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Útdráttur 
 
Eftirfarandi verkefni er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri á vormisseri árið 2004. Tilgangur verkefnisins er að skoða þætti 
sem hafa áhrif á tilfinningar og tilfinningaþroska leikskólabarna og í tengslum við 
ritgerðarskrifin hannaði ég Tilfinningaspil. 

Þörf er á að finna farveg til að ræða um tilfinningar í gegnum leik og störf 
barna með það meginmarkmið í huga að börn læri að þekkja sínar tilfinningar og 
skilja tilfinningar annarra. Rannsóknir á starfsemi heilans eru stöðugt að færa okkur 
nýja vitneskju, sem vekja vonir um að hægt verði að vinna betur með tilfinningar, 
þekkja þær og stjórna þeim. Þannig geti einstaklingar haft jákvæð áhrif á líf sitt og 
annarra einstaklinga í samfélaginu og þar með allt samfélagið.  

Sagt er frá tilfinningum í sögulegu samhengi og hvernig kennismiðir allt frá 
tímum Aristótelesar til dagsins í dag hafa litið mismunandi á þátt tilfinninga í 
siðferðisþroska mannsins. Ég fjalla um ólík viðhorf og skilning á tilfinningum í 
samfélaginu, svo og um nýjustu kenningar um tilfinningagreind, sérstaklega 
kenningar þeirra Daniels Golmans og Howards Gardners sem snúa að 
tilfinningagreind barna og mikilvægi þess að efla tilfinningaþroska, samhygð og 
almennt tilfinningalæsi.  

Ég fjalla um þróun í rannsóknum á heilanum og hvað þær hafa fært okkur sem 
varpað hefur nýju ljósi á möguleika í þroskun á starfsemi heilans og hæfni hans á 
fullorðinsárum til að takast á við það sem lífið býður hverjum einstakling. Hvernig 
reynsla barnsins hefur afgerandi áhrif á mótun sjálfsmyndar. Hvaða þættir það eru 
sem móta sjálfsmynd barna, leikskólakennarar hafa þar veigamiklu hlutverki að 
gegna. Ég skoða hvernig Aðalnámskrá leikskóla er stefnumótandi í námskrám 
leikskóla.  

Í tengslum við ritgerðina hannaði ég Tilfinningaspil, sem er leið til að skapa 
umræðu um tilfinningar meðal barnanna í gegnum leikinn. Í forprófun á 
Tilfinningaspilinu voru börnin áhugasöm og glöð og sáu fleiri notkunarmöguleika en 
upphaflega var gert ráð fyrir í spilinu. Leikskólakennarar töldu að yngstu börnin 
þriggja til fjögra ára, sýndu myndunum áhuga, vildu skoða og tala um þær en höfðu 
minna úthald í að spila. Í leikskólanum er mikilvægur grunnur lagður sem felst í 
umhyggjusömu uppeldi í siðgæðis- og tilfinningaþroska - í æskunni er framtíð 
þjóðarinnar. 
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Summary 
 

This essay is a final assignment to B.Ed.- exam at the Teaching Department in the 
University of Akureyri on spring term 2004. The main purpose of the assignment is to 
examine the factors that affect preeschool childrens emotions and their emotional 
growth.  

It is important to find a way to talk about emotions through play and work 
with children. The main purpose is to help children to learn to know their own 
feelings (emotions) and understand the feelings (emotions) of others. 

Research on how the brain works are constantly bringing us new knowlegde, 
which gives hope that working with emotions will become easier and that it will be 
easier to recognice feelings and controle them. That will make it possible for people 
to have positive impact on their own life and the life of others in a society and by 
doing so a positive impact on the society as a hole. 

In the essay emotions are looked at from historical view. How theories from 
times of Aristoteles to our days have put emotions in different perspective to ethics. I 
will talk about different beliefs and understanding on emotions in society and also 
about new theroies on emotional intelligence, especially the theories of Daniel 
Golman and Howard Gardner. Their theories are about emotional intelligence and the 
importance of encourageing emotional growth of children, solitarity and the ability to 
read the emotions of others. 

I will talk about development of research of the brain, the information these 
reseach have given us about how the brain works. How they have shed light on how 
the growth of the brain can be influenced and its competence in adult life to mangage 
what life brings each and every individual. Experience of every child effects the self 
image of that child. What factors influence the self image of a child and how 
preschool teachers play an important role in that development. I will look at the main 
curriculum for the preschool and how it is policy making in the curriculum for every 
preshool.  

In relation to the essay I designed emotional playing cards, as a way to 
encourage discussions about feelings with the children through the game. When the 
cards where tried the children where enthusiastic and happy. They came up with more 
possible usage of the cards than I had thought of. Preschooll teachers thought that 
children 3-4 years, had shown interest in the pictures, they wanted to look at them and 
talk about them but had less endurance to play the cards. 

In the preeschool an important foundation is laid for the development of 
ethical and emotional development of the children by the kind of a attention they get. 

In youth is the future of a nation.  


