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Ágrip 
Mikilvægt er að leikskólakennari geri sér grein fyrir hversu mikil áhrif 
tilfinningaþroski barna getur haft á líf þeirra. Leikskólakennari þarf að hafa í 
huga þarfir barnanna við skipulagningu á leikskólastarfi og finna leiðir til að 
efla tilfinningaþroska eftir bestu getu ásamt því að skipuleggja daglegt starf 
þarf að hafa í huga að efla tilfinningalega færni þeirra. Í ljósi þess var áhersla 
rannsóknarinnar sett á að skoða hvernig og hvort áherslur á tilfinningaþroska 
barna hafi breyst á síðustu tveimur áratugum. Til að rannsaka það voru tekin 
viðtöl við átta leikskólakennara sem höfðu starfað á leikskóla í tuttugu ár eða 
lengur, í viðtölunum var lögð áhersla á upplifun leikskólakennaranna á stöðu 
leikskólastarfsins með áherslu á tilfinningaþroska barna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að leikskólakennararnir telja að 
áherslur hafi aukist á mikilvægi tilfinningaþroska barna. Þeir telja einnig að 
með tilkomu uppeldisstefnu á leikskólum hafi orðið aukin vakning fyrir 
tilfinningaþroska barna og að börn hafi öðlast meiri viðurkenningu. Að mati 
höfundar þurfa leikskólakennarar að ígrunda reglulega hvernig leggja skuli 
áherslu á tilfinningaþroska barna. Leikskólakennararnir átta telja að 
tilfinningaþroski sé og eigi að vera stór hluti af starfi leikskólans og skuli 
fléttast inn í daglegt starf. Einnig telja þeir að undirstaða alls sé að hafa góða 
stjórn á eigin tilfinningum. 

 



 

Abstract 
It is important that preschool teachers are aware of how much influence 
emotional development of children can have on their lives. A preschool 
teacher needs to consider the needs of the children in the planning of 
activities and find ways to promote emotional development, best of their 
ability, as well as organizing daily work. Due to this the focus in this research 
was to observe how and if emphasizing on emotional development in 
children has changed over the past two decades. Interviews were conducted 
with eight preschool teachers that had worked in a kindergarten for two 
decades or more, the interviews emphasized on the teacher’s experience on 
the kindergarten’s status regarding children’s emotional development. 

The results of the research show that the teachers believe that there has 
been an increase in emphasis on the importance of children’s emotional 
development. They also believe that with the introduction of early childhood 
education in kindergartens, there has been an increased awakening for the 
emotional development of children and that children have gained more 
recognition. It is the author’s opinion that preschool teachers need to 
regularly consider how to emphasize the emotional development of children. 
The eight teachers believe that emotional development is, and should be, a 
big part of the kindergarten and should be woven into the daily work. They 
also consider that knowing how to control your emotions is crucial. 

 



 

Formáli 
Verkefni þetta er 30 eininga meistaraprófsverkefni við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri til M.Ed.-prófs í menntunarfræði á yngsta stigi. 
Leiðbeinandi var Anna Elísa Hreiðarsdóttir. Vinna við verkefnið hófst í 
janúar 2015 og lauk henni í maí sama ár. 

Starf leikskólakennara er fjölbreytt og krefjandi. Í námi mínu hef ég 
komist að því enn frekar hversu mikilvægt er að huga að alhliða þroska 
barna. Tilfinningar og tilfinningaþroski barna hefur vakið sérstaka athygli 
mína og hvernig unnið er með tilfinningaþroska barna í daglegu starfi í 
leikskóla. Þarf af leiðandi vildi ég dýpka þekkingu mína á hvernig áherslan 
hefur verið síðustu tuttugu ár. Til að fá enn frekari skilning tók ég viðtöl við 
átta leikskólakennara sem hafa unnið í tuttugu ár eða lengur á leikskóla. 
Ásamt því að efla þekkingu mína á mikilvægi tilfinningaþroskans í leik og 
starfi með börnum. 
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1. Inngangur 
Samskipti eru mikilvæg fyrir alla. Þau byggjast á gagnkvæmri virðingu fólks 
hvert við annað. Í lýðræðissamfélagi þar sem mannréttindi eru mikilvæg, má 
gera ráð fyrir að samskipti spili stóran þátt í að móta og viðhalda lýðræði og 
mannréttindum. Lífsleikni er stór þáttur í að kenna börnunum mannréttindi, 
ásamt því að móta leikskólastarfið og að viðhorf kennara séu þess eðlis að 
börnin upplifi að samfélagið eigi að mótast af lýðræði og mannréttindum. Til 
að hægt sé að búa til lýðræðislegt samfélag er mikilvægt að jafnrétti sé á 
meðal fólks. Það á við um öll samfélög, stór sem smá, líka á fámennum 
deildum leikskóla. Öll börn eiga jafnan rétt á að fá nám við sitt hæfi og að 
þroskast á eigin forsendum (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 
19–20). Markmið leikskóla er að hlúa að velferð barna og veita þeim 
umönnun í öruggu umhverfi sem byggist meðal annars á kærleika, jafnrétti, 
ábyrgð, lýðræðislegu samstarfi og virðingu. Börn skulu fá tækifæri til að 
upplifa fjölbreytt leikskilyrði til að efla alhliða þroska sinn (lög um leikskóla 
nr. 90/2008).  

Útgáfa Uppeldisáætlunar fyrir dagvistarheimili (1985) á upphaf sitt að 
rekja til þess að áhyggjur voru af auknum hraða í þjóðfélaginu og talið að 
börn gætu einangrast félagslega ef ekki yrðu gerðar ráðstafanir. Með tilkomu 
hennar má segja að mikil vakning hafi orðið á mikilvægi þess að efla alhliða 
þroska barna. Samkvæmt lögum um leikskóla (90/2008) er leikskólinn talinn 
vera fyrsta skólastigið sem sýnir fram á leikskólar sinna mikilvægu hlutverki 
í námi barna. Fyrstu æviár barnsins eru mikilvæg til að efla alhliða þroska 
barna. Leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki í að móta 
tilfinningaþroska barna (Fríða B. Jónsdóttir, 1999, bls. 26). Þeim ber að sjá til 
þess að hvert barn fái að njóta hæfileika sinna og að námsumhverfi barna sé 
skipulagt þannig að þau fái notið bernsku sinnar. Líkt og fram kemur í 
siðareglum kennara að kennari skuli sýna nemendum virðingu, áhuga og 
umhyggju, efla gagnrýna hugsun nemenda, efla virðingu þeirra fyrir sjálfum 
sér og öðrum ásamt menningu og umhverfi (Kennarasamband Íslands, e.d.). 

Umræða tilfinningaþroska er flókin og ekki hægt að koma henni fyrir á 
nokkrum blaðsíðum. Tilfinningaþroski barna hefur þróast í gegnum tíman líkt 
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og annað sem fylgir mannkyninu. Því er mikilvægt að fylgja þróuninni til að 
koma til móts við þarfir barna og auka eigin þekkingu á tilfinningaþroska 
barna (Winnicott, 1987, bls. 66). 

Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða hvernig áhersla á tilfinningaþroska 
barna í leikskólastarfi hefur þróast. Markmið rannsóknarinnar var að auka 
eigin skilning og þekkingu á tilfinningaþroska barna og hvernig hann birtist í 
leik og starfi með börnum. Valið á efni ritgerðarinnar má rekja til æskuára 
minna þegar ég tók ákvörðun um að vinna á leikskóla þegar ég yrði fullorðin. 
Í tvö ár vann ég sem leiðbeinandi á leikskóla og hefur það verið mér ofarlega 
í huga frá þeim tíma hvernig viðhorf leikskólakennara er til tilfinninga barna. 
Hvert barn hefur sína eiginleika sem mikilvægt er að efla. Nauðsynlegt er að 
styrkja þá eiginleika sem barn hefur og auka trú þeirra á eigin getu. Tel ég því 
mikilvægt að auka eigin þekkingu á tilfinninga þroska barna til að vera í 
stakk búin að takast á við þann fjölbreytileika sem leikskólastarf býður upp á. 

Rannsóknarspurningarnar ritgerðarinnar eru, Hvernig er unnið með 
tilfinningaþroska barna í leikskóla? Hafa áherslur breyst síðustu tuttugu ár? 
Uppbygging verkefnisins er fræðileg umfjöllun um tilfinningaþroska barna 
þar sem farið er yfir hlutverk leikskólakennara og hlutverk leikskóla. Þar á 
eftir kemur umfjöllun um kennsluefni og uppeldisstefnur í tilfinningaþroska 
barna. Í lok fræðikaflans er gerður samanburður á útgefnum 
uppeldisáætlunum og aðalnámskrám leikskóla. Samanburðurinn felur í sér 
athugun á hvernig og hvort áherslur hafi breyst á að efla tilfinningaþroska 
barna í leikskóla. Í næsta hluta er gerð grein fyrir aðferðafræði sem notuð var 
við rannsóknina. Hún byggist á viðtölum við átta leikskólakennara sem luku 
leikskólakennaranámi fyrir tuttugu árum og hafa unnið eða starfað við 
leikskóla að námi loknu. Í viðtölunum er spurt um áherslur á 
tilfinningaþroska í námi þátttakenda, áherslur á tilfinningaþroska í 
leikskólastarfi og hvort þeir hafi orðið varir við aukna áherslu á 
tilfinningaþroska barna í starfi sínu. Niðurstöðurnar skiptast í þrjú megin 
þemu sem eru áherslur á tilfinningaþroska barna í námi þátttakenda, áherslur 
á tilfinningaþroska í leikskólastarfi með börnum og framtíðarsýn þátttakenda 
á tilfinningaþroska barna í leikskólastarfinu. Í lokin er umræðukafli þar sem 
niðurstöður rannsóknarinnar eru ræddar út frá fræðunum og 
rannsóknarspurningum. 
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2. Tilfinningaþroski barna 
Goleman (2000, bls. 10–11) telur að tilfinningar fólks hafi breyst mikið á 
stuttum tíma. Hann segir að fólk grípi frekar til örþrifaráða og sýni 
ófyrirleitni í samfélaginu og innan fjölskyldna, þegar það er í tilfinningalegu 
ójafnvægi. Telur hann ástæðu þess vera hægt að rekja til slakrar 
tilfinningagreindar hjá fólki. Því má ætla að það sé mikilvægt að vinna með 
tilfinningaþroska frá unga aldri.  

2.1 Börn og tilfinningaþroski 

Goleman (2000) gaf út bókina Tilfinningagreind (e. Emotional Intelligence) á 
frummálinu árið 1995, þar leggur hann áherslu á að góð tilfinningagreind 
auki vellíðan og geti haft áhrif á hvernig fólk bregst við ýmsum aðstæðum 
(Goleman, 2000, bls. 12). Tilfinningar hafa mikinn mátt og geta stjórnað 
hegðun mannsins á degi hverjum, hafi einstaklingur sterka tilfinningagreind 
og tilfinningastjórn getur hann stjórnað því hvernig tilfinningar hafa áhrif á 
daglegt líf, einnig telur hann að hugur og tilfinningar hafi jafn mikið vægi í 
ákvarðanatöku einstaklinga. Goleman telur að of mikið sé horft til greindar 
og rökhyggju en leggur áherslu á að lítið stoðar að hafa háa greindarvísitölu 
ef tilfinningar stjórna allri ákvarðanatöku (Goleman, 2000, bls. 17). 
Tilfinningagreind Goleman og fjölgreindakenning Gardner eru sagðar geta 
unnið saman að því leiti að til þess að einstaklingur geti nýtt greind sína er 
mikilvægt að hann hafi góða tilfinningagreind. Goleman sagði frá fimm 
atriðum sem hægt er að kenna með umræðum og leik og hefur áhrif á hvernig 
einstaklingur hefur stjórn á eigin greind, þau atriði eru að þekkja tilfinningar 
hjá öðrum, hæfileika til að skilja tilfinningar annarra, hafa stjórn á eigin 
tilfinningum, hæfileika til að hvetja sjálfan sig og að geta átt samskipti við 
aðra. Gardner setti fram kenningu um fjölgreind sem byggðist upp á að efla 
greindarvísitölu einstaklings., Goleman hélt því fram að tilfinningagreind 
væri mikilvægari en greindarvísitala. Því að einstaklingur með góða 
greindarvísitölu og getur ekki haft tilfinningalega stjórn á henni nær ekki að 
nýta greindarvísitölu sína á réttan hátt. (Goleman, Barlow og Bennett, 2010, 
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bls. 91–92). Samskipti og umgengni við aðra er að miklu leiti stjórnað af 
tilfinningum einstaklings. Barn með góða tilfinningafærni er líklegra til að 
geta átt í góðum samskiptum við önnur börn og getur sett sig í spor þeirra 
(Goleman, 2000, bls. 120–121). Því er mikilvægt að efla tilfinningaþroska 
barna strax við upphaf bernskuárana til að efla sjálfstæðan einstakling sem er 
tilbúin til að takast á við daglegt líf með góðri tilfinningastjórn. 

