á vinina og því þarf það að 

læra nýjar tjáningarleiðir.40  

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur skýrt fram hvaða færni í samskiptum barnið á að 

öðlast. Barnið á meðal annars að læra að bera virðingu fyrir öðrum, vera 

umburðarlynt, temja sér góða umgengni, öðlast skilning á gildi vináttu, leysa deilur á 

farsælan hátt og ekki síst að finna að það sé hluti af samfélaginu.41 

Leikskólakennarar þurfa að gera sér grein fyrir að barn þarf mikla viðurkenningu 

og virðingu frá þeim. Einnig er mikilvægt að hlusta á barnið á virkan hátt þannig að 

kennarinn skilji tilfinningar og líðan bak við orðin eða hegðunina og geti hjálpað 

barninu að skilja sjálft sig og aukið þannig sjálfstilfinninguna með því að koma orðum 

yfir það sem er.42  

Nauðsynlegt er að uppalendur geri sér grein fyrir að það þarf að efla bæði 

sjálfstraust og sjálfstilfinningu. Þannig að einstaklingurinn fái bæði innri og ytri 

styrkingu frá umhverfinu. Til að auka sjálfstraust einstaklinga er góð leið að hrósa en 

muna þarf að hrósið þarf að vera réttmætt. Barn verður hreykið ef því er hrósað, þá 

finnst því það vera að gera eitthvað sem skiptir máli. Með því að örva barnið til að 

gera allt það sem það ræður við lærir það hvað það getur og stuðlar þannig að 

sjálfstæði. Börn í leikskóla þurfa tilfinningalega virðingu frá leikskólakennaranum. 

Hann þarf að hlusta á það sem barnið segir eða gerir þannig að hann skilji tilfinningar 

                                                 
40 Gordon og Williams-Brown 1996:458   
41 Aðalnámskrá leikskóla 1999:9-10 
42 Margrét Sigmarsdóttir 1999:34 



Lokaritgerð 2003                                                                                            Gamalt vín á nýjum belgjum 

 19

og líðan bak við orðin eða hegðun barnsins og geti hjálpað því að skilja sjálft sig og 

þar með aukið sjálfstilfinninguna með því að setja orð á það sem er.43  

Í vinnu með börnum höfum við oft séð hvað hrós hefur mikil áhrif á barnið, 

sérstaklega ef það er óöruggt. Með réttmætu hrósi er leikskólakennarinn að segja að 

hann kunni að meta það sem barnið er að gera.  

Leikskólakennarinn þarf að taka barninu eins og það er, það þarf að finna fyrir 

öryggi og frelsi til að geta leikið sér. Þegar börn finna til frelsis til að geta leikið sér á 

táknrænan hátt eru þau að sýna ytri merki þessa frelsis. Börn eru misjafnlega skapandi 

í leik sínum og mörg þeirra eru opin fyrir reynslu og hugmyndum og leggja meira upp 

úr eigin mati á hugmyndum og lausnum en annarra. Leikskólakennari þarf að geta sett 

sig inn í hugarheim barnsins og hugsað á þeirra forsendum. Ágætt dæmi um þetta er 

þegar hópur barna úr leikskóla fór í gönguferð niður að tjörn og eitt barnið hafði verið 

að horfa á endurnar synda í kafi. Þegar komið var til baka á leikskólann, teiknar 

barnið mynd af atburðinum þannig að þegar lokið var við að teikna endurnar, krassar 

það yfir allt með blýantinum. Leikskólakennarinn kom þá til barnsins og sagði, af 

hverju varstu að eyðileggja myndina um leið og hann henti henni. Annar 

leikskólakennari hafði fylgst með og vissi að barnið krassaði yfir endurnar til að sýna 

að þær væru í kafi.44 Þarna hefði verið betra að leikskólakennarinn hefði beðið eftir 

svari frá barninu, þá hefði hann fengið útskýringu á því hvað barnið var að hugsa og 

gera. Þetta þekkjum við úr leikskólanum. Annað dæmi út leikskólanum: Það var 

svokallaður dósadagur, börnin komu með tómar dósir að heiman til að setja í 

söfnunarkúlu sem staðsett er við leikskólann. Starfsmaður var að fara með börnin til 

að setja í kúluna og hvert barn var með sinn poka til að tæma. Þá byrjaði eitt barnið að 

væla og segir, Nonni er með minn poka. Starfsmaðurinn ákvað strax að hann væri 

með frekju og hlustaði ekki á hann. En annar starfsmaður benti honum þá á að pokinn 

hans Óla hafði lent í vitlausu hólfi svo að Óli hafði rétt fyrir sér. Þarna hefði 

starfsmaðurinn átt að hlusta á rök Óla í stað þess að ákveða að hann væri með frekju, 

hann hefði átt að lesa úr tilfinningum barnsins eins og víða er bent á í fræðunum.  

Í stefnu Félags íslenskra leikskólakennara segir að leikskólakennarar verði að búa 

yfir góðri samskiptatækni og sjá það einstaka í hverju barni og vera vakandi yfir 

tækifærum til að upplifa það skemmtilega og óvænta sem upp kann að koma í 

starfinu. Það er því mikilvægt að samskiptin innan leikskólans einkennist af trausti, 
                                                 
43 Margrét Sigmarsdóttir 1998:32-34 
44 Kristín Dýrfjörð 2001:9 
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hlýju og öryggi, leikskólakennarinn sé meðvitaður um tilfinningar barnsins og öðlist 

trúnað þess.45 

Leikskólakennari getur sýnt fram á hvað barnið sé hæfileikaríkt með því að gera 

skráningu á því sem börnin framkvæma í leikskólanum. Það eykur sjálfstraust þeirra 

þegar afrek þeirra eru skoðuð.46 (Sjá um uppeldisfræðilega skráningu í kafla nr. 3.2.3). 

Í niðurstöðum margra rannsókna á árangursríku skólastarfi hefur verið bent á að 

samband kennara og nemanda sé mikilvægur áhrifavaldur í skólagöngunni. Brandes 

og Ginnis vitna í rannsóknir sem staðfesta að hegðun batnar og ástundun vex þegar 

kennurum tekst að byggja upp samstarf þar sem báðir aðilar hafa réttindi jafnt sem 

skyldur. Leikskólakennarinn þarf að sýna börnunum sanngirni og virðingu, þeir 

félagar lýsa þessu sambandi barns og kennara sem skilyrðislausri umhyggju. 

Leikskólakennarinn þarf einnig að vera samkvæmur sjálfum sér og samtaka um skýrar 

reglur og vinnubrögð sem ákveðin hafa verið. Þá eru flest börn fljót að virða þau 

takmörk sem þeim eru sett.47 Framkoma leikskólakennarans gagnvart barni ræður 

miklu um það hvernig það tileinkar sér leiðsögn hans og að hve miklu leyti kennsla og 

umönnun stuðlar að styrkri sjálfsmynd barnsins og trú þess á eigin getu.48 

Rannsóknir fræðimannsins Díönu Baumrind sýna að fastur rammi sem er 

aðlagaður að vitsmunaþroska hvers barns hefur jákvæð áhrif á sálfélagslegan þroska, 

einnig að undanlátssemi eða yfirráðasemi veikir sjálfstilfinninguna. Ef góð 

sjálfstilfinning er til staðar þá lærir barnið gildi þess að fara eftir reglum og reyna að 

skilja þær áður en þeim er hlýtt. Einstaklingur með góða sjálfstilfinningu þekkir þarfir 

sínar, tilfinningar og mörk og er þannig hæfur í samskiptum við aðra. Góð 

sjálfstilfinning leiðir af sér góðan persónuleikaþroska, góðan félagsþroska og háa 

tilfinningagreind.49  

Hlutverk leikskólakennarans er að hlusta á barnið og útskýra mál í samræmi við 

aldur og þroska þess. Barnið þarf að skilja að það má sýna tilfinningar, t.d. vera reitt 

en það þarf að ná tökum á tilfinningunni. Auðvelt er að falla í þá gryfju í 

leikskólanum að veita neikvæðri hegðun of mikla athygli. Þá er hætt við sífelldri 

                                                 
45 Leikskólastefna FÍL 2000:39 
46 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:35 
47 Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:26-27 
48 Kristín Aðalsteinsdóttir 1996:62-67 
49 Margrét Sigmarsdóttir 1998:34-35 
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gagnrýni. Ef barninu finnst það fá of miklar aðfinnslur minkar sjálfstraust þess. Hrós 

fyrir góða hegðun hefur betri áhrif en látlaus gagnrýni.50 

Í leikskólum getur leikskólakennari sagt við barnið, sem grætur af reiði vegna þess 

að skóflan var rifin af því: Þú getur sagt henni að þér líki ekki þegar hún tekur af þér.  

Leikskólakennarinn þarf að vera meðvitaður um að öll börn eru einstaklingar og 

þau mynda tengsl við kennara sinn eftir því hvernig hann kemur fram við þau. Börn 

eiga mun fleira sameiginlegt en það sem greinir þau að. Þau eru fyrst og fremst 

mannlegar verur, með tilfinningar og viðbrögð og berjast fyrir sjálfstæði sínu. 

Sjálfstraust allra barna styrkist þegar vel gengur og þau meta þarfir sínar mikils.51  

Við vitum ekki til að rannsóknir hafi verið gerðar í íslenskum leikskólum um þetta 

efni. En leikskólarnir sem vinna að þróunarverkefninu Lífsleikni í leikskólum, (sjá 

kafla 2) gera ýmsar skráningar og meta starf barnanna, sem unnið verður úr og verða 

birtar í handbók, þegar þróunarverkefninu er lokið. Einnig er verið að vinna úr 

þróunarkennslu Stig af stigi (sjá kafla 3.1) í þrem leik- og grunnskólum á Akureyri frá 

síðastliðnum vetri.  

Vinátta barna við fullorðna hefur gildi og auðgar líf þeirra. Þannig er einnig um 

vináttu milli systkina og félaga. Leikur og samvistir við önnur börn kenna barninu að 

taka tillit til annarra og efla vináttubönd. Hér leggur barnið grunn að félagsþroska. Í 

leikskólanum eignast barnið vini og þeir verða stór hluti af lífi þess, en um leið lærir 

það að aðlaga sig öðrum og takast á um leikföngin, læra að það er ekki sjálfsagt að 

það sjálft fái alltaf að ráða, barnið þarf að læra að leysa ágreiningsmál.52  

Eins og áður hefur komið fram hafa nokkrir leik- og grunnskólar tekið inn Stig af 

stigi sem er kennsluefni til að auka félagsþroska og tilfinningagreind hjá yngstu 

börnunum. Í næsta kafla hér á eftir fjöllum við um þessa nálgunarleið við 

lífsleiknikennslu. 

 

3.1 Stig af stigi 

Hæfni til að átta sig á og taka þátt í tilfinningum annarra er grundvöllur félagslegrar 

hegðunar og réttlætiskenndar. En til þess að geta rétt öðrum hjálparhönd á viðeigandi 

                                                 
50 Gordon og Williams-Browne 1996 439-449 
51 Gordon 2001:20-21 
52 Hallen og Evenshaug 1993:113-114 
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hátt er þörf á annarri grundvallarfærni í mannlegum samskiptum sem er að geta sett 

sig í spor annarra. 53  

Stig af stigi er kennsluefni, ætlað til að auka félags- og tilfinningagreind barna á 

aldrinum 4-10 ára. Fyrsti flokkur er ætlaður 4-6 ára börnum og er það kennsluefnið 

sem við fjöllum um hér.  