Tilfinningaþroski getur haft áhrif á hvernig börnum vegnar á 
fullorðinsárum, því er mikilvægt að huga að þeim þroska strax við fæðingu. 
Foreldrar og leikskólakennarar hafa mikil áhrif á hafa mikil áhrif á 
tilfinningaþroska barna (Ashdown og Bernard, 2012, bls. 397; Denham, 
Bassett og Zinsser, 2012, bls. 137). Börn sem ekki fá tilfinningalega svörun 
frá foreldum sínum geta hafnað foreldrunum tilfinningalega mjög snemma á 
lífsleiðinni. Geðtengsl eru fyrstu tilfinningalegu tengsl sem börn upplifa. 
Strax á fyrstu mánuðum ævinnar upplifa börn tengsl til foreldra sinna (Aldís 
Guðmundsdóttir, 1997, bls. 245, 249). Goleman (2000, bls. 226) telur að 
lífsreynslan hafi mikil áhrif á heilann og sé í raun það sem mótar hann, 
einkum á bernskuárunum. Börn sem upplifa neikvæð viðbrögð við 
tilfinningum sínum frá foreldrum eru líklegri til að verða feimin, hrædd eða 
leið. Því er mikilvægt að gefa jákvæð viðbrögð við tilfinningum þeirra og 
efla tilfinninga- og samskiptaþroska þeirra snemma (Denham, Bassett og 
Zinsser, 2012, bls. 139). Því fyrr sem börn skynja að tilfinningar þeirra skipta 
máli því líklegra er að það hafi jákvæð áhrif félags- og tilfinningaþroska 
þeirra þegar þau verða eldri (Ashdown og Bernard, 2012, bls. 404–405). 

Fyrir börn eru heimili og leikskólinn þeir staðir sem hafa mest áhrif á 
þroska þeirra á leikskólaaldri. Til að börn upplifi eðlilegan tilfinningaþroska 
er mikilvægt að foreldrar og leikskólakennarar séu í tilfinningalega góðu 
jafnvægi í daglegu starfi með börnum (Denham, Bassett og Zinsser, 2012, 
bls. 138). Fyrstu ár barna í leikskóla byggjast á að læra samskipti og að 
umgangast jafnaldra sína (Raver, 2003). Á þeim tíma eru margar nýjar 
upplifanir og tilfinningar sem fylgja hverjum nýjum degi. Leikskólakennari 
sem er í góðu tilfinningalegu jafnvægi er líklegri til að hafa jákvæð áhrif á 
tilfinningaþroska barna í leikskólanum. Einnig getur hann haft áhrif á hvernig 
barnahópurinn hefur samskipti sín á milli í daglegu starfi. Hafi 
leikskólakennarinn þá hæfni að koma tilfinningaþroska inn í daglegt starf 
hefur það áhrif á hvernig börnin upplifa sjálf sig og aðra (Ashdown og 
Bernard, 2012, bls. 397; Denham, Bassett og Zinsser, 2012, bls. 138). 
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Yngstu börn leikskólans geta þróað með sér hegðunarerfiðleika ef þau fá 
neikvæð viðbrögð við hegðun sinni. Ef gert er lítið úr tilfinningum þeirra 
getur það einnig haft áhrif á hegðun þeirra þegar þau verða eldri. Ung börn 
skynja hvernig viðbrögð þau fá við eigin tilfinningum (Denham, Bassett og 
Zinsser, 2012, bls. 141). Mikilvægt er að virða hegðun þeirra og vera til 
staðar þegar börn lenda í aðstæðum sem þau ráða ekki við. Á leikskólaárum 
eru börn að læra á tilfinningar sínar, þau eru að átta sig á eigin mörkum með 
hegðun sinni. Ef börn upplifa neikvæð viðbrögð eða niðurlægingu á hegðun 
sinni eða tilfinningum er möguleiki á að þau þrói með sér kvíða við 
ákveðnum aðstæðum. Auk þess eru líkur á að þau feli eigin tilfinningar fyrir 
öðrum eða hræðist að sýna þær. Barn sem upplifir neikvæð viðbrögð lærir 
ekki hvað það má gera heldur lærir það hvað það má ekki og reynir eftir 
fremsta megni að forðast þær aðstæður eða þá hegðun sem veldur 
neikvæðum viðbrögðum (Engle og McElwain, 2011, bls. 253–254). 

Undirstaðan fyrir börn til að efla tilfinningaþroska er að hafa góðan 
tengilið sem er í tilfinningalega góðu jafnvægi. Barn sem upplifir traust til 
þess aðila sem hefur áhrif á tilfinningar þess er líklegra til að uppskera gott 
tilfinningalegt jafnvægi í daglegu starfi. Ef gott tilfinningalegt samband er 
milli barns og foreldris er líklegra að barnið sýni jákvæðar tilfinningar á 
leikskólanum (Hendrick og Weissman, 2007, bls. 180, 182). Af þessu má sjá 
að góð hæfni í félags- og tilfinningalegum þroska sé mikilvæg undirstaða 
góðra samskipta og velgegni barna í framtíðinni (Ashdown og Bernard, 2012, 
bls. 397–398). Börn skynja hvernig fullorðnir bregðast við ákveðnum 
aðstæðum og telja að þau viðbrögð séu rétt. Því er mikilvægt að hinn 
fullorðni hafi stjórn á tilfinningum sínum í daglegum athöfnum. Því má gera 
ráð fyrir að umræður um tilfinningar skipti miklu máli fyrir börn til að átta 
sig á að hver og einn upplifir aðstæður á mismunandi hátt (Denham, Bassett 
og Zinsser, 2012, bls. 140). 

Hlustun er mikilvægur þáttur í samskiptum fólks og þar af leiðandi 
mikilvægur þáttur í leikskólastarfi. Virk hlustun á sér stað þegar 
augnsamband er við þann sem talað er við og svipbrigði og líkamstjáning 
sýna viðkomandi að áhugi er til staðar. Virk hlustun sýnir börnum að 
leikskólakennari hafi áhuga á því sem þau eru að segja og sýnir þeim 
umhyggju um leið (Drífa Þórarinsdóttir, 2010, bls. 25–26; Naughton og 
Williams, 2009, bls. 116–117). Ásamt mikilvægi hlustunarinnar skiptir 
virðing fyrir leik barna máli (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 29). Til að 
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barn upplifi að tilfinningar þess skipti máli er einnig mikilvægt fyrir 
leikskólakennara að endurtaka það sem barnið hefur sagt til að það geti átt 
möguleika á að hafa meiri stjórn á eigin tilfinningum. Að heyra annan 
endurtaka eigin frásögn getur auðveldað börnum að upplifa eigin tilfinningar. 
Einnig með því að lýsa svipbrigðum barna geta þau tengt það við eigin líðan 
og þannig áttað sig á hvernig tilfinningar koma fram í svipbrigðum. Ef orðum 
er beint að hegðun og svipbrigðum barns er það líklegra til að það tengi 
hegðun við svipbrigði sín og geti þá áttað sig á hvernig það breytir tilfinningu 
í líkamlegum tilburðum (Hendrick og Weissman, 2007, bls. 183). Því er 
mikilvægt fyrir leikskólakennara að vera vakandi fyrir því hvernig hann 
bregst við tilfinningum barna þegar þau segja frá upplifun sinni í daglegu 
starfi til að þau verði ekki hvekkt af viðbrögðum sem þau fá og haldi að þau 
hafi gert rangt. 

Á yngri árum eru börn að þróa með sér eigin hegðun sem á eftir að móta 
þau til framtíðar. Börn fá einungis eitt tækifæri til náms og mikilvægt að 
foreldrar og leikskólakennarar séu meðvitaðir um að nýta hvern dag með 
þarfir barnanna í huga. Upplifanir barna í æsku geta haft áhrif á hegðun og 
líðan þeirra í framtíðinni. Mikilvægt er að þau fái aðstoð og jákvætt viðhorf 
við tilfinningum sínum. Ein af leiðunum sem hægt er að fara er að nota 
leikinn en hann er eitt helsta tjáningarform barnsins. Ávinningur af því að 
efla börn í gegnum leikinn er meðal annars að leikur getur bætt 
tilfinningalega þjáningu á borð við kvíða, skapstyggð og stress. Auk þess 
getur leikur haft róandi áhrif á börn (Goldstein, 2012, bls. 6). Barnið getur 
leikið eigin tilfinningar án þess að gera sér grein fyrir því að það sé að blanda 
raunveruleikanum inn í leikinn. Því getur verið mikilvægt fyrir foreldra og 
leikskólakennara að vera meðvitaður um gildi leiksins hjá börnunum 
(Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 25–26). Einnig hefur leikurinn þau áhrif 
að börn læra að leysa úr vandamálum, taka ákvarðanir, eignast vini og upplifa 
gleði (Goldstein, 2012, bls. 27). Meðal fræðimanna er Dewey sem hafði 
ákveðnar skoðanir á uppeldi barna og taldi að allt uppeldi væri félagslegt. 
Hann hélt því fram að ekki væri verið að sinna þeim hvötum sem börnum 
væru áskapaðar. Þær taldi hann vera félagshvötin, rannsóknarhvötin, 
sköpunarhvötin og listhvötin. Hann lagði áherslu á að besta leiðin til að efla 
virkan og sjálfstæðan einstakling væri ekki einungis með orðum heldur líka í 
verki (e. learning by doing) (Myhre, 2001, bls. 174–175). Hann lagði mikið 
upp úr því að börn fengju tækifæri til að taka þátt í samfélaginu og má þar 
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nefna framfarastefnuna þar sem Dewey lagði áherslu á að nemendur fengju 
traust til að segja frá og tala um tilfinningaleg, félagsleg og siðferðileg 
málefni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 125, 379). 

Börn þurfa tilfinningalegt öryggi og með því að hlúa að þeim, styðja við 
þau og gefa þeim tækifæri til að vera virkir meðlimir í því samfélagi sem þau 
tilheyra og þróa og efla félagslega og persónulega velgengi barna er hægt að 
ná fram aga. Auk þess að styrkja sjálfsmynd og sjálfsvirðingu þeirra (Drífa 
Þórarinsdóttir, 2010, bls. 14; Green, Malsch, Kothari, Busse og Brennan, 
2012, bls. 123). Dewey taldi mikilvægt að hver og einn hefði hlutverk til að 
auka á sjálfstæði og forðast það að einn eða fáir stjórni innan barnahópsins 
(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 115, 383). Í gegnum árin hafa börn 
fengið meiri viðurkenningu í samfélaginu. Líkt og fram kemur í Aðalnámskrá 
leikskóla (2011) að efla börn í að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi þar sem 
börn eru hvött til að hafa skoðanir og segja frá hvernig þeim líður (Mennta- 
og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 19). 

2.2 Hlutverk leikskóla 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) leggur áherslu á að leikskólakennarar stuðli að 
heilbrigði barna með það að markmiði að gæta hagsmuna þeirra og velferð. 
Leikskólar geta farið misjafnar leiðir að því að efla alhliða þroska barna en 
mikivægt er að leikskólakennarar innan sama leikskóla hafi sömu sýn og 
gildi til að gott starf geti átt sér stað (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 
2011, bls. 29). Fyrst og fremst eru það börnin og þarfir þeirra sem skipta 
máli. Hver barnahópur er mismunandi og því mikilvægt að leikskólakennarar 
endurskoði starfshætti sína reglulega til að koma sem best til móts við þarfir 
barna. Leikskólastarf byggist upp á samvinnu og gagnkvæmri virðingu. Til 
að gott starfssamfélag sé innan leikskóla er mikilvægt að leikskólakennarar 
ígrundi reglulega sjálfan sig og starfið, bæði einir og með öðrum. Allt 
leikskólaskólastarf er undir leikskólakennurum komið og mikilvægt er að 
þeir hafi markmið hvernig þeir ætla að ná árangri í starfi. Einnig er mikilvægt 
að þeir átti sig á að allt sem þeir gera hefur áhrif á heildina innan leikskólans, 
börn, foreldra og starfsfólk (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011, 
bls. 39, 52). Mikilvægt er að börnin fái að njóta sín og komið sé til móts við 
þarfir hvers og eins og þau fái tækifæri til að mótast sem einstaklingar og 
þátttakendur í stærri hópi. 
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Til að gott starf geti átt sér stað er mikilvægt að leikskólakennari gefi sér 
tíma til að nálgast börnin á forsendum þeirra og virða tilfinningar þeirra. 
Mikilvægt er að leikskólakennari sé tilbúin að takast á við þann 
fjölbreytileika í stórum barnahópi. Börn þróa með sér hegðun og samskipti í 
takt við önnur börn og fullorðna og allt hefur þetta áhrif á líðan og 
tilfinningar. Mikilvægt er að fullorðnir aðstoði börnin við að læra á samskipti 
við jafnaldra til að tryggja að sem flestum líði sem best (Engle og McElwain, 
2011, bls. 251). 

Fram kemur í rannsókn Sigríðar Sítu Pétursdóttur (2009: bls. 129–130) að 
umhyggja sé mikilvægur þáttur í öllu starfi sem fram fer með börnum. 
Samkvæmt rannsókninni má sjá að umhyggja, hlýja og traust skiptir miklu 
máli í þroska barna. Einnig er talið mikilvægt að börn finni að þau skipti máli 
og séu þess verð að finna fyrir umhyggju og hlýju. Eitt af markmiðum 
leikskólans er að „hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í 
samræmi við þarfir hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar“ 
(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 30). Til að börn upplifi að 
þau skipti máli er mikilvægt að leikskólakennari hlusti af heilum hug á það 
sem barnið hefur að segja. Í hlustun felst einnig að hlusta á þarfir barnanna, 
hlusta eftir hegðun og líðan þeirra. Þau börn sem virðast vera sjálfum sér nóg 
þurfa ekki síður á umhyggju og alúð að halda. Mikilvægt er því að 
leikskólakennari hlusti eftir þörfum barna. Börn eru flest þess eðlis að vilja 
hlúa að öðrum, mynda vinasambönd og finna til síns koma í daglegu starfi. 
Leikskólakennari gefur börnum mikla þörf til þess með því einu að vera til 
staðar og hlusta (Ikegami og Agbenyega, 2014, bls. 51–52). 

Að veita umhyggju felst ekki einungis í því að veita barni alúð, einnig þarf 
leikskólakennari að hafa hugsun sína og viðhorf jákvætt til að börn upplifi að 
umhyggjunni er beint til þeirra. Í raun þarf að beina umhyggjunni að sál 
barnsins til að það finni að hún sé raunveruleg og einungis ætluð sér (Sigríður 
Síta Pétursdóttir, 2009, bls. 132). Niðurstöður rannsóknar um sýn, hlutverk 
og starfshætti leikskólakennara og leiðbeinenda (Jóhanna Einarsdóttir, Arna 
H. Jónsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013, bls. 10) sýna að 
leikskólakennarar og leiðbeinendur hafa sömu skoðun á mikilvægi umhyggju 
og umönnun í leikskóla. 

Börn eru ólík, sum eru viðkvæmari en önnur og þurfa mis mikla 
umhyggju og eru mis viðkvæm fyrir aðhaldi. Því skiptir framkoma og viðmót 
leikskólakennara miklu máli í tengslum við tilfinningaþroska barna. 
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Áhrif leikskólastjóra 

Sterkt og traust bakland á vinnustað getur haft áhrif á sjálfstraust og góða 
tilfinningagreind starfsmanna. Leikskólastjóri sem byggir starfsfólk sitt upp 
með hvatningu og jákvæðum ummælum, getur haft áhrif á að starfsfólk 
leikskólans fái aukið sjálfstraust og meiri ábyrgðartilfinningu til starfs síns. 
Leikskólastjóri getur haft áhrif á líðan og félagslegan anda innan 
starfsmannahópsins (Goleman, Boyatzis og McKeee, 2004, bls. 27). 
Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) ber leikskólastjóri ábyrgð á 
faglegu og lýðræðislegu starfi innan leikskólans, með jákvæðum tilfinningum 
og hvatningu til starfsfólksins getur myndast gott og sterkt bakland á meðal 
starfsmannahópsins (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 31). 

Leikskólastjóri sem heldur starfsmönnum sínum upplýstum og gefur þeim 
tækifæri til að sækja endurmenntun og námskeið. Jafnframt er mikilvægt að 
leikskólastjóri gefi starfsmönnum tækifæri til að koma til sín til að ræða öll 
mál, sama hversu smávægileg eða alvarleg þau eru, og vera vel vakandi yfir 
líðan starfsmanna. Vel upplýstur leikskólastjóri getur skipt sköpum innan 
leikskólans. Ásamt því að vera vel upplýstur er mikilvægt að hann sýni fram 
á að hann beri traust til starfsfólksins og veiti því tækifæri til að koma með 
eigin athugasemdir og skoðanir. Á leikskólum geta þeir sem vinna þar í mörg 
ár orðið rótgrónir í starfi og gleyma jafnvel þegar nýtt starfsfólk byrjar að 
upplýsa það um reglur og stundum venjur innan skólans (Brewer og 
Hewstone, 2004, bls. 183–184). Mikilvægt er þó að leikskólastjóri sé ávallt 
vakandi yfir því að koma upplýsingum til skila til nýrra starfsmanna, hvort 
sem hann gerir það í eigin persónu eða fær viðkomandi deildarstjóra eða 
annan starfsmann til þess. Gæta þarf þess að starfsmaðurinn fái allar þær 
upplýsingar sem hann þarf og að hann geti leitað til viðkomandi með 
spurningar. 

2.3 Hlutverk leikskólakennara 

Leikskólakennari gegnir mikilvægu hlutverki innan leikskólans. Hlutverk 
leikskólakennara eru gerð góð skil í Aðalnámskrá leikskóla (2011) þar kemur 
fram að leikskólakennari skuli „styðja við nám barna í gegnum leik á 
margvíslegan hátt“ (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 38). 
Tilfinningaþroski barna er mikilvægur þáttur í leikskólastarfi og ber 



10 

leikskólakennurum skylda til að fylgja honum eftir og efla hann í daglegu 
starfi. Leikskólakennarar bera ábyrgð á að starf leikskólans efli alhliða þroska 
barna. Tilfinningaþroski barna er hluti af því að börn geti átt í samskiptum 
við jafnaldra sína í gegnum leik og starf. Með því að ræða tilfinningar við 
börn er leikskólakennari að efla börn í að skilja eigin líðan í daglegu starfi, 
auk þess að gefa þeim tækifæri á að læra að leysa úr vandamálum (Denham, 
Bassett og Zinsser, 2012, bls. 141). 

Leikskólastarfið er að stórum hluta byggt upp með leik og hvernig hægt er 
að flétta saman leik og nám barnanna. Hann er talinn virkasta 
kennsluaðferðin innan leikskólans og býður upp á að börn læri að umgangast 
aðra af virðingu og tillitsemi. Með því að tengja saman leik og ýmsa 
námsþætti er gert ráð fyrir að börn geti byggt upp þekkingu sína og fái 
jákvæða upplifun til náms (Anna Magnea Hreinsdóttir og Jóhanna 
Einarsdóttir, 2011, bls. 31–32). Til að góður leikur geti átt sér stað er 
mikilvægt að þau átti sig á að hvert og eitt hefur skoðun á aðstæðum. Hafi 
þau misjafnar skoðanir er mikilvægt að þau geti komist að sameiginlegri 
niðurstöðu um hvernig leiknum skuli hagað (Ashiabi, 2007, bls. 206; Valborg 
Sigurðardóttir, 1992, bls. 46).  

Leikskólakennari þarf að hafa mörg hæfnisvið til að geta sinnt þeim 
börnum sem hann hefur í sinni umsjá. Fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla 
(2011) að hlutverk kennarastéttarinnar nái yfir mörg áherslusvið sem tengjast 
uppeldi, rannsóknum, þróunarstarfi, kennslu, ráðgjöf og stjórnun (Mennta- og 
menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 11). Hluti af því að efla 
tilfinningaþroska barna er að leikskólakennari hafi notalegt og vinalegt 
viðhorf til barnsins og taki því eins og það er. Sé grunur um að barn hafi 
upplifað atburð sem hefur tilfinningaleg áhrif er mikilvægt að barn upplifi 
öryggi og að það geti tjáð tilfinningar sínar og sagt frá því sem gerst hefur. 
Barnið fær að stjórna ferðinni og leikskólakennarinn á ekki að ýta á eftir 
barninu til að tjá sig (Frost, o.fl., 2008, bls. 301, 309, 311). 
Leikskólakennarar geta aðlagað umhverfið að almennu skólastarfi þar sem 
þeir eru í nánu sambandi við börnin og ættu því að eiga auðvelt með að sjá 
hegðunarfrávik þeirra. Leikskólakennari þarf að finna leið til að geta fundið 
styrkleika hvers nemenda, hvernig best sé að efla þá styrkleika hjá hverjum 
og einum. Hann þarf að meta barnahópinn hverju sinni og velja viðfangsefni 
sem hentar þeim hópi. Einnig þarf hann að geta vakið áhuga hjá börnunum á 
hinum mörgum þáttum námsins sem verið er að kenna. Til að ná góðum 
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árangri í starfi með börnum ætti leikskólakennari að stunda reglulega 
ígrundun um starfið og hvernig hann ætlar að miðla þekkingu til barna og 
hvetja þau til að ná árangri. Með góðum samskiptum milli barna og 
leikskólakennara eru meiri líkur á að nám eigi sér stað (Anna Magnea 
Hreinsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2011, bls. 31–32). 

Til að leikskólakennari geti sinnt því hlutverki sem til er ætlast er 
mikilvægt að hann hafi gott sjálfstraust. Líkur eru á að leikskólakennari sem 
ekki hafi gott sjálfstraust eigi erfitt með að vera nemendum innan handar á 
öllum þeim sviðum sem falla undir starf leikskólakennarans (Sigrún Erla 
Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013, bls. 3). Leikskólakennarar 
einir og sér sjá ekki um að koma til móts við þarfir barnanna. Til að gott starf 
náist með börnum verður að vera gott samstarf við foreldra strax frá upphafi. 
Mikilvægt er að börn finni umhyggju á báðum stöðum, á heimilinu og í 
leikskólanum. Barn upplifir tilfinningar í gegnum foreldra sína og líði 
foreldrum illa við að skilja barnið eftir í umsjá leikskólakennara getur það 
haft þau áhrif að barn verði órólegt á vistunartíma sínum í leikskólanum 
(Sigrún Júlíusdóttir, 2010, bls. 79). Ein virkasta leiðin til að efla þroska hjá 
barninu er að eiga í jákvæðum samskiptum. Jákvæð samskipti auka trú barna 
á eigin getu. Leikskólakennari sem hefur trú á barninu fær barnið til að hafa 
trú á sjálfu sér. Viðmót sem börn upplifa í daglegu starfi getur skipt sköpum í 
skólagöngu framtíðarinnar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 77–78). 