Eins og segir í formála handbókar Stig af stigi þá hófst undirbúningur að þessu 

kennsluefni fyrir tveimur árum. Þá fór Kristján Már Magnússon sálfræðingur að starfa 

með hópi fólks víðs vegar að úr heiminum sem hafði allt sama markmiðið, að koma 

þjálfunarefninu á framfæri í heimalandi sínu. Hópurinn starfaði undir stjórn Lone 

Gregersen, sálfræðings við DPU í Danmörku, og Joan Duffell, deildarstjóra hjá 

Committee for children í Seattle í Bandaríkjunum. Eftir vinnu hópsins kom í ljós 

hversu vandað efnið var, kennarar og ýmsir fræðingar eru ánægðir með árangur 

þjálfunarinnar. Kennsluefnið hefur farið víða um Evrópu. Í Danmörku og Noregi nota 

t.d. yfir 60% grunnskóla þetta kennsluefni til efla félagsþroska og tilfinningagreind 

við góðan árangur. Niðurstöður rannsókna hafa smám saman borist frá þeim skólum, 

sem hafa nýtt sér efnið, og hafa staðfest árangur af þjálfun með aðferðum, sem beitt er 

í Stig af stigi, bæði í þá veru að fyrirbyggja ofbeldi meðal barna og auka félagsþroska 

þeirra almennt.  

Síðastliðið skólaár tóku nokkrir leik- og grunnskólakennarar þátt í þróunarkennslu 

með fyrsta áfanga Stig af stigi, sem er fyrir börn á aldrinum 4-6 ára, það eru 

leikskólabörn og fyrsti bekkur grunnskóla. 

Fyrsti áfangi skiptist í þrjá hluta: 

1. hluti er um innlifun. 

2. hluti fjallar um lausnir vandamála og að hafa stjórn á skyndihvötum. 

3. hluti er um sjálfstjórn,- að hafa stjórn á frekju, yfirgangshneigð, reiði og svo 

framvegis.54 

Í viðtali við Guðbjörgu Ingimundardóttur félagsráðgjafa, starfsmann hjá Reyni - 

ráðgjafastofu, kom fram að verið er að vinna úr rannsóknum sem búið er að skrá úr 

þróunarkennslu leik- og grunnskóla síðastliðinn vetur. Þrír leikskólar tóku þátt í 

þróunarkennslunni, Pálmholt, Krógaból og Iðavöllur, allir á Akureyri. Nú hafa fleiri 

leikskólar bæst í hópinn og hafa fengið námskeið hjá Reyni - ráðgjafastofu undir 

leiðsögn Guðbjargar Ingimundardóttur félagsráðgjafa. Að sögn hennar er kennarinn 
                                                 
53 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:39   
54 Kristján Már Magnússon 2002: 3-4 
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„tækið“ við efnið. Hann þarf að losa sig við höft, alltaf að spyrja sig hvað hann geti 

lagað, hvernig hann þurfi að vinna til að árangur og þjálfun við að kenna efnið, beri 

sem bestan árangur. Einnig kom fram í viðtalinu að það er grundvallaratriði að milli 

kennara og foreldra séu góð samskipti til að góður árangur náist.55 

Í Stig af stigi er notuð handbók með kennsluleiðbeiningum en kennsluefnið er 

uppbyggt með þrjátíu og þremur myndaspjöldum með leiðbeiningum til kennarans á 

bakhliðinni en á framhliðinni er mynd sem unnið er með í kennslustundinni. Spjöldin 

skiptast í þrjá hluta. Fyrsti hluti eru æfingar í innlifun, annar hluti er að leysa úr vanda 

– stjórn skyndihvata, og þriðji hluti er um sjálfstjórn. 

Tvær handbrúður eru notaðar, Hvutti hvatvísi og Snigill staðfasti og eru þær 

notaðar sem undirbúningsæfingar á nokkrum spjöldum. Þá er geislaplata sem fylgir 

með og er hún með barnasöngvum sem tengjast efninu. Einnig fylgja tvö plaköt til að 

hengja upp í kennslustofunni og tússtafla og tússpenni til að skrifa niður hugmyndir 

barnanna.56 

Kennslustundin er þannig uppbyggð að það henti yngri börnum þar sem 

uppbyggingin er í samræmi við þroska þeirra. Börnin eru látin sitja í hring eða skeifu 

til þess að þau sjái hvert annað og kennarann vel. Það auðveldar þeim að tala saman 

og kennarinn hefur líka betri yfirsýn yfir barnahópinn. Kennslustundin byrjar á ýmiss 

konar hreyfileikjum eða söngvum og stundum með brúðuleikriti með Hvutta hvatvísa 

og Snigli staðfasta. Þá er komið að því að nota spjöldin. Börnin fá fyrirmæli um að 

horfa á myndina meðan kennarinn les söguna upphátt og spyr spurninganna. 

Kennarinn leiðir umræðuna um sögurnar og staldrar við mikilvæg atriði sem eru 

feitletruð aftan á spjaldinu og snýr letrið alltaf að kennaranum en myndin að 

börnunum. Forðast ber að leggja mat á svör barnanna t.d. með því að segja: Þetta er 

gott svar. Þá reyna börnin að svara eins, en það er í algerri andstöðu við þá 

grundvallarreglu að tilfinningar og þar með öll svör séu jafn gagnleg en hægt sé að 

vinna úr þeim á ólíkan hátt. Frekar er mælt með að segja: Það er hugmynd, dettur 

ykkur eitthvað fleira í hug.57  

Líkt og í heimspekitímum með börnum, er það kennarans að hvetja börnin til að 

koma með fleiri hugmyndir, því að hugmyndir þeirra séu ekki síðri en annarra, fá þau 

                                                 
55 Guðbjörg Ingimundardóttir 5.febrúar 2003 
56 Stig af stigi 2002:18-19 
57 Stig af stigi 2002:22-23 
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til að þora að koma orðum að hugmyndum sínum og rökstyðja þær. Þetta þjálfar 

börnin í að koma tilfinningum sínum í orð og segja hvað þeim finnst. 

Kennsluefnið Stig af stigi er unnið upp úr kenningum ýmissa þekktra kennimanna 

eins og sést í handbók sem leikskólakennarinn styðst við. Þar eru nöfn eins og 

Goleman, sem skilgreinir tilfinningagreind sem hæfileika til að gera sér grein fyrir 

tilfinningum annarra, til að geta greint á milli þeirra og notað vitneskjuna sér til 

leiðbeiningar í hugsun, ákvarðanatöku og framkvæmd.58 (Sjá kafla um 

tilfinningagreind 2.2.).  

Þar gefur líka að líta Howard Gardner sem kom fram með kenningar sínar um 

fjölgreind í byrjun áttunda áratugarins. Hann setti fram þá kenningu að flestir byggju 

yfir mörgum tegundum greindar en missterkum. Gardner flokkaði greindir manns 

fyrst í sjö flokka en bætti þeirri áttundu við og fljótlega var byrjað að rannsaka þá 

níundu.59 

Novaco, þróaði kenningar um reiðistjórnun (1975). Aðferðin sameinar líkamlega 

slökun og vitrænar aðferðir svo sem sjálfsleiðbeiningar um að leysa úr vanda. Hann 

þróaði þessa aðferð upphaflega til að beita við „reiða unga menn“. Síðan þróaði 

Feindler (1984) hana enn frekar. Novaaco vakti athygli á því að „reiði kviknar, 

viðhelst og nærist á því sem æstur maður segir við sjálfan sig“ og að reiði fylgir oft 

„sambland af líkamlegum kenndum og vitrænni túlkun á orsökum reiðinnar“.60 

Þegar unnið er með Stig af stigi í leikskóla þarf að kynna það vel fyrir foreldrum 

þannig að þeir geti tileinkað sér þessar aðferðir til að sem bestur árangur náist. Til að 

samstarf við foreldra verði gott þarf leikskólinn að koma upplýsingum til þeirra um 

hvað verið sé að gera hverju sinni. 

 

3.2. Foreldrasamstarf  

Þegar barn hefur leikskólagöngu þarf að sjá til þess að það fái góðan tíma til að 

aðlagast leikskólanum. Mikilvægt er að börnin finni öryggi og hlýju í sínum daglegu 

venjum í leikskólanum. Til að það takist er mikilvægt að sami leikskólakennarinn 

annist það að mestu fyrst í stað.  

                                                 
58 Stig af stigi 2002:10  
59 Vigdís Stefánsdóttir 1999:43-45 
60 Stig af stigi 2002: 47 
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Samkvæmt Uppeldisáætlun fyrir leikskóla, sem er starfsáætlun um uppeldisstörf á 

dagvistarheimilum, gefin út 1993, eiga leikskólar að kappkosta í samvinnu við 

heimilin að efla alhliða þroska barnanna í samræmi við þarfir þeirra og þroska og hlú 

að þeim andlega og líkamlega.61 

Menntamálaráðuneytið hefur gefið út Aðalnámskrá fyrir leikskóla, sem er 

leiðarvísir fyrir alla, sem vinna að uppeldi og menntun barna í leikskólum, og er 

sveigjanlegur rammi um störf þeirra. Aðalnámskráin er einnig upplýsinga– og 

viðmiðunarrit fyrir foreldra þannig að þeir geti fylgst með vinnu og starfi leikskólans. 

Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna en leikskólanum ber að veita 

foreldrum stuðning við það. Leikskólastjóri er skyldugur samkvæmt lögum um 

leikskóla að stuðla að samstarfi heimila og leikskóla. 

Markmið með foreldrasamstarfi samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er að,  

 veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans, 

 veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og stöðu þess í leikskólanum, 

 afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra, 

 stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans, 

 rækta samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna, 

 skapa umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna,62 

Birthe Ravn skilgreinir foreldrasamvinnu sem hald milli einstaklinga sem bera 

virðingu fyrir mismunandi þekkingu, eiginleikum og reynslu hver annars. Það er 

foreldrasamvinna þegar báðir aðilar eru að vinna að því að gera barnið virkara í sinni 

vinnu og betur statt félagslega. Kennarinn þarf að fræðast um barnið hjá foreldrunum 

til að hann geti annast það og þroskað þann auð og hæfni sem sérhvert barn býr yfir. Í 

góðu samstarfi bera foreldrar virðingu fyrir leikskólakennaranum sem fagmanni og 

gagnkvæmar upplýsingar berast milli heimilis og leikskóla, foreldrarnir eru öruggir og 

rólegir ef þeir finna að leikskólakennarinn er faglega sterkur og að hann er tilbúinn að 

ræða uppeldismál við foreldrana. Þannig geta leikskólakennarar hjálpað fólki að verða 

börnum sínum betri foreldrar.63  

                                                 
61 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:96 
62 Aðalnámskrá leikskóla 1999:7-30 
63 Andersen og Rasmussen 1996:59-61 
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Í stefnu Félags leikskólakennara segir að nauðsynlegt sé að leikskólakennarar búi 

yfir góðri samskiptahæfni, séu heiðarlegir og tillitsamir í öllu samstarfi við börn, 

foreldra og aðra samstarfsmenn.64 

Það er okkar reynsla að gott foreldrasamstarf skipti gífurlega miklu máli. Stutt 

spjall í fataherberginu á morgnana eða áður en börnin fara heim, t.d. smá frásögn um 

hvað barnið þeirra var að gera í dag, losar um höft og foreldrar eiga léttara með að 

leita til starfsmanna. Einnig er mikilvægt að koma öllum upplýsingum til skila hversu 

léttvæg sem þau eru. Við sjáum fyrir okkur að t.d. heimasíður leikskólanna verði góð 

viðbót við foreldrasamstarf í framtíðinni.  

 

3.2.1 Aðlögun 

Aðlögunin er ferli sem á að auðvelda barninu og foreldrunum að takast á við nýja 

umhverfið, barnið þarf að fá tíma til að kynnast hinum börnunum og fullorðna fólkinu 

sem vinnur í leikskólanum.65 

Aðlögun skiptir jafn miklu máli fyrir barnið og foreldra þess því þeir þurfa ekki 

síður að aðlagast leikskólanum í byrjun leikskólagöngu barnsins. Miklu skiptir að 

aðlögunin takist vel og er því mikilvægt að náin tengsl við tiltekinn leikskólakennara 

sé í aðlögunarferlinu.66 Elinor Goldschimied og Sonja Jackson tala um mikilvægi 

geðtengsla, þar komi grunnur að hugmyndum um lykilpersónu. Leggja þarf áherslu á 

að samfella og stöðugleiki sé í lífi barnanna og lykilpersónan þarf að halda utan um 

allt sem viðkemur barninu og sjá um að traust samskipti ríki milli heimilis og 

leikskóla.67 Það er lykilpersónan sem tekur fyrstu viðtölin við foreldrana þegar barnið 

byrjar í leikskólanum og þarf það að vera traustur grunnur að góðu samstarfi þar sem 

foreldrar veita almennar upplýsingar um barnið.68 

Þegar barn byrjar í leikskóla er mikilvægt að náið samstarf og gagnkvæmt traust 

skapist á milli leikskóla og foreldra. Foreldrarnir þurfa að finna að þeir séu velkomnir 

í leikskólann því þá yfirfæra þeir vellíðan sína á barnið og það verður ánægðara í 

leikskólanum. Leikskólakennarinn þarf líka að muna að það eru foreldrarnir sem 

þekkja börnin sín best, þeir hafa fylgst með þroskaferli þeirra frá fæðingu og þekkja 

barnið sem einstakling í fjölskyldumynstrinu. Markmið foreldrasamstarfs þurfa að 
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endurspegla væntingar foreldra og starfsfólks. Mikilvægt er að foreldrar finni að 

barnið skipti máli fyrir starfsfólkið og að í leikskólanum sé lögð áhersla á sérkenni 

hvers barns og að starfsfólk leggi sig fram við að kynnast hverjum einstaklingi og 

bakgrunni hans.69 

Mörg börn eiga erfitt tilfinningalega með fyrstu fjarveru frá foreldrum sínum í 

lengri tíma t.d. þegar þau byrja í leikskóla. Þarna er nauðsynlegt fyrir foreldra og 

leikskólakennara að hlusta á barnið og viðurkenna að þetta sé erfitt en á sama tíma 

þurfa foreldrarnir að vera ákveðnir og fela barnið sitt öruggum höndum 

leikskólakennarans.70  

Norski uppeldisfræðingurinn Kjell-Åge Gotvassli segir að greina megi staðblæ 

leikskóla um leið og komið sé inn fyrir dyr. Hann segir að staðblær mótist af 

framkomu starfsfólks hvert við annað inni í leikskólunum, einnig hvernig starfsfólk 

kemur fram við foreldra og ekki síst börnin.71 

Mikilvægt er að leikskólakennarinn geri sér grein fyrir að það er misjafnt hvað 

börnin hafa mikla þörf fyrir tengingu við heimili sín. Sum börn eru oft með bangsa 

eða jafnvel gamlar náttbuxur af mömmu sinni og þessi þörf verður meiri fyrst eftir að 

barnið byrjar í leikskólanum. Því þarf leikskólakennarinn að vera sveigjanlegur því 

þörf barna er svo misjöfn gagnvart þessu. Það er ætlun okkar að fjalla um tengihluti í 

kaflanum hér á eftir. 

 

3.2.2 Tengihlutir 

Tengihlutir eru ýmsir hlutir sem barnið tekur ástfóstri við, huggar sig með þeim í 

fjarveru foreldra. Þessir hlutir geta verið margvíslegir, t.d. snuð, bangsi, gamall koddi, 

eða einhver flík af móðurinni. Samkvæmt kenningum Vinnicott er tengihluturinn tákn 

fyrir móðurina eða einhvern annan sem barnið hefur náð að tengjast náið. Sem 

barnalæknir segist Vinnicott hafa mikil kynni af tengihlutum og lærst að skilja hvað 

þeir eru mikilvægir í lífi ungs barns. Það finnur öryggi og vellíðan í gegn um 

tengihlutinn.72  

Þegar barn byrjar í leikskólanum kemur það oftast með einhvern tengihlut að 

heiman. Þannig að gott er að barnið eigi sér körfu eða hillu í leikskólanum þar sem 

það getur fengið að hafa sína einkahluti. Oft fær barnið að koma með myndaalbúm 
                                                 
69 Gordon og Williams-Browne 1996:227-230 
70 Gordon og Williams-Browne 1996:240-241 
71 Gotvassli 1999:31 
72 Valborg Sigurðardóttir 1991:26-28 
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með myndum af foreldrum, systkinum, öfum og ömmum eða einhverjum sem þau 

hafa góð tengsl við. 

Ef aðlögun gengur ekki sem skildi í leikskólanum og barnið virðist ekki tengjast 

hinum börnunum eða leikskólakennurum, er gott að gera skráningu til að athuga hvað 

veldur þessu öryggisleysi hjá barninu. Því fjöllum við lítillega um mikilvægi 

uppeldisfræðilegrar skráningar í kaflanum hér á eftir. 

 

3.2.3 Uppeldisfræðileg skráning 

Uppeldisfræðileg skráning er aðferð sem gott er fyrir leikskólakennarann að nota til 

að upplýsa foreldra um hvað barnið þeirra er að gera í leikskólanum. 

Það er gott hjálpartæki fyrir leikskólakennarann að vera búinn að gera skráningar 

um sérhvert barn og hafa hjá sér í foreldrasamtölum. Þá hefur leikskólakennarinn 

skráningu um þroska og þátttöku barnsins í leikskólanum og þannig geta foreldrarnir 

fengið þýðingarmikla hlutdeild í starfi barnsins.. Skráning gerir líka vinnu og 

þekkingarheim barnsins sýnilegan því sjálfu. Gott er að taka myndir þegar barnið er 

að vinna af áhuga í fataherberginu, leika sér með félögunum og leyfa þeim að sjá 

hvernig verkið þróast. Skráning gerir verklegan þátt leikskólastarfsins sýnilegan. 

Uppeldisfræðileg skráning er tæki fyrir leikskólakennarann til að rannsaka;  

 hvar áhugi barnanna liggur, 

 hvað þau kunna/vita, 

 hvað þau kunna ekki/vita ekki, 

 val á vettvangi og aðstæðum. 

Skráning er leið til að styrkja sjálfsmynd barnsins. 73 

Í bókinni Í leikskóla lífsins eftir Guðrúnu Öldu Harðardóttur segir að mikilvægt sé að 

hafa í huga að uppeldisfræðileg skráning sé ekki og eigi ekki að vera atferlisathugun 

heldur fyrst og fremst til að auka skilning okkar á því sem sé að gerast í leikskólanum. 

Í Aðalnámskrá kemur líka fram að leikskólakennurum beri að gera uppeldisfræðilegar 

skráningar. Það er ekki síður mikilvægt fyrir leikskólakennarann sjálfan að gera 

skráningar og sjá hvernig hann er í starfinu, sjá hvað hann geti bætt og ekki síður hvað 

og hvernig kennari geti lært um nám barnanna. Með skráningu er kennarinn að athuga 

og hlusta á barnið, skilja það sem við heyrum, sjáum og skynjum. Við gerum það með 

því að vera í góðu sambandi við barnið, skiptast á skoðunum, skrá niður samtöl og 

                                                 
73 Gordon og Williams-Browne 1996:173-177 
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athafnir og vinna úr útkomunni. Þetta gerum við til að öðlast meiri skilning á þörfum 

barnanna og getum þannig byggt áframhald vinnu okkar á þessari reynslu. Í leik er 

barnið að rannsaka lífið og velta fyrir sér tilverunni. Barnið lærir um samskipti og 

samkennd, um það að vera sá sem kann og getur, sá sem spyr til að leita svara. Um 

leið læra kennarar og foreldrar hvað börn eru hæfileikarík og getumikil.74  

Fjallað hefur verið um lífsleikni, félagsþroska, og tilfinningagreind sem eru 

mikilvægir þættir og skipta máli til að barn verði heilsteyptari einstaklingur sem getur 

tekist á við lífið á farsælan hátt. Auk þess höfum við fjallað um áhrif leikskólans á 

uppeldi barna og mikilvægi leikskólakennara í uppeldis- og menntunarhlutverki 

leikskólans. Í ljósi þessa hófumst við handa um að gera þá rannsókn sem hér fylgir á 

eftir. 

                                                 
74 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:34-44 
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4. Rannsóknin 
 
Rannsókn þessi miðar fyrst og fremst að því að athuga hvort og þá hvernig lífsleikni, 

tilfinningagreind og félagsþroski hafi verið kennd í leikskólum fyrir fimmtán til 

tuttugu árum og hvort leikskólakennarar telji að mikil breyting hafi orðið á þessu 

tímabili í leikskólunum, einnig þegar litið er til síðustu fimm ára og þá hver séu áhrif 

breytinganna.  

Markmiðið með rannsókn okkar er að leitast við að skoða hvort og þá hvenær 

áhersla á siðferði í uppeldi hafi dvínað í þjóðfélaginu og þá í leikskólum, hvort eða 

hvenær gömlu góðu gildin hafi gleymst á einhverju tímabili. 

Í starfi okkar sem leiðbeinendur í leikskóla síðustu áratugi höfum við fylgst með 

þeim breytingum sem orðið hafa í leikskólum á síðustu árum. Það er tilgáta okkar að 

vissar „nýungar“ í leikskólastarfi, þ.e. lífsleikni og kennsluefnið Stig af stigi séu e.t.v. 

gamalt vín á nýjum belgjum eins og stundum er sagt. Við erum einnig að velta fyrir 

okkur hvað kalli fram þörfina á að vera með sérstakar kennslustundir í leikskólunum 

þar sem kennd er lífsleikni og stig af stigi. Persónuvernd var tilkynnt um rannsókn 

þessa.  

 

4.1 Eigindleg nálgun 

Aðferðin sem við kusum að nota í rannsókn okkar hefur á íslensku verið kölluð 

eigindleg rannsóknaraðferð. Með þessari aðferð er leitast við að kynnast og skilja 

huglæg sjónarmið viðmælenda og fá þeirra sjónarmið eða merkingu í athafnir og 

reynslu úr eigin lífi. Í eigindlegri rannsókn er mögulegt að afla dýpri skilnings á 

aðstæðum og varpa ljósi á persónulega reynslu manna. Rannsóknaraðferð þessi felst í 

viðleitni rannsakenda til að lýsa heiminum í spegli upplifana þeirra sem rannsakaðir 

eru. Á undanförnum árum hefur það verið talið áhrifaríkt að nálgast viðfangsefni í 

menntunarrannsóknum á þennan hátt, t.d. með notkun mismunandi þátttökuathugana 

og opinna viðtala.75 

Ástæða þess að við völdum að taka hálfopin viðtöl við leikskólakennarana sex, er 

sú að við erum að skyggnast í reynslu, lífssýn og viðhorf leikskólakennara til 

kennsluaðferða í lífsleikni, félagsþroska, siðfræði og tilfinningagreind í leikskólum 

                                                 
75 Hermann Óskarsson 2000:46 
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síðastliðin fimmtán til tuttugu ár og þótti okkur þetta vænleg leið til að nálgast þetta 

viðfangsefni. Eftir nokkra umræðu ákváðum við að semja nokkrar spurningar okkur 

til stuðnings til að hafa meðferðis í viðtölin. Við úrvinnslu viðtalanna voru svo dregin 

fram helstu þemu sem birtust og voru þau höfð að leiðarljósi við túlkun á 

niðurstöðum. 