Leikskólakennari þarf að vera meðvitaður um tjáningarform barna á 
leikskólaaldri til að geta skynjað þarfir þeirra og sinnt þeim eftir fremsta 
megni. Yngstu börn leikskólans eru ekki öll komin með vald á tungumálinu 
og notast því við aðrar tjáningaraðferðir á borð við leik og hegðunareinkenni. 
Samskipti barna fara að miklu leiti í gegnum leikinn og daglegar samræður 
við önnur börn og leikskólakennara. Hinn ímyndaði heimur barnanna getur 
haft í för með sér raunverulegar tilfinningar sem þau hafa upplifað af eigin 
reynslu (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 26, 28). Því er mikilvægt að 
leikskólakennari sé meðvitaður um alvarleika í þykjustuleik barnanna. Þroski 
barna fer að miklu leiti fram í gegnum sköpun. Meðfædd forvitni barna og 
sköpunarþrá þeirra er merki um að ákveðið þroskaferli sé í gangi. Þroskaferli 
barna fer í gegnum sköpunina sem er að upplifa, örva forvitni og áhuga. 
Hlutverk kennarans er að ýta undir þá sköpun sem börn sýna og vinna út frá 
þörfum allra einstaklinga. Í þessu felst ekki einungis að skapa eitthvað nýtt 
heldur að nýta það sem til er og vinna hugmyndir út frá því. Einnig er 
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mikilvægt að styðja börnin í leik þar sem mesta sköpunin fer fram (Mennta- 
og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 22). Leikurinn er stór þáttur í að efla 
tilfinningaþroska barna. Í leiknum fá þau tækifæri til að búa til raunveruleg 
vandamál og leysa það í samstarfi við leikfélaga sína (Ashiabi, 2007, bls. 
206; Chernis o.fl. 2006, bls. 239). Sjálfsprottinn leikur er ein af 
tjáningaraðferðum barnsins þar sem það fær tækifæri til að fá útrás fyrir eigin 
líðan. Leikskólakennari þarf að vera vakandi yfir því að fylgjast með leik 
barna ef grunur vaknar um að eitthvað sé að. Hvort sem um ræðir 
þroskafrávik eða annað sem vekur grun. Þegar leikskólakennari er að fylgjast 
með leik þarf hann að halda sig í vissri fjarlægð, til að trufla ekki leik 
barnanna. Sé leikurinn skipulagður af leikskólakennara getur verið gott að 
hafa í huga að skipuleggja með það í huga að barnið verið að setja mark sitt 
hærra en það telur sig geta (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna 
Einarsdóttir, 2012, bls. 2; Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 28–29, 117). 

Verkfæri sem leikskólakennari getur notað til að vinna með 
tilfinningaþroska barna eru meðal annars kennsluefni og uppeldisstefnur sem 
hafa komið sterkt inn síðustu ár.  

2.4 Kennsluefni og aðferðir um 
tilfinningaþroska barna 

Til er margskonar kennsluefni og uppeldisstefnur sem stuðla að auknum 
tilfinningaþroska barna. Hér verður fjallað um uppeldisstefnurnar Jákvæður 
agi og SMT-skólafærni sem eru notaðar í leik- og grunnskólum. Kennsluefni 
sem notað er í leikskólum til að efla tilfinningaþroska barna er meðal annars 
Stig af stigi, sem upphaflega var þróað árið 1988 í Bandaríkjunum af 
Committee for Children og síðar verið aðlagað öðrum þjóðum. Lífsleikni í 
leikskóla er annað kennsluefni sem notast er við til að efla tilfinningaþroska 
barna, kennsluefnið var unnið sem þróunarverkefni af leikskólunum 
Krógabóli, Síðuseli og Sunnubóli á Akureyri.  

Auk þess ber að nefna Heilsustefnuna. Heilsustefnan leggur upp með að 
stuðla að heilsueflingu barna. Markmið heilsuleikskóla er að stuðla að 
líkamlegri, félagslegri og andlegri vellíðan barna (Heilsustefnan, e.d.a). Líkt 
og fram kemur í Uppeldisáætlun fyrir leikskóla (1993) er andlegur- og 
líkamlegur þroski barna ekki tveir aðskildir þættir og er talið mikilvægt að 
efla þá báða til að barn nái góðum tilfinningalegum þroska og auki vellíðan 
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þess (Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 27). Þrír áhersluþættir eru í 
heilsustefnunni sem taldir eru skipta máli í að efla heilbrigði barna, þeir eru 
næring, hreyfing og listsköpun. Hollt fæði er mikilvægt fyrir almenna heilsu, 
ekki síst fyrir börn sem eru að vaxa hratt á leikskólaaldri. Hreyfing eykur 
vellíðan og gleði. Mikilvægt er að börn fái tækifæri til gróf- og fínhreyfileikja 
á leikskólum og auk þess að skipulögð hreyfistund sé að minnsta kosti einu 
sinni í viku. Sköpunargleðin viðheldur barnslegri forvitni og eflir 
ímyndunarafl barnanna. Verk barnanna er því byggt upp á að þau fái tækifæri 
til að skapa og gera tilraunir með fjölbreyttan efnivið sem stuðlar að 
sköpunargleði og efli sjálfstraust barnanna (Heilsustefnan, e.d.b). 

Ásamt áður töldu kennsluefni eru bækur, umræður og hlutverkaleikurinn 
hluti af því að efla tilfinningaþroska barna og kenna þeim að skilja eigin 
líðan, setja sig í spor annarra og geta samsvarað sig öðrum. 

Jákvæður agi 

Uppeldisstefnan Jákvæður agi var þróuð til að efla félagslega og 
tilfinningalega virðingu í skólasamfélaginu. Tilgangurinn var ekki að hagnast 
á stefnunni heldur að skapa jákvætt samfélag þar sem einstaklingurinn 
upplifir að hann er hluti af heildinni. Í gegnum jákvæðan aga læra börn að 
verða úrræðagóð, bera ábyrgð og sýna kurteisi. Jákvæður agi er ekki einungis 
ætlaður fyrir skóla. Heimilin eru einnig þáttur í því að efla jákvæðan aga í 
uppeldi barnanna. Samstarf heimilis og skóla er nauðsynlegt í að efla börn 
sem sterka einstaklinga í samfélaginu. Markmiðið er að finna orsakir 
hegðunarinnar og vinna í samráði við nemendur að leiðrétta óæskilega 
hegðun. Jákvæður agi notast við hvatningu og hrós í stað sýnilegrar umbunar. 
Með jákvæðum aga er stefnt að því að einstaklingurinn verði sjálfsöruggur, 
hafi trú á eigin getu (Positive Dicipline Association, e.d.a). 

Með jákvæðum aga er ætlunin að byggja upp einstaklinga sem eru í 
tilfinningalega góðu jafnvægi og verða því betri í að eiga samskipti við aðra 
og ólíklegri til að eiga í vandamálum þegar þeir verða eldri. Sterkur 
einstaklingur er sá sem getur átt samræður við aðra og komist að 
sameiginlegri niðurstöðu. Helstu verkfærin í jákvæðum aga eru gagnkvæm 
virðing, veita jákvæðri hegðun athygli og hafa trú á henni, eiga samskipti sem 
skila árangri og virk hlustun, í stað refsingar er unnið að því að finna lausn 
vandans og hvatning sem er eitt stærsta verkfærið sem notað er. Hvatningu 
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skal nota við hvert tækifæri sem gefst, hvatningin verður að vera 
merkingabær og stuðla að áframhaldandi jákvæðri hegðun. Börn þurfa á 
uppbyggingu að halda til að efla jákvæða hegðun og eigin getu. Hvatning og 
uppbygging eru ein heild þegar byggja á upp sterkan einstakling. 
Uppbygging er einnig verkfæri sem gefur tækifæri til að æfa sjálfsaga og 
hvernig skuli taka á vandamálum (Positive Discipline Association, e.d.b). 
Mikilvægt er að kennari og barn séu að stefna í sömu átt og að sömu 
markmiðum. Það er nánast ógerlegt að ætlast til að barn eflist í jákvæðum aga 
ef einstaklingarnir horfa ekki í sömu átt (Gossen, 2006, bls. 70–71, 74–75). 

Af þessu má draga þá ályktun að barni sem ekki líður vel í leikskólanum 
gangi ekki vel að læra, með jákvæðum aga er stuðlað að bættri líðan sem 
hefur í för með sér betri námsárangur. Markmiðið er að efla sjálfstraust barna 
og breyta viðhorfi barna í að hafa trú á eigin getu í leik og starfi  

SMT-skólafærni 

SMT-skólafærni er unnið eftir bandarísku skólastefnunni positive behavior 
support/PBS, á íslensku heitir það PMTO-foreldrafærni (e. Parent 
Management Training - Oregon). Aðferðin er aðlöguð að íslensku skólakerfi 
og íslenskum aðstæðum. Innleiðingin inn í skólasamfélagið er til að efla 
jákvætt andrúmsloft og draga úr hverskonar hegðunarfrávikum. Á Íslandi er 
miðstöð í Hafnarfirði sem hefur yfirumsjón með verkefnum sem unnin eru 
undir PMTO-foreldrafærni. Öllum nemendum innan skólans er mætt með 
sömu aðferð og unnið þannig að því að auka jákvæð samskipti milli kennara 
og barna, ásamt því að börnin eigi í jákvæðum samskiptum sín á milli 
(Barnaverndarstofa e.d.). 

Markmiðið með SMT-skólafærni er að auka athygli á jákvæða hegðun 
barnanna og gefa þeim hvatningu fyrir það sem vel gengur í stað þess að 
einblína á neikvæða hegðun þeirra. Að gefa barni jákvæða athygli eykur á 
sjálfsstyrkingu og barnið fær aukna trú á sjálfu sér í daglegu starfi. Innleiðing 
á SMT-skólafærni inn í leikskóla getur tekið allt frá tveimur árum til fjögurra 
ára. Fyrsta árið fer í að kynna agastefnuna, setja upp einfaldar en nákvæmar 
reglur. Börnin fá aukna hvatningu fyrir það sem vel gengur og neikvæðri 
hegðun er ekki gefin athygli. Sýni barn óviðeigandi hegðun fara 
afleiðingarnar eftir alvarleika hegðunar. Annað árið er nýtt í að fylgjast með 
ákveðnum hópi barna sem þurfa auka eftirlit vegna hegðunar eða annarra 
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félagslegra vandamála. Rými innan leikskólans eru skipulögð með það í huga 
að efla leiki sem auka á færni þeirra barna sem þurfa á stuðningi að halda í að 
auka félagsfærni sína í leik og starfi. Búnar eru til aðstæður sem krefjast þess 
að börn nýti lausnaleit við lausn vandamála, með aðstoð kennara ef við á. 
Þriðja árið fer í að fylgjast með þeim börnum sem hafa veruleg félagsleg 
frávik eða hegðunarvanda. Markviss vinna er unnin með þeim hópi bæði í 
leik og utanaðkomandi aðstoð ef þess þarf, ásamt samstarfi við foreldra 
(Barnaverndarstofa, e.d.). 

Stig af stigi 

Stig af stigi er námsefni sem unnið er með tveimur elstu árgöngum í leikskóla 
og fyrsta bekk í grunnskóla. Námsefnið er notað til að efla félags- og 
tilfinningaþroska barna. Markmiðið er að börn læri að nema eigin tilfinningar 
og annarra ásamt því að setja sig í spor annarra. Auk þess að nema eigin 
tilfinningar og annarra eru börn þjálfuð í að geta tjáð tilfinningar sínar og 
tekist á við ýmiskonar tilfinningaviðbrögð. Aðalmarkmið námsefnisins er að 
efla færni þeirra í að finna lausn á vandamálum á eigin máta. Gera má ráð 
fyrir að þegar börn hafa stjórn á aðstæðum styrkist sjálfsímynd þeirra til 
muna (Birna Dís Bjarnadóttir, 2010, bls. 25–30). Fleiri markmið með Stig af 
stigi eru að minnka líkur á að börn sýni hvatvísi og hugsunarleysi í hegðun 
sinni, ásamt því að börn sýni minni hegðunareinkenni á borð við frekju og 
yfirgang. Með því að minnka líkur á slíkum hegðunareinkennum er gert ráð 
fyrir að börn auki færni sína í að setja sig í spor annarra, þekkja og 
viðurkenna eigin tilfinningar og sýna tillitsemi (Committee for Children, 
2002, bls. 8–9). 

Námsefninu er skipt upp í þrjú þrep sem unnin eru í ákveðinni röð. Þrepin 
eru; að vinna með samkennd og tilfinningar, að leysa vanda og 
tilfinningastjórnun ungra barna (Committee for Children, 2002, bls. 10, 12). 

Í fyrsta hluta eru börnunum sýndar myndir af líkamsstellingum og 
svipbrigðum sem sýna reiði, ánægju, hryggð, ótta, viðbjóð og undrun (Birna 
Dís Bjarnadóttir, 2010, bls. 26). Markmiðið er að börn skilji hvernig 
svipbrigði geti sagt til um líðan fólks. Börnin fara í hlutverkaleiki sem 
innihalda þessi svipbrigði og æfa sig á að þekkja þau og átta sig á að ekki eru 
allir eins (Commitee for Children, 2002, bls. 33). Í öðrum hluta er unnið með 
að leysa vanda. Fyrst þarf að finna hver er vandinn og hugsa upp lausnir sem 
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gætu leyst vandan á jákvæðan hátt. Einnig þarf að hugsa um hvort lausnin sé 
örugg og valdi ekki öðrum áhyggjum eða vanlíðan. Í þessum hluta er einnig 
unnið með hlutverkaleik þar sem búnar eru til aðstæður þar sem börnin fá 
tækifæri til að leysa vandamál, bæði sem gætu komið upp í raunveruleikanum 
og ímynduð (Commitee for Children, 2002, bls. 38–39). Þriðji hluti fjallar 
um hvernig börn geta náð að átta sig á hvers vegna ákveðin tilfinning kemur 
upp. Reiði er algengasta tilfinningin sem börn eiga erfitt með að stjórna og 
því er áhersla lögð á að kenna börnum að læra að þekkja reiðina sína (Birna 
Dís Bjarnadóttir, 2010, bls. 30). 

Lífsleikni í leikskóla 

Lífsleikni í leikskóla er þróunarverkefni sem unnið var af þremur leikskólum 
á Akureyri, Krógabóli, Síðuseli og Sunnubóli (Sigríður Síta Pétursdóttir, 
2004, bls. 3). Lífsleikni byggist upp á dygðakennslu sem á að taka á 
agamálum innan leikskólans. Ákveðið var að taka fyrir tólf dygðir sem allar 
hafa það að markmiði að virða reglur og umgengni við aðra í leik og starfi 
(Sigríður Síta Pétursdóttir, 2004, bls. 3–5). Hver dygð hefur sitt þema þar 
sem unnið er með söngva og bækur sem tengjast hverri dygð. Ekki fer fram 
eiginleg kennsla í lífsleikni heldur er hún tengd inn í daglegt starf með 
börnum og leikskólakennarar eru vakandi fyrir því að grípa tækifærin þegar 
þau gefast. 

Lífsleikni í leikskóla er dygðakennsla. Upphaflega var rætt um hvort hægt 
væri að kenna dygð. Leikskólastjórar leikskólanna þriggja tóku þá ákvörðun 
að kenna dygðir til að taka á agamálum innan leikskólanna. Markmið með 
þróunarverkefninu var að styðja við einstaklingin og beina athyglinni að því 
góða sem býr í hverjum og einum. Einnig er markmiðið að byggja upp 
jákvæð samskipti, til að jákvæð samskipti geti átt sér stað er mikilvægt að 
temja sér sanngirni, umburðarlyndi og heiðarleika. Þar kemur inn kennsla í 
að virða reglur og umgengni við aðra í leik og starfi (Sigríður Síta 
Pétursdóttir, 2004, bls. 3–5). 

Sú leið sem valin var að fara í að kenna lífsleikni í leikskóla var að vinna 
með dygðir. Ákveðið var að vinna með tólf dygðir sem eru glaðværð, 
sköpunargleði, ábyrgð, samkennd, þolinmæði, hófsemi, virðing, hjálpsemi, 
áreiðanleiki, kurteisi, hugrekki, og vingjarnleiki. Ástæðan fyrir vali á þessum 
tólf dygðum var sú að verkefnisstjórum fannst þær dygðir sýna fram á hvaða 
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persónueiginleikar væru líklegastir til að þróa jákvæða einstaklinga. Lagt var 
upp með frá upphafi að hafa ekki eiginlega kennslustund í lífsleikni heldur 
hafa hana sem hluta af daglegu starfi með börnunum. Til að nálgast börnin 
enn betur var ákveðið að notast við brúðu sem væri talsmaður dygðanna. Í 
framhaldi var ákveðið að senda brúðurnar heim sem tækifæri til að tengja 
saman heimili og skóla (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2004, bls. 13, 17).  

Í lok hverrar dygðar er sögð dæmisaga sem krefst þess að börnin svari og 
leitað er eftir hvort þau hafi tileinkað sér þá dygð sem unnið er með hverju 
sinni. „Þú og Palli eruð í bílaleik með 4 bíla. Jónas kemur til ykkar og vill 
vera með. Hvað eigið þið að gera?“ Svar „Skipta bílunum á milli svo hann 
geti verið með. Til að allir geti haft bíla saman.“ (Sigríður Síta Pétursdóttir, 
2004, bls. 22). Á þessu svari sést að tiltekið barn hefur tileinkað sér dygðina 
sem unnið hefur verið með. Haldið var utan um skráningar meðan á 
þróunarverkefninu stóð. Þegar farið var í gegnum skráningar kom í ljós að 
hægt er að kenna börnum dygðir og að tileinka sér þær. Einnig kom í ljós að 
börn lærðu að leysa úr ágreiningi á jákvæðan hátt. Eitt af því sem lífsleikni 
hefur kennt er að tjáning með orðum heldur en gerðum hefur jákvæðari 
afleiðingar. Með því að öðlast færni í að tjá sig með eigin orðum fær barnið 
tækifæri til að læra að hafa stjórn á eigin tilfinningum og líðan (Sigríður Síta 
Pétursdóttir, 2004, bls. 37–38). 

 

Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um uppeldisstefnur og kennsluefni sem nýtist við að 
efla tilfinningaþroska barna. Uppeldisstefnurnar Jákvæður agi og SMT-
skólafærni eiga það sameiginlegt að ýta undir jákvæða hegðun barna og efla 
jákvæð samskipti. Einnig er lögð áhersla á að börn læri að leysa úr ágreiningi 
á eigin hátt. Kennsluefnið Lífsleikni í leikskóla og Stig af stigi eru að mörgu 
leiti með sameiginleg markmið, það er einna helst aldursstigið sem 
kennsluefnið nær til. Stig af stigi er að jafnaði unnið með tveimur elstu 
árgöngunum í leikskóla en Lífsleikni er unnið með öllum aldri á leikskóla. 
Bæði kennsluefnin hafa það markmið að börn læri að þekkja eigin 
tilfinningar, að þau geti sett sig í spor annarra og geti átt jákvæð samskipti 
við jafnaldra sína. 
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2.5 Þróun í áherslum á tilfinningaþroska barna í 
leikskóla 

Uppeldisáætlun fyrir dagvistaheimili 1985 

Fyrsta uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili var gefin út árið 1985. Upphafið 
má rekja aftur til ársins 1982 þegar þáverandi menntamálaráðherra fór fram á 
að búin yrði til nefnd til að útbúa áætlun fyrir starfsemi dagvistarheimila. 
Hugmyndafræðin er byggð upp á hugmyndasögu vestrænnar menningar. 
Grundvallarhugmyndin er hversu mikilvæg æskan er og að börn fái þá 
umönnun sem eflir allan þroska þeirra. Einnig varð á þeim tíma meiri 
þekking á bernskunni og hvaða áhrif dagvistunaruppeldi hefur á þroska 
barnsins. Með aukinni þekkingu á bernskunni skapaðist meiri virðing fyrir 
henni og uppeldisfræðingar áttuðu sig á mikilvægi þess að hlúa vel að henni 
og veita börnum það uppeldis umhverfi sem þarf til að efla alhliða þroska 
þeirra (Menntamálaráðuneytið, 1985, bls. 7–9). 

Árið 1985 var mikil vakning á breyttu samfélagi, börn höfðu minna 
tækifæri til leikja bæði úti og inni vegna breytinga á fjölskyldumynstri. 
Helstu áhyggjurnar voru breytt staða fjölskyldna, þær fóru minnkandi og talið 
var að fólk yrði í minna sambandi við aðra ættingja. Einnig var talið var að 
börn myndu einangrast félagslega og því var gripið til þess ráðs að fjölga 
dagvistarheimilum til að koma í veg fyrir að börn yrðu fyrir miklum áhrifum 
af hraðri þróun samfélagsins. Þær stefnur sem litið var til við gerð 
uppeldisáætlunarinnar voru; menningarmiðlunarstefnan, rómantíska stefnan 
og framfarastefnan. Ásamt því að litið var til „dialog“ uppeldisstefnunnar, 
vitþroskakenningu Piagets og þróunarsamvirkniviðhorfsins (e. the 
developemental interaction approach). Allar hafa þær ákveðnar skoðanir á 
uppeldismenntun barna en eru þó sammála um að áhersla skuli vera á fyrstu 
ár mannsins og nauðsynlegt sé að veita bernskunni alúð 
(Menntamálaráðuneytið, 1985, bls. 8–17). 

Markmiðið með dagvistunarheimilum var að veita börnum þjónustu undir 
stjórn uppeldismenntaðs fagfólks. Lagt var upp með að menntaðir 
leikskólakennarar yrðu ráðnir hjá stærri bæjarfélögum inn á 
dagvistunarheimili og hefðu yfirumsjón með starfseminni og áttu að sjá til 
þess að réttur búnaður væri til staðar til að stuðla að alhliða þroska barna 
(Menntamálaráðuneytið, 1985, bls. 20). 
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Stefna dagvistarheimila var að efla alhliða þroska barna með það í huga að 
líkamlegur- og andlegur þroski eru ekki óaðskildir í þroskaferli barnsins og 
mikilvægt að hlúa vel að báðum þessum þáttum. Meginmarkmiðin frá hinu 
opinbera voru að búa börnum gott og öruggt uppeldisumhverfi þar sem þau fá 
tækifæri til að efla félagsleg tengsl í gegnum daglegt starf. Eitt af 
undirmarkmiðum var efling tilfinningaþroskans í gegnum öryggi, hlýju og 
góð samskipti við náungan. Einnig áttu dagvistarheimili að sjá til þess að 
börn fengju tækifæri á reynslu sem eykur virðingu fyrir öðrum, vináttu og 
samúð, hvort sem einstaklingur er heilbrigður eða vanheill og án tillits til 
þjóðernis eða litarháttar einstaklinga. Virðing fyrir börnunum hvetur þau til 
jákvæðra samskipta, eflir sjálfstraust og trú á eigin getu. Ætla má að önnur 
undirmarkmið ýti undir tilfinningaþroska barna, en þau markmið voru að efla 
líkams- og hreyfiþroska, vitsmunaþroska, félagsþroska, fagurþroska og 
siðgæðisþroska. Til að standast kröfur sem markmiðin settu upp var 
mikilvægt að börn fengju umönnun sem einkenndist af alúð og 
ábyrgðarkennd. Tengsl sem byggjast á trausti milli barns og leikskólakennara 
eykur líkur á að þau tjái tilfinningar sínar (Menntamálaráðuneytið, 1985, bls. 
23–25, 32–33). 

Einn þáttur í að efla tilfinningaþroska barna er að kveikja áhuga hjá 
börnum til að læra. Flest börn vilja læra nýja hluti og því er mikilvægt að 
kæfa ekki viljann. Leikurinn er stærsti þátturinn í námi barna. Í gegnum 
leikinn læra þau samskipti, virðingu og umburðarlindi. Frjálsi leikurinn gefur 
þeim tækifæri til að búa til leik út frá eigin upplifunum. Leikurinn býður upp 
á að barn tjái tilfinningar sínar sem ætla má að það hafi ekki þekkingu til að 
gera í gegnum daglegar samræður. Á dagvistarheimilum áttu börn að öðlast 
tækifæri til að læra í gegnum leikinn, læra í samskiptum við önnur börn og fá 
að upplifa af eigin raun þær tilfinningar sem búa í þeim 
(Menntamálaráðuneytið, 1985, bls. 28–31, 38–39). 

Leikurinn var flokkaður í fjórar leikgerðir. Þær voru skynfæra- og 
hreyfileikir, sköpunar- og byggingaleikir, hlutverka- og ímyndunarleikir og 
regluleikir. Leikurinn er helsta tjáningarform barna og því mikilvægt að 
dagvistarheimili gerðu leiknum hátt undir höfði í daglegu starfi með 
börnunum. Ásamt leiknum var tungumálið talið vera eitt af mikilvægustu 
tjáningarformum mannsins. Þegar börn ná tökum á málinu og geta þau tjáð 
sig með því að segja frá líðan sinni með orðum (Menntamálaráðuneytið, 
1985, bls. 41–42). Með tilkomu uppeldisáætlunarinnar fundu dagvistarheimili 
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að viðurkenning fyrir starfi þeirra var komin til að vera. Leikskólakennarar 
fundu einnig fyrir mikilvægi þess að vera komnir með rök fyrir máli sínu og 
vitna í gjörðir sínar í leikskólastarfinu (Valborg Sigurðardóttir, 2010, bls. 24). 
Þegar uppeldisáætlunin var gefin út var hún kynnt við mikla viðhöfn í 
Reykjavík og í kjölfarið fylgdu kynnisferðir út á land þar sem áætlunin var 
kynnt fyrir leikskólakennurum landsins. 

Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993 

Ný uppeldisáætlun varð gerð eftir að ný lög um leikskóla urðu til. Helstu 
breytingar í lögunum voru nafnabreytingar á dagvistunarstofnunum. Þær 
breytingar sem urðu á uppeldisáætlun frá 1985 og uppeldisáætlun 1993 voru 
áherslur í kaflanum um uppeldis- og námssvið. Einnig var heimildaskrá 
uppeldisáætlunarinnar endurskoðuð (Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 7). 

Á þessum tíma segir að barnið sé heildstæð vera sem þarfnist umönnunar 
á alhliða þroska þeirra en ekki einungis á vitsmuna þroska þeirra. Aukin 
þekking á þroska barna hefur leitt til meiri virðingar til barnsins sem 
einstaklingi og þörfum þess. Fjallað er um nokkra fræðimenn í 
uppeldisáætluninni frá 1993, sá fræðimaður sem fjallað er um varðandi 
vitþroska er Piaget og hvernig vitþroska kenningar hans eiga góða samleið 
með uppeldis kenningum Dewey (Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 12, 19–
20). 

Hlutverk leikskóla var að gefa börnum kost á að njóta þess að fá umönnun 
og handleiðslu sérmenntaðs fólks í uppeldisfræðum. Fólks sem hafði 
þekkingu til að efla almennan þroska barna. Litið var á leikskólakennarann 
sem einstakling með þekkingu og mikið traust til hans borið í starfi með 
börnum. Einnig áttu leikskólar að stuðla að örvun á alhliða þroska barna og 
vera stuðningur við foreldra við uppeldi barna sinna. Heildarsýn leikskólans 
var að leggja áherslu á andlegan- og líkamlegan þroska barna og að þessir 
þættir væru ekki aðskildir í uppeldi barna (Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 
25, 27). 

Samkvæmt Uppeldisáætlun fyrir leikskóla (1993) átti leikskólakennari að 
bera ábyrgð á því að útbúa umhverfi fyrir börn sem veiti þeim þá alhliða 
umhyggju, öryggi og ástúð sem þau þurfa á að halda, fyrir börn á misjöfnum 
aldri og þroska. Umhverfið átti að veita börnum andlega og líkamlega 
umhyggju. Einn stærsti þáttur í hlutverki leikskólakennarans var talin vera 
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geðvernd og andleg heilsuvernd. Gera má ráð fyrir að sá þáttur hafi haft áhrif 
á faglegt starf leikskólakennara í daglegu starfi með börnum og hann hafi átt 
að vera viðbúin þeim verkefnum sem hver dagur bauð upp á. Einnig kemur 
fram í uppeldisáætluninni að markmið leikskólans hafi verið að stuðla að 
alhliða þroska barna, með því má gera ráð fyrir að áætlað sé að 
tilfinningaþroski hafi verið hluti af þeim markmiðum 
(Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 29–31, 94–95). 

Aðalnámskrá leikskóla 1999 

Aðalnámskrá leikskóla (1999) er fyrsta aðalnámskráin sem gefin er út á 
Íslandi. Þegar hún tók gildi 1. júlí 1999 féll Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 
sem gefin var fyrst út árið 1985 og síðar uppfærð árið 1993 úr gildi. Með 
tilkomu Aðalnámskrár leikskóla var umhyggjunni fyrir barninu gert hátt 
undir höfði og unnið að því að efla leikskólastigið enn frekar. Leikskólinn var 
þá þegar orðin að fyrsta skólastiginu (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 5). 
Lífsleikni kom ný inn í aðalnámskrána 1999. Áhersla hennar var að veita 
börnum færni í samskiptum, læra að bera virðingu fyrir umhverfinu og auka 
færni í samskiptum við aðra. Einnig var hluti af lífsleikni að börn virði reglur 
innan leikskólans, var það talið auka færni þeirra til að bera virðingu fyrir 
sjálfum sér og öðrum. Auk þess að lýðræðisleg vinnubrögð byggjast upp á að 
fylgja reglum sem mikilvægt er að allir geti tamið sér. Ekki er hjá því komist 
að ágreiningur komi upp meðal barna þegar fylgja á reglum og er því 
mikilvægt að leikskólakennari styðji börn í að virða reglur og leysa úr 
ágreiningi á jákvæðan hátt (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 16). 

Aðalnámskrá leikskóla hefur það að markmiði að rækta tjáningarmátt 
barna með það í huga að þau efli og styrki sjálfsmynd sína. Ásamt því var 
talið mikilvægt að eiga góð samskipti milli heimilis og skóla og stuðla að 
sameiginlegu markmiði að styrkja einstaklinginn. Leikskóli átti fara í átt að 
markmiðum sem stuðluðu að alhliða þroska barna með uppgötvunarnámi þar 
sem á leikskóla fer ekki fram bein kennsla. Í kaflanum um leiðir að 
markmiðum er fjallað um hvernig skuli aðstoða börn við að ná fram 
tilfinningaþroska. Meginatriðin eru að börn fái umhverfi sem veitir þeim, 
hlýju, festu og öryggi, eflir sjálfstraust þeirra og gefi þeim tækifæri til að tjá 
og upplifa tilfinningar sínar óhindrað (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 7–
9). 
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Leikurinn er stór hluti í uppeldisþroska barna. Í leik fá börn tækifæri til að 
tjá sig á eigin forsendum og hugmyndum. Leikurinn býður upp á að börn 
endurupplifi tilfinningar úr daglegu lífi sínu, hann gefur leikskólakennurum 
tækifæri til að skyggnast inn í heim barna, þar sem leikurinn getur átt þátt í að 
endurspegla reynslu þeirra. Auk þess læra börn að taka tillit til annarra 
þátttakenda í leiknum og bera virðingu fyrir leikfélögum sínum og skoðunum 
þeirra. Til að góður leikur geti átt sér stað er mikilvægt að leikskólinn bjóði 
upp á gott leikumhverfi, skipti barnahópnum í smærri hópa sem bjóða upp á 
að leikur geti átt sér stað. Leikskólakennari skal vera nálægur leik barna og 
grípa inn í ef hann telur þörf á (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 11–14). 

Leikurinn einn og sér er ekki nóg til að börn öðlist þroska í 
tilfinningaþroska sínum. Með því að tengja lífsleikni inn í daglegt starf barna 
er verið að vekja hjá þeim hugmyndir um samkennd, lýðræðislegt samfélag 
og virðingu. Í lífsleikni gefst möguleiki á að bjóða börnum að koma með 
eigin hugmyndir að reglum sem eiga að gilda innan leikskólans, þetta á helst 
við um eldri börn leikskólans. Þau fá tækifæri til að takast á við eigin reglur 
og leitast eftir svörum við vandamálum sem upp geta komið með tilliti til 
allra sem að koma. Börnin fá að öðlast reynslu í að notast við rökhugsun, 
sýna umburðarlyndi og virðingu gagnvart öðrum í leik og starfi 
(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 16–17). 

Í Aðalnámskrá leikskóla 1999 eru sex námssvið sem gegna því hlutverki 
að gera börnum kleift að fara í gegnum daglegt starf í leikskóla og gefa 
leikskólakennurum færi á að skipuleggja gott starf sem stuðlar að alhliða 
þroska barna (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 19–27). 

Til að börn nái góðum félags og tilfinningalegum þroska er mikilvægt að 
gott samstarf milli foreldra og leikskóla skapist í upphafi aðlögunartíma 
barnsins. Barn og foreldrar verða að upplifa traust til leikskólakennara til að 
gott samstarf geti átt sér stað milli heimilis og leikskóla 
(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 30–32).  

Aðalnámskrá leikskóla 2011 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 er nýjasta aðalnámskrá fyrir leikskóla sem gefin 
hefur verið út á Íslandi. Breytingin á fyrri aðalnámskrá er sú að áhersla er 
lögð á sameiginlega grunnþætti menntunar með öllum skólastigum sem eiga 
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að skapa samfellu innan allra skólastiga (Mennta- og 
menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 5). 

Umburðarlyndi er stór þáttur í Aðalnámskrá leikskóla (2011) þar sem starf 
leikskólans skal mótast af virðingu í garð barnanna. Fagmennska 
leikskólakennara skal vera í hávegum höfð í gegnum allt starf með börnum 
(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 11). 

Að vera heilbrigður er að líða vel andlega og félagslega. 
Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn leikskólans eiga að skapa hvetjandi og 
örvandi námsumhverfi fyrir börn sem stuðlar að andlegu- og líkamlegu 
heilbrigði. Helstu þættir sem leggja þarf áherslu á eru jákvæð sjálfsmynd, 
næring, andleg vellíðan, skilningur á eigin tilfinningum. Mikilvægt er fyrir 
leikskólakennara að virða getu og þroska hvers og eins í daglegu starfi 
(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 21, 24). 

Hlutverk leikskóla, leikskólastjóra og leikskólakennara ætti að fléttast 
saman í heildstætt og gott starf með börnum innan hvers leikskóla. Í starfinu 
á að felast umhyggja sem felur í sér að efla alhliða þroska barna í daglegu 
starfi. Leikskólastjóri sér til þess að starfsfólk sitt fái tækifæri til að efla eigin 
vitund og þekkingu og sækja sér endurmenntun í formi námskeiða, fyrirlestra 
eða öðru sem leikskólakennarar sækjast eftir. Á móti kemur að 
leikskólakennari þarf að vera vakandi í starfi, veita börnum athygli á öllum 
þroskasviðum og gefa þeim tækifæri til að þroskast og efla eigin getu í 
gegnum daglegt starf þar sem að börn fá að njóta sín á eigin forsendum með 
stuðningi frá leikskólakennara ef þess er þörf (Mennta- og 
menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 29, 31–32). 

Í lýðræðislegu leikskólastarfi fá börn tækifæri til að vera þau sjálf og 
öðlast virðingu í samfélaginu sem sjálfstæðir einstaklingar. Leikskólinn skal 
skapa umhverfi sem byggir á umhyggju og tillitsemi. Með því er verið að 
skapa ábyrgð og samhjálp barna við að bera ábyrgð á sjálfum sér og að engir 
tveir einstaklingar eru eins. Leikurinn er stærsta hlutverk leikskólans þar sem 
hægt er að skapa aðstæður úr daglegu lífi og börn fá tækifæri til að upplifa 
eigin tilfinningar og setja sig í spor annarra (Mennta- og 
menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 35–38). Í hefti um heilbrigði og velferð 
sem er úr ritröð um grunnþætti menntunar er farið ítarlegar yfir það hvernig 
leikskólar geti enn frekar fléttað þennan grunnþátt inn í daglegt starf með 
börnum. Fjallað er um að heilbrigði sé ekki einungis að vera heilsuhraustur 
og laus við sjúkdóma, heldur byggist heilbrigði einnig upp á líkamlegri og 
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andlegri vellíðan (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 
Kristjánsdóttir, 2013, bls. 8–9). Með því að efla heilbrigði barna í leikskóla er 
verið að byggja upp góðan grunn fyrir það í komandi skólastarfi á næstu 
skólastigum. Einnig má telja að með því að sömu grunnþættir menntunar séu 
á öllum skólastigum sé unnið að sama markmiði, að auka enn frekar á 
heilbrigði barna, andlegt og líkamlegt. 

Tilfinningar eru hluti af grunnþættinum um heilbrigði og velferð. Í heftinu 
um heilbrigði og velferð (2013) kemur fram að tilfinningar eru flokkaðar í 
tvo meginflokka, frumtilfinningar - geðhrif og félagslegar tilfinningar. Undir 
frumtilfinningar fellur reiði, ótti, hryggð, andstyggð, hamingja og undrun, 
það eru tilfinningar sem finnast í flestum menningarheimum og tengjast ekki 
tungumáli heldur líkamstjáningu og svipbrigðum (Margrét Héðinsdóttir, 
Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 23, 25). Mikilvægt er 
að börn læri að þekkja eigin tilfinningar og átti sig á hvernig þær hafa áhrif á 
daglegt líf. 