Helstu rannsóknarspurningar: 

 Telur þú að það hafi verið „kennd” lífsleikni, félagsþroski og 

tilfinningargreind síðustu tuttugu árin? 

 Telur þú að það hafi orðið breytingar á kennslu í lífsleikni, félagsþroska og 

tilfinningagreind síðustu fimm árinn? 

 Telur þú að það hafi verið sérstakar kennslustundir eða tengist þetta öllu starfi 

leikskólans?  

  Telur þú að börn beri meiri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi 

sínu, nú en áður fyrr? 

 Telur þú að það sé meiri þörf fyrir kennslu í lífsleikni/siðferði í dag en fyrir 

tuttugu árum? 

4.2. Undirbúningur og val á þátttakendum 

Rannsóknarúrtakið var tekið úr hópi leikskólakennara á Akureyri, þ.e. sex 

leikskólakennarar sem allar eru starfandi í leikskólum á Akureyri. Við báðum þær um 

að taka þátt í rannsókn í tengslum við lokaritgerð í leikskólakennaranámi við 

Háskólann á Akureyri. Við tjáðum þeim að rannsóknarefnið tengdist lífsleikni, 

félagsþroska og tilfinningagreind. Einnig sögðum við þeim að fyllstu nafnleyndar yrði 

gætt.  

Úrtakið er svonefnt markmiðsúrtak, þ.e. við völdum viðmælendur með tilliti til 

starfsreynslu, þ.e. að hluti hópsins hefði reynslu af leikskólastarfi síðastliðin fimmtán 

til tuttugu ár. Við reyndum einnig að hafa sem mesta breidd í úrtakinu með tilliti til 

hvar og hvenær þær hlutu menntun sína, með það fyrir augum að skoða hvort munur 

væri á viðhorfum. Þátttakendur í rannsókninni eru allar í starfi við leikskólakennslu en 

starfa í mismunandi leikskólum. Fyrir valinu urðu tveir leikskólakennarar sem 

útskrifuðust frá Háskólanum á Akureyri árin 1999 og 2001, þær voru báðar með 

nokkurra ára starfsreynslu áður en þær hófu nám. Frá Kennaraháskóla Íslands 

útskrifuðust tvær árin 1998 og 1999, þar af önnur úr fjarnámi, báðar unnu í 

leikskólum á sumrin meðan á námi stóð. Tvær síðustu útskrifuðust frá Fósturskóla 
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Íslands árin 1985 og 1997, sú síðarnefnda með starfsreynslu frá 1989, þar af önnur úr 

fjarnámi. 

Þar sem allir leikskólakennararnir sem við tókum viðtölin við eru konur ákváðum 

við, til þess að auðvelda aflestur og úrvinnslu rannsóknarinnar, að tala um 

leikskólakennara í kvenkyni. Auk þess ber að geta að við notum dulnefni, þau eru: 

Lína, Ólafía, Klara, Lísa, Jóna og Dúna.  

4.3. Framkvæmd og úrvinnsla 

Við byrjuðum á því að útbúa spurningalista til þess að hafa hann til stuðnings í 

viðtölunum. Við forprófuðum viðtalsrammann tvisvar sinnum á leikskólakennurum 

sem eru með nokkuð langa starfsreynslu. Leikskólakennararnir sem tóku þátt í 

rannsókninni fengu ekki að sjá spurningalistann. Þátttakendur ákváðu í samráði við 

okkur stað og stund sem hentaði best og lögðum við áherslu á að vera í ró og næði. 

Við skiptum með okkur viðtölunum og var aðeins önnur okkar í hverju viðtali, þ.e. 

hvor okkar tók viðtal við þrjá kennara. Við notuðumst eingöngu við segulbandstæki 

og kom það vel út í úrvinnslunni. Áætlaður tími var 40-60 mínútur. Viðtölin tóku 

mislangan tíma eins og gengur því sumar voru með stutt svör en aðrar fóru á flug og 

mikla umræðu, viðtölin tóku allt frá 30 mínútum og upp í 70 mínútur. Í lok viðtalanna 

þökkuðum við fyrir þátttökuna og ítrekuðum nafnleyndina. Þegar viðtölunum var 

lokið afrituðum við þau nákvæmlega í tölvu hvor í sínu lagi, eða þrjú viðtöl hvor og 

unnum svo saman úrvinnsluna. Við úrvinnslu viðtalanna voru svo dregin fram helstu 

þemu sem birtust og voru þau höfð að leiðarljósi við túlkun niðurstaða. 
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5. Niðurstöður 
Eins og áður hefur komið fram miðar rannsókn þessi fyrst og fremst að því að athuga 

hvort og þá hvernig lífsleikni, tilfinningagreind eða félagsþroski hafi verið kennd í 

leikskólum fyrir fimmtán til tuttugu árum og hvort leikskólakennarar telji að mikil 

breyting hafi orðið á þessu tímabili á þessum atriðum inni í leikskólunum einkum 

síðustu fimm ár og áhrif breytinganna. Þar sem allir leikskólakennararnir sem við 

tókum viðtölin við eru konur, eins og áður hefur komið fram, ákváðum við að tala um 

leikskólakennarana í kvenkyni.  

Við kusum að vinna úr hverri rannsóknarspurningu fyrir sig, því myndar hver 

spurning millifyrirsögn í eftirfarandi kafla, og leitumst svo við að draga fram þemu úr 

svörum viðmælenda okkar sem við höfum að leiðarljósi við túlkun á niðurstöðum. 

 

Telur þú að lífsleikni/siðfræði hafi verið kennd í leikskólum fyrir fimmtán til 

tuttugu árum? Hafa verið breytingar síðustu fimm árin ?  

Í viðtölunum kom fram að allir leikskólakennararnir telja að kennd hafi verið 

lífsleikni/siðfræði í leikskólum áður, þó ekki markvisst heldur ómeðvitað. Reynt var 

að kenna börnunum góða siði og að fara eftir settum reglum. Orðið lífsleikni telja þær 

að sé nýtt orð t.d. yfir reglur, að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og gera raunhæfar 

kröfur til barna. 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að lífsleikni byggist á alhliða þroska barns 

t.d. samskiptum og rökrænni tjáningu og að leikskólanum beri að kenna börnum 

lýðræðisleg vinnubrögð og að virða reglur og skýra tilgang þeirra fyrir börnunum.76 

Þetta samræmist einkar vel skilningi leikskólakennaranna á hugtakinu. 

Við getum verið sammála viðmælendum okkar um að lífsleikni sé nýtt orð yfir 

góða siði, „gott uppeldi“. Má segja að lífsleikni í starfi með börnum sé siðferðilegt 

uppeldi en þó ekki bein siðfræðikennsla. Aðalnámskrá leikskóla staðfestir einmitt 

þetta. 

Fram kemur í viðtalinu við Dúnu að hún álítur að ekki hafi allir starfsmenn verið 

jafn færir í að nýta tækifærin, sem upp kunni að hafa komið, bara eins og er inni í 

leikskólunum í dag. Hún telur að mesta fræðslan hafi verið í gegnum bækur og spil, 

einnig að tækifærið hafi verið gripið ef eitthvað hafi komið upp á hjá einstaka barni. 

                                                 
76 Aðalnámskrá leikskóla 1999:16 
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Í grein Ernu Árnadóttur kemur fram að það að lesa fyrir barnið snúist ekki 

eingöngu um að það sé svo gaman að heyra spennandi sögur heldur hafi það eitthvað 

með sjálfan verknaðinn og aðstæðurnar að gera 77 Við getum tekið undir það að við 

lestur góðrar bókar geta myndast góð tengsl. Það er svo gott að geta hlegið með 

börnunum yfir skemmtilegu atriði. Ekki er síður áhrifaríkt að geta tárast yfir sorglegri 

sögu og finna að maður eigi eitthvað sameiginlegt með þeim. 

Í stefnu Félags íslenskra leikskólakennara segir að leikskólakennarar verði að búa 

yfir góðri samskiptatækni og sjá það einstaka í hverju barni og vera vakandi yfir 

tækifærum til að upplifa það skemmtilega og óvænta sem upp kann að koma í 

starfinu. Það er því mikilvægt að samskiptin innan leikskólans einkennist af trausti, 

hlýju og öryggi þar sem leikskólakennarinn er meðvitaður um tilfinningar barnanna 

og öðlast þannig trúnað.78 

Lína segir að alltaf sé verið að leiðbeina börnum í samskiptum og hegðun, að læra 

að umgangast hvort annað með virðingu, virða reglur, sem settar eru, og geta verið í 

sátt og samlyndi við aðra.  

Samkvæmt Gordon er félagsþroski ferli þar sem barnið lærir hvaða hegðun er 

viðeigandi og hvers konar hegðun er búist við af því hverju sinni. Barnið fæðist ekki 

með ákveðinn persónuleika en það hefur í sér hæfileikann til þess að þróa 

persónuleika sinn og móta hann í víxlverkun við umhverfið.79 Mikil breyting hefur 

orðið til batnaðar í leikskólunum í sambandi við samskipti barna. Meira er hlustað á 

raddir barnanna en það má líka alltaf gera betur t.d. með því að hjálpa börnum að 

leysa sín deilumál sjálf. 

Jóna segir að kennd hafi verið lífsleikni/siðferði en ekki eins skipulega, það hét 

ekki lífsleikni, en það var verið að tala um þessi sömu atriði. Þau hétu bara ekki 

þessum nöfnum, hún segir:  
Kannski minni áhersla, fólk var ekki eins meðvitað um t.d. að setja orð á tilfinningar sínar. 
Þetta var notað í gegn um leikinn reynt að setja sig í spor annarra það var alveg hiklaust notað. 
Á tímabili komu þarna inn „ég og þú“ skilaboðin sem duttu svo út aftur, en sumt festist inni og 
er enn notað í dag. 
 

Þær eru allar á því að miklar breytingar hafi orðið síðustu fimm árin. Þær álíta 

allar að þróunarverkefnið Lífsleikni í leikskóla eigi sinn þátt í því og hafi opnað 

umræðuna um lífsleikni. Einnig telur Klara að með tilkomu Háskólans á Akureyri 

                                                 
77 Erna Árnadóttir 1995:49-50 
78 Leikskólastefna FÍL 2000:39 
79 Gordon og Williams-Browne 1996:454 
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(kennaradeild) hafi gífurlegar breytingar orðið á starfsemi leikskólanna. Háskólinn 

hefur opnað meiri umræðu meðal þeirra sem láta sig uppeldi og menntun barna varða 

hér á Akureyri.  

Það er ekki spurning að stofnun Háskólans á Akureyri hefur gefið fleirum tækifæri 

til að mennta sig því ekki hafa allir tækifæri eða kjark til að fara til Reykjavíkur í 

skóla. Með tilkomu fjarnámsins fengu enn fleiri tækifæri og er það vel.  

Í stefnu Félags íslenskra leikskólakennara segir að F.Í.L leggi áherslu á framhalds- 

og símenntunarnám, bæði í formi staðbundins náms og fjarnáms fyrir 

leikskólakennara. Lögð er áhersla á að þar sem leikskólastarf sé í sífelldri þróun þurfi 

leikskólakennarar að styrkja sig faglega.80 Að okkar mati eru leikskólarnuir í stöðugri 

þróun og teljum við að lífsleikni í leikskólum sé af hinu góða í ljósi umræða í 

þjóðfélaginu um agaleysi meðal barna.  

Jóna segir:  
Fólk er að vakna upp við þann vonda draum að börnin okkar eru óöguð, það er einelti í gangi, 
það er svo margt sem okkur finnst ekki æskilegt í hegðun barna í dag þannig að það er verið 
að leita að leiðum til að laga þetta. 
 

Fólk hefur vissulega vaknað upp við vondan draum, en við teljum að einelti hafi 

alltaf verið til en fólk hafi ekki gert sér grein fyrir hvað þetta var alvarlegt mál fyrir 

þolandann. Hér áður var hugsað meira um gerandann sem stríðnispúka eða 

óþekktaranga heldur en að hugsa um tilfinningar þolandans. 

Ólafía telur að lífsleikni hafi verið kennd, hún segir: 
Já þetta var kennt innan gæsalappa en lífsleikni er auðvitað hluti af öllu starfinu. Ég held að 
fólki hafi fundist lífsleikni framandi en svo þegar fólk fór að kynnast þessu þá segir það, þetta 
eru bara gömlu gildin sem voru í gangi og það kemur fram að það er bara hrætt við orðið 
siðfræði.  
 

Þetta styður þá tilgátu okkar að lífsleikni hafi verið kennd áður fyrr, t.d. í 

samskiptum fólks. Börn tóku meiri þátt í verkum foreldra sinna eða sér eldri systkina 

og var þá spjallað um ýmislegt á meðan og við teljum að samtal fólks á milli hafi 

verið frjórra en nú er, t.d. við bakstur og sláturgerð með ömmu eða að fara í fjárhúsin 

með pabba. 

Lísa álítur að skilningurinn sé orðinn meiri og umræðan opnari. Þörfin er sýnilega 

orðin meiri. Gefum henni orðið: 
Ég veit ekki af hverju þessi vakning varð, manni dettur oft í hug að Kristján Kristjánsson 
prófessor í Háskólanum á Akureyi hafi komið lífsleikniumræðunni af stað ásamt fullt af fleira 
fólki. Svo veit maður um leikskólana þrjá sem eru með þróunarverkefnið Lífsleikni. Svo 

                                                 
80Leikskólastefna FÍL 2000:37 
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grunnskólinn á Hrafnagili þar er fólk farið að sjá ákveðnar breytingar í skólanum til góðs þar 
sem þessari ákveðnu stefnu er fylgt.  
 

Lísa heldur áfram með vangaveltur um að börn séu sífellt mötuð af einhverjum 

upplýsingum og þar af leiðandi hætt að kunna að meta hvað sé rétt eða rangt svo 

foreldrar og kennarar hafi séð þörf til að grípa inn í.  

Þessar niðurstöður renna að okkar mati stoðum undir tilgátu okkar um að kennd 

hafi verið lífsleikni hér áður fyrr. Eins má velta fyrir sér hvort við leikskólakennarar 

höfum sofnað á verðinum í ákafanum við að taka inn nýjar stefnur og strauma sem í 

boði hafa verið fyrir leikskóla og þá kannski um leið vanmetið kennsluhætti sem eldri 

voru í hettunni. Nú virðist vera vakning í þjóðfélaginu þess eðlis að þörf sé fyrir að 

taka upp gömlu góðu gildin sem vissulega er góðra gjalda vert, svo framarlega að við 

gætum þess að blanda lífsleiknikennslu inn í alla starfsemina. 

 

Telur þú að félagsþroski hafi verið kenndur fyrir fimmtán til tuttugu árum? 

Hefur orðið breyting síðustu fimm ár?  

Í viðtalinu kom fram að tveir leikskólakennarar þær Jóna og Ólafía telja að markvisst 

hafi verið unnið með félagsþroska áður í margvíslegri hópavinnu og leikjum. Hinar 

fjórar álíta að félagsþroski hafi verið kenndur en það hafi verið ómeðvitað.  

Sjá má í svari Jónu og Ólafíu að það er reynsla þeirra af starfinu sem ræður því að 

þær segja að unnið hafi verið með félagsþroska áður í leikskólum. Þær hafa jú 

reynsluna.  

Lítum á hvað Jóna hefur um þetta að segja: 
Já, já, það hefur verið markvissara að kenna félagsþroska en lífsleikni t.d.meiri umræða og 
hópverkefni. Já, já, það hefur alltaf verið umræða um hann í leikskólanum og meðvitað gert 
að efla félagsþroskann, þetta var í fræðunum. Þetta var alltaf inni meðvitað. Maður setti það 
inn í starfsáætlun að efla félagsþroskann.  
 

Að mati Línu er það eitt það mikilvægasta í leikskólanum að gera börnin 

félagslega fær. Gefum Línu áfram orðið: 
Ég tel það mikilvægara að gera barnið félagslega fært áður en það kemur í skóla, heldur en að 
það kunni að lesa þegar þangað er komið. Það skiptir svo miklu máli að þau kunni mannleg 
samskipti, svo þau geti skilgreint tilfinningar sínar og komið fram við aðra. 
 

Þetta samræmist því sem Kristján Kristjánsson leyfir sér að álykta að siðvitið, það 

er siðferðis-, tilfinninga- og félagsþroski, muni hafa mætt afgangi í íslenska 

skólakerfinu vegna ofuráherslu á bókvitið en í minna mæli á verksvitið.81  

Lína leggur áherslu á orð sín, gefum henni aftur orðið: 
                                                 
81 Kristján Kristjánsson 1997:220-223 
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Það þarf miklu frekar að leiða þau áfram í þessum samskiptum, ég vil gera þau þannig fær til 
að undirbúa þau fyrir skóla að vera félagslega fær svo þau geti staðið fyrir sínu og geti greint 
tilfinningar sínar. Þannig vil ég skila þeim frá mér, að þau þori að segja hvað þeim finnst og 
hvernig þeim líður. 
 

Ólafía telur að það hafi orðið mikil vakning, því þjóðfélagið hafi breyst svo mikið 

og agaleysi orðið meira. Hún segir enn fremur að meiri krafa sé orðin frá foreldrum 

að kenna börnum reglur og fara eftir fyrirmælum, sem sagt að hafa meiri aga. Hún 

leggur áherslu á að leikskólinn þurfi að passa upp á að taka ekki allar nýjungar inn í 

starfið heldur að þróa það sem fyrir er.  

Þetta finnst okkur athyglisvert og finnst að oft mætti fara hægar í sakirnar hvað 

nýjungar varðar. Staðreyndin er sú að flestar hugmyndirnar koma erlendis frá og 

passa alls ekki óbreyttar í íslenskt þjóðfélag og íslenska leikskóla. Oft er eins og 

einhvers konar keppni verði milli leikskólanna um að taka upp sem flestar nýjungar, 

en kapp er best með forsjá. Við teljum að miklu meira samstarf þurfi milli 

leikskólanna til að útfæra og þróa nýjar hugmyndir í íslensku samfélagi, ekki þarf 

endalaust að finna upp hjólið. 

Allir leikskólakennararnir eru sammála um að félagsþroski sé kenndur í öllu 

starfinu meðvitað í dag, þó ekki í sérstökum skipulögðum stundum. Þetta samræmist 

ekki okkar eigin reynslu úr leikskólastarfinu. Við álítum að félagsþroski sé einmitt 

kenndur líka í skipulögðum stundum, t.d. er markvisst verið að vinna með 

félagsþroska í hópastarf. Nefna má sem dæmi að í margs konar hópleikjum úti er 

alltaf verið að passa að allir séu með og að enginn gangi á annars rétt. Hugsanlega er 

þetta vísbending um að við leikskólakennarar þurfum að vera meðvitaðri um hvar og 

hvernig við eflum félagsþroska. Að öðrum kosti mætti ætla að við gerum okkur ekki 

grein fyrir að við erum að félagsþroska í öllu starfi leikskólans. 

 

Telur þú að tilfinningagreind hafi verið kennd fyrir fimmtán til tuttugu árum? 

Hefur orðið breyting síðustu fimm árin?  

Leikskólakennararnir eru sammála um að tilfinningagreind hafi ekki verið kennd 

skipulega eða markvisst í leikskólum áður. En að þessar tilfinningar hafi alltaf verið 

til staðar en líklegt er að börnum hafi ekki verið kennt að koma orðum yfir þær  

Ekki eru mörg hugtök sálarfræðinnar sem hafa vakið eins mikinn áhuga hjá 

almenningi og hugtakið tilfinningagreind. Orðið tilfinning vekur mismunandi 

viðbrögð hjá fólki, því enginn efast um að maðurinn hafi tilfinningar, en það eru ekki 

allir á sama máli um hversu mikilvægar þær eru eða hvaða hlutverki þær gegna. Aftur 
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á móti gildir annað um hugtakið greind, það er oft tengt við vitsmunalega hæfileika, 

skýra hugsun, skynsemi og rök.82 Við teljum að hér áður fyrr hafi aðal áherslan verið 

að kenna þeim á bókina en minni áhersla lögð á að leyfa börnum að tjá tilfinningar 

sínar.  

Klara hefur á tilfinningunni að fólk í leikskólum hér áður hafi nýtt sér tækifæri ef 

eitthvað kom upp á hjá barni eða í starfinu. En hún telur að nú sé fólk orðið svo vel 

menntað og meðvitað um að vinna með tilfinningar.  

Við getum stutt það að mikil breyting hafi orðið inni í leikskólunum. Nú mega 

börn sýna tilfinningar sínar en því miður heyrir maður enn setningar eins og „þetta er 

allt í lagi“ eða „þetta var ekki neitt“ þegar barnið var kannski nýbúið að detta og 

meiða sig. Með þessu erum við að reyna að slökkva á tilfinningum þess og segja því 

að það sé allt í lagi að það hafi meitt sig. Þar erum við að ákveða upplifun barnsins 

fyrir það. 

Lína telur að þörf sé á að kenna og vinna með tilfinningar og kenna börnum að 

koma orðum yfir tilfinningar sínar. Gefum Línu orðið: 
Ég tel að það sé þörf á að kenna og vinna með tilfinningar sínar, það er í lagi að vera reiður en 
þú getur gert eitthvað í því að ráða við þær. Kenna börnunum að vera ekki bara með hnefann á 
lofti heldur að tala saman. Ég er með eldri börnin í stig af stigi, mér finnst það svolítið 
endasleppt nema nota það inni í öllu starfinu. Það þarf að segja við börnin sjáðu hvernig 
honum/henni líður af því að. Við sjáum ekki að þetta sé að skila sér nema að tengja þetta við 
daglegt líf. Starfsfólkið þarf að vera vakandi og nýta sér þetta inn í öllu starfinu. 
 

Við erum alveg sammála Línu um að Stig af stig kennsluefnið skili sér ekki sem 

skyldi nema með því að nýta sér það í öllu starfi. Eins og áður hefur komið fram hér í 

ritgerðinni, teljum við að það sé gott að nýta sér það t.d. að benda börnum á 

tilfinningar hvert annars þegar árekstrar verða þeirra í milli.  

Samkvæmt Daniel Goleman þá virðist skipta megin mái að láta ekki hugfallast við 

vonbrigði, hafa hemil á fljótfærni, stilla skap sitt og passa að láta ekki erfiðleika 

sljóvga skýra hugsun og loks að finna til samkenndar með öðrum.83 Þetta eru einmitt 

dæmigerðir þættir sem best skila sér til barnanna ef kennslan er fléttuð inn í daglegt 

starf í leikskólanum. 