Samanburður 

Uppeldisáætlun (1985) lagði áherslu á að fjölga þyrfti dagvistarheimilum til 
að koma í veg fyrir að börn einangruðust félagslega. Áhyggjurnar spruttu upp 
vegna þess hve mikill hraði var orðin í þjóðfélaginu og einnig breyting á 
fjölskylduháttum. Fjölskyldur voru minni en áður og í minna sambandi við 
aðra ættingja. Mikil áhersla var á leikinn og hversu mikilvægur hann er í 
þroska barnsins. Leikurinn var talinn helsta tjáningarformið sem börn 
notuðust við. Mikil vakning var á þeim tíma um hversu mikilvæg bernskan er 
og virðing til barna hafði aukist til muna. Í uppeldisáætlun (1993) voru helstu 
breytingar aukin þekking á því að hlúa að alhliða þroska barna. Mikil ábyrgð 
var á leikskólakennurum um að útbúa umhverfi sem stuðlar að alhliða þroska, 
ásamt því að aukin krafa var um menntað starfsfólk í leikskólum. 

Árið 1999 kom fyrsta Aðalnámskrá leikskóla út. Þar er leikurinn enn 
aðaláherslan á að efla alhliða þroska barna, börn eru farin að fá meiri ábyrgð 
á leiknum og hafa skoðanir á hvernig leikurinn skuli vera. Ásamt leiknum var 
fjallað um að tengja lífsleikni inn í daglegt starf til að efla enn frekar 
tilfinningaþroskann. Því má gera ráð fyrir að með tilkomu lífsleikni sem hluta 
í aðalnámskrá hafi áhersla á tilfinningaþroska barna aukist til muna. Fram 
kemur í Aðalnámskrá leikskóla (1999) að samstarf milli heimilis og skóla 
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hafi mikil áhrif á leikskólagöngu barna. Strax frá upphafi aðlögunartíma 
barna er mikilvægt að skapa sterk og traust tengsl milli heimilis og skóla. 
Gera má ráð fyrir því að ef barn finnur að foreldri á í öruggum tengslum við 
leikskólakennara eru frekari líkur á að það sýni fram á jákvæð viðbrögð í 
daglegu starfi. Aðalnámskrá (2011) leggur áherslu á umburðarlyndi og 
virðingu til barna. Heilbrigði er helsti þátturinn í að efla alhliða þroska barna. 
Talið er að sá sem líði vel andlega- og félagslega er almennt talin heilbrigður. 
Áhersluþættirnir sem efla andlega- og félagslega líðan eru jákvæð 
sjálfsmynd, næring, andleg vellíðan, skilningur á eigin tilfinningum o.fl. Til 
að ná fram jákvæðri sjálfsmynd má telja mikilvægt að leikskólakennari taki 
tillit til getu hvers og eins í leik og starfi. Efla það jákvæða í hverjum 
einstaklingi og vera til staðar til að hann geti gert sjálfan sig að bestu útgáfu 
af sjálfum sér. Enn er aukin áhersla er á að börn fái að vera þau sjálf og öðlast 
þá virðingu sem þau verðskulda sem sjálfstæðir einstaklingar. 

Frá því að uppeldisáætlunin kom út árið 1985 og fram að nýjustu 
aðalnámskrá leikskóla eru helstu breytingarnar þær að í upphafi var litið á 
umönnun og að vera til staðar fyrir börn sem aðalþátt í þroskaferlinu. Síðar 
var farið að leggja áherslu á barnið sjálft og hvernig það getur haft áhrif á 
eigin þroska. Árið 1985 voru miklar áhyggjur af hraðri þróun og breyttu 
fjölskyldumynstri og áhyggjur um að börn myndu einangrast félagslega. Þá 
var ákveðið að fjölga dagvistarheimilum sem myndu taka þátt í að efla 
alhliða þroska barna. Áhersla var lögð á að menntaðir leikskólakennarar 
tækju þátt í starfinu og að einn leikskólakennari væri á hverju 
dagvistarheimili sem hefði yfirumsjón með því að starfið færi fram með þeim 
hætti að börn fengju tækifæri til að efla alhliða þroska sinn. Aðalnámskrá 
leikskóla 1999 og 2011 leggja enn meiri áherslu á að líta á barnið sem 
einstakling í lýðræðislegu samfélagi, ásamt því að veita því umhyggju og 
alúð í gegnum daglegt starf. Sameiginleg markmið þessara gagna er að veita 
börnum tækifæri til að efla alhliða þroska sinn og eigin getu. 
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3. Rannsóknin 
Í þessari rannsókn er unnið með eigindlega rannsóknaraðferð. Þátttakendur 
voru valdir með sjálfboðaliðaúrtaki í gegnum Facebook hóp 
leikskólakennara. Þegar send var fyrirspurn á hópinn var óskað eftir 
þátttakendum sem unnið höfðu í tuttugu ár eða lengur á leikskóla og væru 
starfandi enn í dag. Spurningalistinn er settur upp í þrjú þemu sem flokkast í 
nám þátttakenda, starfsreynslu og framtíðarsýn þeirra á leikskólastarfið með 
tilfinningaþroska barna í huga. Við gagnasöfnun var notast við opin 
einstaklingsviðtöl þar sem þátttakendur fengu að svara út frá eigin reynslu en 
fengu þó ekki að sjá spurningalistann fyrirfram. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvort leikskólakennarar hafi 
upplifað breytingar á áherslu til tilfinningaþroska barna í daglegu starfi á 
leikskólum. Allir leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 
unnið í tuttugu ár eða lengur á leikskóla. Rannsóknarspurningarnar sem settar 
voru fram eru: Hvernig er unnið með tilfinningaþroska barna í leikskóla? 
Hafa áherslur breyst síðustu tuttugu ár? 

3.1 Aðferðarfræði 

Í rannsókninni var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Rannsóknin 
byggist upp á eigindlegum einstaklingsviðtölum þar sem spurningar eru 
fyrirfram ákveðnar og þátttakendur svara spurningum af eigin reynslu og 
upplifun í starfi (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). Í eigindlegum rannsóknum 
er gögnum safnað á vettvangi eða í viðtölum. Rannsakandi þarf að velja 
vettvang eða viðtalsþátttakendur sem geta gefið sem skýrasta mynd af því 
sem verið er að rannsaka (Creswell, 2012, bls. 205). Með því að notast við 
viðtöl voru meiri líkur á að geta skyggnst inn í reynsluheim þátttakenda og 
dýpkað eigin skilning á upplifun þeirra á þróun tilfinningaþroska barna í 
leikskóla í gegnum árin. Áherslan var á að lýsa og túlka upplifun 
leikskólakennara á tilfinningaþroska barna síðustu tuttugu ár. Viðtöl hentuðu 
rannsókninni vel og gáfu tækifæri til að skilja og túlka reynslu 
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leikskólakennaranna. Í þessari rannsókn var notast við viðtalsaðferð þar sem 
rannsakandi notaðist við viðtalsspurningar. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með sjálfboðaliðaúrtaki, sem er ein tegund 
tilgangsúrtaka. Sjálfboðaliðaúrtök eru þegar auglýst er eftir þátttakendum og 
þeir gefa sig fram hafi þeir áhuga á að taka þátt (Katrín Blöndal og Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013, bls. 131). Send var fyrirspurn á Facebook hóp 
leikskólakennara og óskað eftir sex til átta þátttakendum til að taka þátt í 
rannsókn við gerð lokaverkefnis í leikskólakennarafræðum við Háskólann á 
Akureyri. Ætlast var til að þátttakendur hefðu lokið leikskólakennaranámi 
fyrir tuttugu árum og væru enn starfandi á leikskóla. Leikskólakennararnir, 
sem í þessu tilfelli voru allt konur, voru fljótir að svara fyrirspurninni og 
eingöngu komu jákvæð viðbrögð við fyrirspurninni. Þátttakendur í 
rannsókninni voru átta. Strax í upphafi var sagt frá nafnleynd og að 
upptökum yrði eytt að úrvinnslu lokinni (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73). 

3.3 Framkvæmd, gagnasöfnun og úrvinnsla 
gagna 

Byrjað var á að útbúa viðtalsspurningar til að hafa sem stuðning í 
viðtölunum. Spurningarnar sem notaðar voru við gagnasöfnun eru ellefu 
talsins og þátttakendur fengu að svara spurningum með eigin orðum, það 
voru því ekki fyrirfram ákveðnir svarmöguleikar sem þeir þurftu að velja um. 
Viðtölin byggðust upp á eigin reynslu þátttakenda, starfsreynslu og námi 
þeirra. Allir þátttakendur hafa fengið dulnefni til að ekki verði hægt að rekja 
upplýsingar þeirra, dulnefnin eru Agla, Karen, Hjördís, Fjóla, Tinna, Rut, 
Dóra og Rebekka. Leikskólakennararnir töluðu út frá eigin reynslu í menntun 
og starfi. 
Þátttakendur fengu ekki að lesa spurningalistann áður en viðtalið fór fram, 

en þeir vissu helstu áherslur og um hvað rannsóknin fjallar. Huga þarf að 
staðsetningu sem veitir þátttakenda öryggi og þar sem honum líður vel því 
var viðtalsstaður var ákveðin í samráði við hann og fékk hver og einn að 
ákveða hvar best hentaði að taka viðtalið. Sex viðtöl af átta fóru fram á 
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vinnustað þátttakenda, eitt viðtal fór fram heima hjá þátttakanda og eitt viðtal 
fór fram á rólegu kaffihúsi. Undirbúningur fór fram með því að afla heimilda 
og lesa til um hvernig nota eigi viðtal til gagnasöfnunar. Vanda þarf vel valið 
á spurningunum og orðalag þeirra. Þær þurfa að vera auðskiljanlegar fyrir 
þátttakenda og mikilvægt að hann skilji spurningarnar (Sigurður Kristinsson, 
2013, bls. 73). Spurningarnar voru gerðar með það í huga að þátttakandi skilji 
spurningarnar og ekki kom upp sú staða að þátttakandi skildi ekki spurningu. 
Rannsakandi gerði ráð fyrir að þátttakendur gætu þurft nægan tíma til að 
hugsa svörin við spurningum sem snúa að námi þeirra og áherslubreytingum í 
leikskólastarfi í gegnum tíðina. 

Við gagnasöfnun var notast við opin viðtöl, sem eru með fyrirfram 
ákveðnum spurningum en þátttakandi svarar út frá eigin reynslu (Silverman, 
2010, bls. 305). Eingöngu var notast við upptökutæki og kom það vel út við 
úrvinnslu gagnanna. Viðtölin tóku allt frá 12 mínútum og upp í 30 mínútur. 
Áætlaður viðtalstími var 30–60 mínútur. Að viðtölum loknum var 
þátttakanda þakkað fyrir þátttökuna og nafnleynd ítrekuð. Þegar viðtölunum 
var lokið voru þau afrituð í tölvu og fundin helstu þemu sem birtust í 
viðtölunum. Þemun voru notuð við túlkun á niðurstöðunni. 

Við úrvinnslu gagnanna var stuðst við sex skref Creswell (2012, bls. 237) 
í greiningu gagna. Fyrst ber að nefna mikilvægi þess að undirbúa og 
skipuleggja gögnin, þar á eftir kemur að lykla þau, í þriðja lagi þarf að 
þemagreina þau út frá lykluninni, fjórða skrefið er að setja fram niðurstöður í 
rituðu máli, fimmta skrefið er að túlka merkingu niðurstaðna sem er gert með 
því að tengja þær við fræðin í umræðum og sjötta skrefið er að finna leið til 
að mæla réttmæti þeirra með því að tengja niðurstöður við fræðin í umræðu. 