Í viðtölunum kom fram að leikskólakennararnir eru allir sammála um að meira er 

kennt í dag að koma orðum á tilfinningar sínar og að börn eru orðin færari í að sjá 

hvernig öðrum líður.  

                                                 
82 Erla Kristjánsdóttir 2002:1 
83 Goleman 2000:45 
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Í svari Ólafíu og Jónu kemur fram að leikskólakennarar verði að vinna og læra inn 

á sínar eigin tilfinningar til að geta kennt öðrum. Hlutverk leikskólakennara er mjög 

mikilvægt og þeir þurfa að sýna börnum gott fordæmi ef einhver árangur á að nást. 

Þeir þurfa að líta í eigin barm og skoða sínar eigin tilfinningar samkvæmt 

hugmyndafræði siðfræðinnar eða lífsleikninnar. 

Lísa kemur einmitt inn á það að maður má vera fúll einn daginn en glaður næsta 

dag Þannig lærir maður að þekkja sjálfan sig, læra inn á sínar eigin tilfinningar þreifa 

sig áfram í lífinu. Allir hafa sínar skemmtilegu og leiðinlegu hliðar, allir hafa sínar 

veiku og sterku hliðar. Hún segir að nú sé að koma í ljós að ekki sé nóg að vera 

greindur á bókina maður verði líka að kunna að umgangast aðra og kunna á lífið. Hún 

heldur áfram og segist álíta að tilfinningagreind hafi verið miðluð börnum þó hún hafi 

ekki verið kennd, því fólk, sem er í góðu jafnvægi tilfinningalega, hljóti að miðla því 

til annarra. Eins og Sigurður Pálsson orðar það, þá er hæfnin til að læra skil góðs og 

ills og geta metið hvað er rétt eða rangt, eitt af sérkennum mannsins. Siðgæðisuppeldi 

er því rauður þráður í gegnum allt uppeldi foreldra og annarra uppalenda.84 

Leikskólakennararnir nefna allir að með komu kennsluefnisins Stig af stigi hafi 

orðið mikil breyting og meiri umræða, sýna megi tilfinningar sínar og viðurkennt sé 

orðið í dag að það hafi allir sínar veiku og sterku hliðar. 

Jóna og Lína koma báðar inn á það að Stig af stigi eigi að vera þáttur í öllu 

starfinu, ekki bara í sérstökum stundum, því þannig náist bestur árangur. Aftur á móti 

hugsar Ólafía þetta öðruvísi. Gefum henni orðið: 
Lífsleikni tengist öllu, en hjá eldri börnunum þriggja til sex eru sérstakar stundir sem eru stig 

af stigi þar sem lífsleiknin fléttast inn í allt. 

Þar af leiðandi hugsar hún um stig af stigi sem sérstakar stundir til viðbótar þeirri 

lífsleikni sem tengist öllu starfinu. 

Tilfinningaþátturinn er líklega sá þáttur sem bældur var niður hjá börnum. Ef t.d. 

barn meiðir sig þá segjum við oft: Svona, þetta var ekki neitt harkaðu bara af þér. En 

nú er fólk að vakna til vitundar um að tilfinningar skipta svo miklu máli. Það hjálpar 

börnum að efla alhliða þroska og verða heilsteyptari einstaklingar. 

 

 

                                                 
84 Sigurður Pálsson 2001:111 



Lokaritgerð 2003                                                                                            Gamalt vín á nýjum belgjum 

 40

Telur þú að börn hafi borið meiri virðingu fyrir hvert öðru/fullorðnum og 

umhverfinu fyrir fimmtán til tuttugu árum? Hefur orðið breyting síðustu fimm 

ár?  

Leikskólakennurunum ber saman um að börn hafi borið meiri virðingu fyrir hvert 

öðru áður fyrr.Ein er þó ekki svo viss um það. Þær telja að samfélagið sé orðið svo 

breytt. Meiri hraði á öllu, foreldrar hafi engan tíma til að tala við börnin sín. Það er 

farið að horfa á sjónvarpið um leið og heim er komið eða farið í tölvu.  

Lína talar um að henni finnist bera meira á hortugheitum og yfirgangi, hún telur að 

það sé vegna þess að fullorðnir nenni ekki að fylgja því eftir ef þeir þurfi að neita 

börnum um eitthvað. Þau suði bara aðeins lengur og þá látum við fullorðna fólkið 

undan. Af þessu læra þau að það er nóg að suða bara aðeins meir þá fá þau sínu fram. 

Hún bætir ákveðin við: „Svona læra börn ekki að bera virðingu fyrir fullorðnum né 

sjálfum sér.“ Dúna tekur undir þetta og segir: 
Ég er ekki frá því að maður hafi borið meiri virðingu fyrir foreldrum sínum og þar af leiðandi 
berð þú meiri virðingu fyrir sjálfum þér og öðrum í kring um þig. Mér finnst börn vera ansi 
mikið aftar en þegar ég var krakki hvað varðar virðingu fyrir hvort öðru og náttúrunni. Maður 
var ekki klifrandi og brjótandi greinar og slítandi upp blóm. 
 

Þetta er Dúnu greinilega hjartans mál við skulum sjá hvað hún hefur meira um 

þetta að segja: 
Ég vil meina að uppsprettan af þessu öllu sé agi og ég tel að foreldrarnir beri höfuðábyrgðina. 
Það sem fyrir þeim er haft og það sem er kennt heima. 
 

Við teljum, eins og Dúna, að aginn og fordæmið þurfi fyrst að koma að heiman en 

svo þarf leikskólinn að koma inn í og vera vel vakandi í að leiðbeina og hafa skýrar 

reglur. 

Leikskólakennarinn þarf að vera samkvæmur sjálfum sér og samtaka um skýrar 

reglur og vinnubrögð sem ákveðin hafa verið. Þá eru flest börn fljót að virða þau 

takmörk sem þeim eru sett.85 Þetta ættu foreldrar að nýta sér í uppeldi barna sinna, 

vera samtaka um að setja skýrar reglur og fara eftir þeim. Leikskólinn gæti kannski 

skapað oftar umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna til að samræma 

reglur heimilis og skóla. 

Við skulum sjá hvað Jóna hefur um þetta að segja: 
Börnum hefur ekki verið kennt að bera virðingu fyrir hlutum í dag, þau eiga allt, það er ekkert 
mál að kaupa bara nýtt í búðinni það er mikil breyting þarna á tuttugu árum. Þau eru ekki látin 
bera ábyrgð á eigin gerðum þau rústa herberginu sínu þá kemur einhver og lagar til. Þau 
meiða einhvern og þá eru þau látin segja fyrirgefðu, en hvað er mikil meining á bak við þetta 

                                                 
85 Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:26-27 
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orð. Það eru líka foreldrarnir, börnin lemja þau eða sparka í þau og það eru engin viðbrögð frá 
foreldrunum. Þau segja nánast hvað sem er við þau og það eru engin viðbrögð. 
 

Klara hefur aðra sýn en hinir leikskólakennararnir. Hún telur að börn hafi borið 

óttablandna virðingu fyrir fullorðnum og að börn hafi verið mun bældari áður fyrr en 

nú. Þau hafi ekki verið eins klár í félagslegum samskiptum og nú, hún telur að áður 

hafi börn bælt tilfinningar sínar og ekki þorað að tjá sig. Nú séu börn mun opnari og 

þori að tjá tilfinningar sínar. Hún álítur að börn hafi verið vansælli þá en nú og að það 

sé að koma fram í fleiri hjónaskilnuðum, þunglyndi og allskonar vanlíðan. Hún vill 

meina að þessi vanlíðan komi seinna fram vegna óánægju, sem þau náðu ekki að 

vinna úr, t.d. að fara út í það nám sem þau langaði til en fengu ekki hvatningu. 

Þjóðfélagið er orðið opnara, nú fá þau að tjá sig í gegn um stig af stigi, lífsleikni eða 

heimspeki með börnum í leikskólanum. Þau hafa meira val í dag sem börn fengu ekki 

áður.  

Samkvæmt Goleman þá er fyrsti skólinn í tilfinningamálum fjölskyldulífið. Þar 

lærist hvaða tilfinningar við berum til okkar sjálfra og hvernig við bregðumst við 

þessum tilfinningum, hvernig við eigum að láta í ljósi vonir okkar og ótta, hvernig 

aðrir bregðast við tilfinningum okkar. Það skiptir miklu máli hvernig tilfinningalegt 

uppeldi er, hvað foreldrar segja við börn sín eða hvernig framkoma þeirra er gagnvart 

þeim.86 

Við erum ekkert vissar um að börn hafi verið vansælli áður fyrr en nú. Trúlega 

hefur þetta aldrei verið rannsakað þannig að erfitt er að fullyrða um það. Það er okkar 

tilfinning að svo hafi ekki verið. En eins og Jóna talar um þá er svo margt sem glepur 

ung hjörtu og foreldrarnir halda að sín börn þurfi að eiga eins mikið dót og „öll hin 

börnin“. Foreldrarnir eru þjakaðir af samviskubiti yfir litlum samvistum við börn sín 

og telja að þeir geti bætt það með því að kaupa eitthvað handa þeim.  

Flestir viðmælenda okkar eru sammála um að meiri virðing hafi verið borin fyrir 

náttúrunni áður fyrr en tala líka um að það sé í höndum okkar fullorðna fólksins að 

leiðbeina börnum í umgengni við náttúruna.  

Jóna álítur þó að börn beri meiri virðingu fyrir dýrum í umhverfinu nú en áður og 

að ástæðan sé sú að lögð er áhersla á það í leikskólunum.  

Lína talar um að henni finnist að börn hiki ekki við að brjóta greinar af trjánum á 

leikskólalóðinni, hún heldur áfram og segir: 

                                                 
86 Goleman 2000:192-193 
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Auðvitað sé það hlutverk leikskólakennaranna að leiðbeina börnunum um að svona gerum við 
ekk. Fólk stendur bara og horfir á börnin brjóta greinar og segir ekki neitt og þá álíta börnin 
að þetta sé bara allt í lagi.  
 

Aðalnámskrá leikskóla segir að barn þurfi að kynnast fjölbreytileika náttúrunnar, 

fegurð hennar og vekja virðingu fyrir henni og ábyrgðarkennd.87 Því er það hlutverk 

okkar sem leikskólakennara að vekja áhuga bananna á náttúrunni og umgangast hana 

með virðingu, það getum við gert með því að fara í vettvangsferðir og samræma 

umgengnisreglur og hjálpa börnunum að fara eftir þeim. 

Klara telur að börn hafi ekki hugsað svo mikið um náttúruna hér áður. En í dag 

erum við með sérstök verkefni í leikskólunum um náttúruna, t.d. er verið að undirbúa 

verkefni um veðrið, vatnið og snjóinn. Við vinnum með það á ýmsa vegu t.d. í 

samræðum og tilraunum sem þau rannsaka sjálf. Þannig erum við markvisst að gera 

börnin meðvituð um umhverfið. Það er ekki gagn að því að kenna börnunum sérstök 

verkefni um náttúruna nema úti í náttúruna. Það gerum við ekki ef við leiðbeinum 

þeim ekki þegar við sjáum þau t.d. brjóta greinar af trjánum. Við þurfum að nýta 

okkur tækifærin í svona verkefnum og leyfa börnunum að búa til reglur sjálf með 

okkur um umgengni við náttúruna og umhverfi sitt. Í leikskólastefnu Félags íslenskra 

leikskólakennara segir að það sé hlutverk leikskólakennarans að kenna barninu þannig 

að það geti hugsað sjálfstætt og aflað sér þeirrar þekkingar sem það hefur þörf fyrir 

hverju sinni. Barnið þarf að fást við ögrandi viðfangsefni sem passa inn í menningu 

þess og samfélag.88 

Við getum tekið undir flestar hugmyndir sem fram komu hjá viðmælendum okkar. 

Við leikskólakennarar þurfum að vera meira vakandi yfir þessu virðingarleysi. Hægt 

er að taka dæmi af leikskólalóðinni. Þar þurfum við að samræma reglur, t.d um að 

ekki megi brjóta greinar af trjánum og hvar megi grafa holur í lóðina. Leiða má líkur 

að því að börn læri ekki að bera virðingu fyrir sjálfum sér nema þau beri virðingu fyrir 

foreldrum sínum. 

 

Telur þú að það sé meiri þörf á kennslu í lífsleikni/siðferði í leikskólum í dag en 

fyrir fimmtán til tuttugu árum? 

Það er samdóma álit leikskólakennaranna að lífsleiknikennsla sé nauðsynleg í dag og 

þær eru allar á því að það sé vegna mikilla þjóðfélagsbreytinga. Þær eru líka að velta 

því fyrir sér að fyrir tuttugu árum voru foreldrarnir ekki báðir í fullri vinnu. Mamman 
                                                 
87 Aðalnámskrá leikskóla 1999:26 
88 Leikskólastefna FÍL 2000:21 
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var oft í hálfri vinnu og þar af leiðandi var hún meira með börnum sínum. Afarnir og 

ömmurnar kannski meira heima þannig að börnin gátu farið þangað í heimsóknir eftir 

að skóla lauk. Þær telja að meira hafi verið talað við börnin um lífið og tilveruna áður. 

Við álítum að hægt sé að hafa börnin meira með í daglegu amstri heimilisins en við 

gerum okkur grein fyrir að með því móti taki dálítið lengri tíma.að vinna verkin. Hvað 

er skemmtilegra en að spjalla við börn á meðan við erum að vinna saman. Hverju 

barni er mikilvægt að finna að því sé treyst fyrir einhverju hlutverki. Það eflir 

sjálfstraust þess. Eins heyrist oft inni í leikskólunum: Þau geta þetta ekki, eða þýðir 

nokkuð að láta yngstu börnin baka? Við erum svo dugleg að ákveða eitthvað fyrir 

börnin hvað þau geti eða geti ekki.  

Ólafía hefur orð á því hvað vistunartími barna í leikskólum hefur breyst mikið: 
Ólafía segir að uppeldið sé komið miklu meira á okkar herðar í leikskólanum, einmitt á 
þessum tíma sem við erum að tala um, fyrir c.a. tíu árum þá voru flest börn vistuð í leikskóla 
annað hvort fyrir eða eftir hádegi og voru þar af leiðandi bara hálfan dag í leikskólanum, en 
nú er algengt að það sé bara eitt eða tvö börn með þannig vistunartíma. Nú eru flestir 
leikskólar að verða einsetnir og börn eru frá sex til níu tíma á dag í leikskóla.  
 

Jóna er dálítið upptekin af því að áður hafi verið meira talað við börnin og í gegn 

um samræður við fullorðna hafi þau öðlast lífsleikni og þar af leiðandi siðfræði og allt 

mögulegt. Hún heldur áfram og segir að þó foreldrar séu með börnum sínum í dag þá 

eru þau meira að leika við þau, fara á skauta, sund, sleðabrekkuna. Það þarf alltaf að 

vera dagskrá í gangi, eilíft áreiti. Jóna heldur áfram og segir: 
Börnunum finnst mjög gaman þegar verið er að tala við þau og það er mjög gaman að tala við 
börn. Maður fær sjálfur ekkert smá mikið út úr því þegar maður gerir það. ...Þau eru þvílíkt 
heimspekileg í umræðum.  
 

Í Aðalnámskrá segir: „Þegar börn og leikskólakennari sitja saman við matarborð 

gefst gott tækifæri til að styrkja góða borðsiði og til að spjalla við börnin.“89  

Þetta geta foreldrar nýtt sér, það skildi þó aldrei vera að sjónvarpið sé búið að 

skemma þessa sameiginlegu fjölskyldustund við matarborðið og því sé fjölskyldan 

hætt að spjalla saman. Ef svo er þá teljum við að börn séu að missa af vissum 

lífsleikniþáttum sem við álítum að þau hafi upplifað hér áður fyrr. 

Klara segir að þörf sé á því að undirbúa börnin vel fyrir lífið með því að ræða 

opinskátt við þau. Hún segir: 
Áður var svo margt falið fyrir börnum. Það þarf að gera börn kjörkuð svo þau þori að takast á 
við lífið svo þau verði fær um að leysa vandamál sem geti komið upp síðar... ég er ekkert að 
segja að allt sé betra núna, við erum alltaf að gera okkar besta á öllum tímum.  
 

                                                 
89 Aðalnámskrá leikskóla 1999:17 
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Þær eru allar á því að það sé svo margt sem glepur sem komið er inn í þjóðfélagið 

í dag. Það kemur fram í viðtölunum að verið sé að gera börnin staðföst til að þau geti 

sagt já eða nei á réttum stöðum og geti séð muninn á réttu eða röngu. Til þess að þetta 

verði árangursríkara er í nokkrum leikskólum verið að kenna markvisst lífsleikni og 

stig af stigi.  

Þær eru allar á því að agi þurfi að vera í leikskólunum, börn þurfi að læra að fara 

eftir reglum og þær segja að börnin vilji að fastur og öruggur rammi sé í kringum þau 

og að foreldrarnir vilji það líka. Í grein Margrétar Sigmarsdóttur sálfræðings segir: 

„Rannsóknir fræðimannsins Díönu Baumrind sýna að fastur rammi, sem er aðlagaður 

að vitsmunaþroska hvers barns, hefur jákvæð áhrif á sálfélagslegan þroska, á meðan 

of mikil undanlátssemi eða yfirráðasemi veikir sjálfstilfinninguna“.90 

Eins er í öllum viðtölunum að þær leggja mikla áherslu á að aginn komi fyrst að 

heiman og síðan frá skólunum. Eins að það þurfi að vera gott foreldrasamstarf til að 

góður árangur náist. Í Aðalnámskrá leikskóla segir að það séu foreldrarnir sem beri 

frumábyrgð á uppeldi barna sinna en leikskólanum beri að veita foreldrum stuðning 

við uppeldi barna sinna. Leikskólastjóri er skyldugur samkvæmt lögum um leikskóla 

að stuðla að samstarfi heimila og leikskóla.91 

Ólafía telur að það sé meiri þörf á lífsleikni/siðfræðikennslu í dag, sérstaklega 

vegna virðingaleysis,, sem alls staðar viðgengst, ekki bara hjá börnum. Það þurfi alltaf 

að halda þessu við. Hún telur að virðingaleysið og agaleysið hafi byrjað á 

blómatímabilinu með ´68 kynslóðinni. Þá var stefnan sú að ekki mátti banna börnum 

neitt, hún álítur að við séum að súpa seyðið af því núna.  

Dúna leggur áherslu á að lífsleikni/siðfræði geti verið í öllu starfinu. 
Ég held að við þurfum að passa okkur að fara ekki yfir strikið í þessu öllu, okkur hættir til 
þess..... það er líka hægt að kenna þetta allt saman án þess að það séu þessar skipulögðu 
stundir. En þá þarf maður að vera svo meðvitaður, ég vildi helst að maður væri að kenna þetta 
meðvitað í öllu starfinu. 
 

Dúna heldur áfram og talar um að í sínum leikskóla sé það heimspekin og stig af 

stigi sem er í sérstökum stundum, en lífsleiknin/siðfræðin séu í öllu starfinu. 

Í skipulögðum heimspekitímum með börnum er gott að rökræða ýmis mál en því 

má ekki gleyma að það er líka hægt að ræða málin hvar sem er í öllu starfi 

leikskólans, tækifærin eru víða. 

                                                 
90 Margrét Sigmarsdóttir 1998:34-35 
91 Aðalnámskrá leikskóla 1999:30 
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Jóna telur að leikskólarnir hafi að sumu leyti brugðist í þessu 

„lífsleiknidæmi“ ekkert síður en foreldrarnir.  
Þetta var ekki inni í kennslufræðinni. En kennsla í lífsleikni verður að vera í öðru formi inni í 
leikskólunum en inni í heimilunum, við getum aldrei átt þessar alvarlegu samræður við öll 
þessi börn í einu en vera kannski bara með eitt heima.  
 

Jóna er á því að meiri þörf sé á lífsleikni inn í leikskólana og líka grunnskólana í 

dag. Hún álítur að það sé einhver grunnur sem okkur vanti meira en fyrir tuttugu 

árum, hún segir: 
Þetta lífsleiknidæmi allt saman sprettur af einhverri þörf. Það var alveg fullt í gangi fyrir 
tuttugu árum á þeim grunni sem þurfti þá, en svo gerist eitthvað, það var tekið inn fullt af 
kenningum og lífsleikni var ekki inni í þeim, hver tími hefur bara sínar áherslur. 
 

Lína vill meina að leikskólakennarar séu dálítið ýktir í kenningunum, eitthvert 

tímabilið var lögð áhersla á að það átti að hlusta á barnið og virða það, nú sé þetta 

orðið full ýkt, það hafa allir svo mikinn rétt og svo mikla athygli á kostnað einhvers 

annars, þess vegna sé verið að bregðast við þessu, þetta sé okkar vandamál í dag. 

Tíðarandinn speglar þjóðfélagið allt. Leikskólarnir hafa fylgst vel með nýungum 

og verið duglegir að koma þeim að í starfseminni. Kenningar geta verið góðar á sinn 

hátt en það er vandi að velja úr og samræma þær því starfi sem fyrir er hverju sinni. 

Það sem er gott í dag getur verið orðið barn síns tíma á morgun.  

Það var ekki fyrr en 1999 er Aðalnámskrá leikskóla var gefin út að farið var að 

tala um lífsleikni. Eins og kemur fram í viðtölunum þá vissi fólk ekki hvað lífsleikni 

var og var hálf óöruggt. En þegar starfsfólk leikskóla og foreldrar fóru að skoða þetta 

ofan í kjölinn þá voru þetta bara „hin gömlu góðu gildi“ eða „gamalt vín á nýjum 

belgjum.“ 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru í hnotskurn að þessar greinar hafi verið 

kenndar í leikskólum fyrir fimmtán til tuttugu árum, þeirri kennslu var ekki þröngt 

sniðinn stakkurinn heldur fléttaðist inn í allt leikskólastarfið. Það gekk einnig eins og 

rauður þráður í gegnum öll viðtölin að viðmælendur skynjuðu miklar breytingar í 

samfélaginu sem endurspeglast í leikskólastarfinu. 

Að úrvinnslu viðtalanna lokinni voru dregin fram sjö meginþemu sem birtust í 

orðum viðmælenda okkar og munum við moða úr þeim í næsta kafla.  

 

Þau eru: 

- Lífsleikni/siðferði var kennd áður ómeðvitað 

- Þróunarverkefnið lífsleikni vekur umræðu  
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- Félagsþroski og „ kennsla“ 

- Tilfinningagreind og „kennsla“ 

- Virðing, virðingarleysi 

- Agi, agaleysi 

- Breytt þjóðfélag 
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6. Umfjöllun og túlkun 
Eins og fram kemur í inngangi var markmiðið sem við lögðum upp með að leitast við 

að svara m.a. spurningunni hvort hin „gömlu góðu gildi“ séu enn í heiðri höfð í 

leikskólunum. Það sem við teljum að séu hin „gömlu góðu gildi“ er m.a. að kenna 

börnum góða siði, þekkja tilfinningar sínar og annarra og bera virðingu fyrir umhverfi 

sínu. Eins og sagt var, að vera kurteis, að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og þá 

ekki síst sér eldri, eða „ að vera vel upp alinn“ eins og sagt var í gamla daga.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að leikskólakennurunum finnst að 

agaleysi og virðingarleysi sé ríkjandi í dag hjá börnum. Það er talað um agaleysi í 

skólum og inni á heimilunum, ekkert má banna því þá er verið að hefta sjálfstæði 

barna. Í einu svarinu kemur fram að þetta séu áhrif frá „blómatímabilinu“. Foreldrar 

og aðrir uppalendur eru að vakna upp við að það þurfi að vera ákveðinn agi og 

fastmótaður rammi í uppeldinu, þess vegna sé farið að leggja meiri áherslu á 

lífsleiknikennslu í leikskólunum og að einnig sé verið að kenna stig af stigi því það 

kennsluefni fellur svo vel inn í lífsleiknina. Leikskólakennararnir leggja áherslu á og 

eru nokkuð meðvitaðir um að lífsleiknikennslan þurfi að liðast eins og rauður þráður í 

gegn um allt starf leikskólans til þess að hún beri árangur. 

Framkoma leikskólakennarans gagnvart barni ræður miklu um það hvernig það 

tileinkar sér leiðsögn hans og að hve miklu leyti kennsla og umönnun stuðlar að 

styrkri sjálfsmynd barnsins og trú þess á eigin getu.92 Þetta er sígildur boðskapur að 

okkar mati og þarf að skipa öndvegi í lífsleiknikennslunni. Fram kom hjá 

viðmælendum okkar að hægt sé að segja að lífsleikni í starfi með börnum sé 

siðferðilegt uppeldi og inn í hana fléttist þjálfun í tilfinningagreind og félagshæfni, líkt 

og kveðið er á um í Aðalnámskrá leikskóla. 

Í viðtölunum kom fram að leikskólakennararnir eru allir á því að mesta breytingin 

í uppeldismálum í leikskólunum sé sú að aðstæður í samfélaginu eru svo breyttar og 

svo margt í boði sem freistar bæði foreldra og barna. Foreldrar eru báðir allan daginn 

úti í atvinnulífinu þannig að þeir hafa mun minni tíma með börnum sínum en áður. 

Fleiri meðlimir voru í fjölskyldunni áður og þá lærðu börn lífsleikni hvert af öðru og 

þeim fullorðnu. Börn tóku meiri þátt í verkum foreldra sinna eða sér eldri systkina og 

                                                 
92 Kristín Aðalsteinsdóttir 1996:62-67 
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var þá spjallað um ýmislegt á meða. Við teljum að einmitt þess vegna hafi samtal 

fólks á milli verið frjórra og vitrænna en nú er.  

Í svörunum kemur fram að þegar samverustundir foreldra og barna eru orðnar 

svona fáar þá skipti svo miklu máli hvernig þessum stundum sé varið. Greinilega 

kemur fram í svörunum að leikskólakennararnir hafa áhyggjur af því hvað börn eru 

mikið mötuð á alls kyns miður góðu efni, t.d. í sjónvarpinu og tölvum. Því er mjög 

áríðandi að foreldrar sitji hjá börnum sínum og horfi með þeim t.d. á barnaefnið. 

Foreldrar gera sér betur grein fyrir hvað börnin eru að horfa á og þá skapast líka þessi 

nánd við börnin sem við komum inná í kafla tvö.  

Af þessu má sjá að þungi ábyrgðarinnar er orðinn meiri á starfsemi leikskólanna. 

Þó kemur fram í rannsókninni að leikskólakennurunum finnst að foreldrarnir eigi að 

bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna en þar á eftir komi skólarnir sem mótunaraðilar 

í uppeldinu. Aðeins ber þó á því að foreldrar séu að reyna að varpa ábyrgð uppeldisins 

yfir á leikskólana eða bara skólana almennt.  

Viðmælendur skynjuðu miklar breytingar í samfélaginu sem endurspeglast í 

leikskólastarfinu, þ.e. að miklar þjóðfélagslegar breytingar hafi orðið nú síðustu ár og 

hafi áhrif á starf leikskólans. Það gekk eins og rauður þráður í gegnum öll viðtölin að 

nú sé hraði orðin svo mikill í samfélaginu og örar og miklar breytingar. 

Leikskólakennurunum fannst foreldrar vinna mikið og að þeir væru svolítið uppteknir 

af sjálfum sér og gæfu sér ekki tíma með börnum sínum. 

Í viðtölunum birtist áhugi allra leikskólakennaranna á þróunarverkefninu um 

lífsleikni, sem fléttað er inn í starfið í leikskólunum þremur, eða álíka efni til að 

leiðbeina börnum við að temja sér aga og góða siði. Þetta samræmist vel 

meginniðurstöðu rannsóknarinnar en hún var að lífsleiknigreinar hafi vissulega verið 

kenndar í leikskólum fyrir fimmtán til tuttugu árum, þeirri kennslu var ekki markaður 

þröngur bás heldur fléttaðist inn í allt leikskólastarfið. 

Okkur kemur á óvart hversu lítill skoðanamunur er á milli nýútskrifaðra 

leikskólakennara og þeirra sem lengri reynslu hafa. Yngstu leikskólakennararnir voru 

með ákveðnari skoðanir gagnvart aga- og virðingarleysi almennt og að foreldrar gefi 

börnum sínum ekki nægan tíma. Einnig kom okkur á óvart skilningur viðmælenda 

okkar á kennslu í félagsþroska. Yngri leikakólakennararnir virtust ekki gera sér grein 

fyrir að verið sé að kenna félagsþroska í öllu starfi þar sem unnin er hópavinna, í 

fataklefanum og svo víða í daglegu starfi leikskólans. 
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Fróðlegt væri að gera aðra rannsókn, eftir um það bil fimm ár, í þessum þremur 

leikskólum hér á Akureyri þar sem þróunarverkefnið lífsleikni er nú í gangi. Eins væri 

áhugavert að gera rannsókn meðal grunnskólakennara og athuga hvort 

lífsleiknikennslan skili sér meðal barnanna úr þessum þremur leikskólum. Einnig væri 

gaman að rannsaka hvort leikskólakennurum hafi fundist þeir sjálfir breytast við þetta 

og hvort lífsleikni sé hluti af öllu starfi umræddra leikskóla.  
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7. Lokaorð 
Breyttar áherslur í þjóðfélaginu þar sem viðvarandi hraði og tímaleysi virðist einkenna 

uppeldi barna í dag eru okkur ofarlega í huga að þessari rannsókn lokinni. Kröfur til 

leikskólanna eru orðnar meiri og víðtækari þar sem uppeldi barna fer þar meira og 

minna fram. Má augljóst vera að þessar breyttu aðstæður, þar sem börn dvelja í 

leikskólum allt upp í níu tíma dag hvern, hljóta að hafa áhrif  

Nú sem fyrr eru „nýjar“ kenningar að ryðja sér til rúms í leikskólastarfi. Í ljósi 

umræðu um agaleysi og siðleysi í skólum hafa leikskólar sett á laggirnar 

þróunarverkefnið lífsleikni sem er kennsluefni í að rækta persónulega mannkosti og 

alhliða þroska. Þannig verður einstaklingurinn heilsteyptari og getur tekist á við 

kröfur og áskoranir daglegs lífs. Stig af stigi er nýtt kennsluefni í félagsþroska og 

tilfinningagreind. Til að þetta nýja kennsluefni skili sem bestum árangri verða 

leikskólakennarar að yfirfæra kennsluefnið á allt starf leikskólans. Það er einnig 

mikilvægt að góð samvinna sé milli skóla og heimilis, til þess þarf gott 

upplýsingastreymi. Þannig geta foreldrar og leikskólinn samræmt það efni sem verið 

er að vinna með hverju sinni. 

Þegar komið er að lokum þessarar ritgerðar og litið er til baka að upphafinu, hefur 

margt komið í ljós í því ferli sem átt hefur sér stað. Við höfum með lestri kynnst 

meiru af áhugaverðu efni um lífsleikni, félagsþroska og tilfinningagreind. Sú sýn sem 

leikskólakennararnir hafa á tímaleysi foreldra kemur okkur á óvart. Okkur virðist sem 

ekki sé kynslóðabil á milli gamalreyndra og ungra leikskólakennara.  

Lokaniðurstaða okkar er sú að ætíð skuli hagsmunir barnanna vera í fyrirrúmi 

hvernig sem leikskólar leitast við að þróa starfsemi sína til að fylgja nýjum straumum. 

Fylgja þarf þeim þjóðfélagsbreytingum sem verða hverju sinni en ekki má gleyma 

þessum „gömlu góðu gildum“, þau þarf alltaf að hafa í heiðri hvernig sem þjóðfélagið 

þróast. Þannig getur leikskólinn skapað gott fordæmi og haft áhrif til hins betra. 

 

„Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru 

því að þar eru uppsprettur lífsins.“ 
                                                                           (Orðskviðirnir. 4:23) 
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Fylgiskjöl 



  

 

Spurningarammi 
 
1. a) Telur þú að siðfræði/lífslleikni hafi verið kennd í leikskólum síðustu 

fimmtán til tuttugu árin? Ef svo er, hvernig hefur hún verið kennd? 

Í hvaða stundum? 

 

b) Telur þú að einhverjar breytingar hafi orðið á siðfræði/lífsleikni 

kennslu síðustu fimm árin? Ef svo , hvaða breytingar hafa orðið? 

Eru sérstakar stundir eða tengist kennslan öllur starfinu í leikskólanum? 

 

2. a) Hefur verið markvisst unnið að félagsþroska barna í leikskólanum 

síðustu fimmtán til tuttugu árin? 

Ef svo er hvernig verið unnið að því að efla félagsþroska? 

 

b) Telur þú að einhverjar breytingar hafi orðið á kennslu í félagsþroska 

síðustu fimm árin? 

Ef svo , hvaða breytingar hafa orðið? 

Eru sérstakar stundir eða tengist kennslan öllur starfinu í leikskólanum? 

 

3. a) Telur þú að það hafi verið kennd tilfinningagreind í leikskólum 

síðustu fimmtán til tuttugu árin? Ef svo er, hvernig hefur verið unnið að 

því? 

 

b) Telur þú að einhverjar breytingar hafi orðið á kennslu í 

tilfinningagreind síðustu fimm árin? 

Ef svo , hvaða breytingar hafa orðið? 

Eru sérstakar stundir eða tengist kennslan öllur starfinu í leikskólanum? 

 



  

4. Telur þú að börn hafi borið meiri virðingu fyrir hvort öðru áður og 

sjálfum sér fyrr en nú er?  

 Telur þú að börn hafi borið meiri virðingu fyrir fullorðnum  fyrir tuttugu 

árum en í dag? 

b) Telur þú að börn hafi borið meiri virðingu fyrir umhverfi sínu fyrir 

fimmtán til tuttugu árum en í dag? 

 

5. Telur þú að það sé meiri þörf fyrir kennslu lífsleikni/siðferði í dag en 

fyrir fimmtán til tuttugu árum? 