3.4 Siðferðileg atriði varðandi rannsóknina 

Mikilvægt er að gæta fyllsta trúnaðar við rannsóknina og til að tryggja að 
ekki sé hægt að rekja svör þátttakenda er nöfnum þeirra breytt. Með því að 
vera meðvitaður um reglur og venjur varðandi siðferði rannsókna getur 
rannsakandi tryggt vandaðri rannsókn (Creswell, 2012, bls. 231; Silverman, 
2010, bls. 275). Rannsakanda er skylt að taka tillit til þátttakenda sinna og 
gæta hagsmuna þeirra (Rachels, 1997, bls. 242–243). Áður en haft var 
samband við þátttakendur kynnti rannsakandi sér hvaða aðila þarf að hafa 
samband við til að fá leyfi fyrir tilgreindri rannsókn (Creswell, 2012, bls. 
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2010). Send var tilkynning til Persónuverndar um vinnslu persónuupplýsinga, 
tilkynning nr. S7297 / 2015. Einnig kynnti rannsakandi sér reglur 
persónuverndar og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000). Upplýst 
samþykki var fengið hjá þátttakendum þar sem þeim var kynnt um hvað 
rannsóknin fjallar og nafnleynd ítrekuð. Einnig var ítrekað að gögnum yrði 
eytt að lokinni úrvinnslu. 

3.5 Áreiðanleiki og réttmæti 

Þar sem rannsakandi sá um að skapa rannsóknargögn að mestu leiti getur 
verið erfitt að meta réttmæti viðtalsrannsókna. Til eru aðferðir sem notast er 
við til að meta réttmæti í viðtalsrannsóknum. Ein þeirra byggist upp á að 
greina hvort rannsóknin mæli það sem ætlast er til að hún mæli. Fjölbreytt 
rannsóknargögn geta aukið réttmæti rannsóknar (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 
79–80). Rannsakandi leitaðist við að hafa fjölbreytt gögn í rannsókninni þar 
sem tekin voru einstaklingsviðtöl og safnaði saman fræðum um efni 
rannsóknarinnar. Með því gerði rannsakandi ráð fyrir að fá betri sýn á 
rannsóknarefnið og stuðlað að réttmæti rannsóknarinnar. 
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4. Niðurstöður 
Niðurstöður rannsóknarinnar skiptast í þrjú megin þemu sem eru eftirfarandi; 
áherslur á tilfinningaþroska barna í námi þátttakenda, áherslur á 
tilfinningaþroska í leikskólastarfi með börnum og framtíðarsýn þátttakenda á 
tilfinningaþroska barna í leikskólastarfinu. 
Þátttakendur í rannsókninni voru átta, allt konur, því hef ég kosið að tala 

um þátttakendur sem kvenkyns í úrvinnslu niðurstaðna. Þær útskrifuðust sem 
leikskólakennarar á árunum 1984 – 1995. Ein þeirra útskrifaðist árið 1984, 
ein árið 1985, fjórar útskrifuðust árið 1994 og tvær útskrifuðust árið 1995. 
Allar hafa þær unnið á leikskóla eða í störfum sem tengjast umönnun á einn 
eða annan hátt frá brautskráningu. 

4.1 Áherslur á tilfinningaþroska barna í námi 
þátttakenda 

Þátttakendur eru sammála því að fjallað hafi verið um samskipti 
leikskólakennara og barna í námi þeirra. Misjafnt var hvað hverri þótti vera 
lögð áhersla á. Fjórar þeirra voru sammála um að áhersla hafi verið á að lesa í 
svæði barnanna og geta fylgst með og lesið samskipti þeirra. Þeim fannst 
ekki vanta frekari umfjöllun á þeim tíma sem þær voru í námi, heldur töldu 
líklegt að svona hafi áherslur verið á þeim tíma en hefði mátt vera meiri 
umfjöllun um virðingu fyrir börnunum. Ein talaði um að það hefði vantað í 
námið hvernig ætti að eiga í samskiptum við börn sem höfðu lent í áföllum, 
kynferðislegum eða áreitni. Mikið var lagt uppúr að veita börnum góða 
umhyggju. Hvort hafi verið lögð áhersla á tilfinningaþroska barna svöruðu 
fimm játandi og þrjár töldu að ekki hefði verið lögð áhersla á það í náminu. 
Ein bætti því við að áherslur hefðu verið öðruvísi en í dag, hugsanlega vegna 
þeirrar þekkingar sem til var á þeim tíma. Um helmingur þátttakenda var 
sammála um að kennslan hafi farið fram í sálfræðitímum og þar komið inn á 
tilfinningaþroska barna. 

Í framhaldi af spurningu um nám þeirra var spurt um hvort þær teldu að 
áherslur í námi varðandi tilfinningaþroska hefðu aukist eða minnkað í 
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gegnum árin. Þrjár svöruðu því að áherslur hefðu aukist, ein taldi að þær 
hefðu minnkað og fjórar töldu að áherslur hefðu breyst frá því sem áður var. 
Ein taldi að það vantaði áherslu á að þekkja einkenni þeirra barna sem þjást 
af kvíða, kjörþögli eða hræðslu, að það vanti umfjöllun um að börn geti verið 
kvíðin og hrædd. Einnig taldi hún að meiri áherslu mætti setja á að þekkja 
einkenni þeirra barna sem hafa einhver þroskafrávik. 

4.2 Áherslur á tilfinningaþroska í leikskólastarfi 
með börnunum 

Allir þátttakendurnir voru á einu máli um að tilfinningaþroski væri hluti af 
starfi leikskólans og að hann ætti að vera hluti af starfinu. Agla sagði um það: 
  

... það er bara grundvallaratriði af því að það er markmið þeirra að 
nemendur verði sjálfstæðir þegnar í lýðræðisþjóðfélagi og geti sett 
fram skoðanir sínar og þá þarf tilfinningaþroski að vera ... þetta er svo 
mikill undirstöðuþáttur fyrir allt annað, öll samskipti, læsi og sköpun 
 

Að hafa góð tök á eigin tilfinningum er grundvöllur að allri vellíðan var 
áhersla sem fimm þátttakendur sögðu að væri mikilvægt að veita athygli í 
starfi með börnum. Fjóla orðaði það svo að „öll umhyggjan þar ertu að fara 
inn á tilfinningaþroskann“ með það að leiðarljósi má gera ráð fyrir að efling 
tilfinningaþroska sé gegnum gangandi í daglegu starfi með börnum og sé í 
raun óhjákvæmilegt að hann sé ekki hluti af starfi leikskólans. Misjafnt var 
hverjar áherslur voru á að tilfinningaþroski skipti máli með börnum. Lesa 
mátti úr niðurstöðum viðtala að þátttakendum fannst mikilvægt að börn lærðu 
að þekkja eigin tilfinningar og geta sett orð á líðan sína til að verða 
sjálfstæðir einstaklingar í lýðræðisþjóðfélagi. 

Fram kom að þátttakendur töldu mikilvægt að hafa gott vald á eigin 
tilfinningum því að það veiti börnum öryggi. Þegar barn ákveði að segja frá 
eigin líðan sé það í leiðinni að leggja sig í vissa áhættu á að vita ekki 
fyrirfram hvernig viðbrögð það fær frá leikskólakennaranum. Því sé 
mikilvægt að leikskólakennari sé viðbúin því að barn vilji tala um líðan sem 
er erfið.  
Þátttakendur segja að leikskólakennarar vinni ekki einir að því að efla 

tilfinningaþroska barna. Til að vinnan skili árangri sé mikilvægt að efla 
foreldra í samstarf með leikskólanum, vinna að sameiginlegum markmiðum 
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og finna ástæðu fyrir líðan barna og efla þau í að þekkja eigin líðan. Í 
niðurstöðunum kom fram að þátttakendum þyki mikilvægt að börn upplifi 
traust í daglegum samskiptum til að auka líkur á vellíðan þeirra í 
leikskólanum og daglegu lífi. Hjördís sagði að það væri undirstaðan fyrir því 
að „þeim líði vel og geti plumað sig í öllu“. 

Sjö þátttakendur af átta sem voru í rannsókninni eru með ákveðið 
námsefni í að efla tilfinningaþroska barna. Námsefnið sem notast er við er 
Lífsleikni í leikskóla og Stig af stigi. Einnig eru sjö leikskólar með ákveðna 
uppeldisstefnu sem kemur inn á tilfinningaþroska barna, stefnurnar eru SMT-
skólafærni og Jákvæður agi. Ásamt því er unnið með tilfinningar í daglegu 
starfi með börnum. Í hópastarfi með yngri börnunum er gjarnan unnið með 
þemað ég sjálfur þar sem þau fá tækifæri til að þekkja eigin tilfinningar, 
hvenær maður er reiður, glaður, grimmur eða hamingjusamur. Einnig fá þau 
að sjá svipbrigði á brúðum eða teikningum sem sýna líðan annarra og fá 
tækifæri til að prufa sjálf að setja upp svipi sem lýsa tilfinningum. 

Í daglegu starfi er mikið notast við bækur, samskipti og frjálsa leikinn. 
Eins og áður hefur komið fram er leikurinn stór hluti af námi leikskólabarna. 
Í gegnum leikinn fara mikil samskipti fram, þar þurfa börn að æfa sig í að 
taka tillit til annarra, virða tilfinningar og skoðanir í gegnum leikinn. Einnig 
er stór þáttur og mikil framför í þroska að komast að samkomulagi um það 
hvernig leikurinn skuli vera. 

Engin dagur í leikskóla er eins. Flestir leikskólar eru með dagskipulag sem 
farið er eftir en í leik og starfi getur skipulagið breyst á augabragði. 
Þátttakendurnir töluðu um að mikilvægt væri að leikskólakennarar séu 
vakandi og grípi tækifærin þegar þau gefast, þær stundir eru oftar en ekki 
hvað dýrmætastar þegar upp er staðið. 
Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þær teldu að 

tilfinningaþroska væri nægilega sinnt í leikskólum í dag svöruðu allar játandi, 
en ítrekuðu að þær gætu einungis svarað fyrir sinn leikskóla. Fimm þeirra 
töldu þó að það mætti líklega alltaf gera betur án þess að alhæfa um það. Það 
var þeirra tilfinning og upplifun í samfélaginu. Á svörum þátttakenda má sjá 
að í gegnum daglegt starf sé fylgst vel með hegðun barna í leik og starfi. 
Verði leikskólakennari var við hegðunarfrávik er strax farið í lausnaleit og 
reynt að finna ástæðu hegðunar, líkt og Karen hafði orð á „að ekkert fjögurra 
ára barn sé eins og það er, það hlýtur að vera ástæða“. 
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Karen, Hjördís, Agla og Dóra höfðu orð á því að í daglegu starfi væru 
leikskólakennarar að velta því fyrir sér hvernig börnunum líður. Af hverju 
þau leika sér eins og þau gera og að það hljóti að vera ástæða fyrir því 
hvernig þau haga sér í gegnum daginn. Með því að gefa börnunum athygli og 
áhuga á að skilja þeirra tilfinningar er verið að vinna með tilfinningaþroska 
þeirra. Agla talar einnig um að dreifa barnahópnum á fleiri svæði og hver 
leikskólakennari er með smærri barnahópa, þá fái leikskólakennarinn 
tækifæri til að fylgjast betur með og eiga í samræðum við börnin og geti 
jafnvel gert skráningar á barnahópnum. Í stærri hópum getur verið erfiðara að 
fylgjast með hverju og einu barni. Einnig geta stærri hópar valdið því að börn 
hverfa inn í fjöldann og getur það haft áhrif á tilfinningaþroska þeirra. 

Sjö þátttakendur sögðu að börn í dag þurfi að fara eftir meira skipulagi 
heldur en var áður. Hópastarf er orðið allt að fjórum sinnum í viku. Í 
hópastarfi þarf að koma inn áhersluþáttum á borð við læsi og talnaskilning. 
Rut, Karen, Rebekka, Tinna og Agla telja að samfélagið geri auknar kröfur, 
að hraðinn í samfélaginu sé orðin svo mikill að leikskólinn verði að spanna 
stóran hluta af vökutíma barna og þurfi að efla alhliða þroska þeirra á of 
stuttum tíma. Dóra upplifir ekki að börn hafi annað hlutverk í dag en áður. 
Hún lítur svo á að börn fái að upplifa leikskólann á eigin forsendum þrátt 
fyrir að fylgja þurfi ákveðnu tímaplani. 

Hjördís sagði að það hefði komið tímabil þar sem leikurinn hafi verið 
orðin of skipulagður en að þau hafi áttað sig á að það væri ekki rétt leið og 
bökkuðu út úr því skipulagi. Rut tekur undir það með Hjördísi að það hafi 
verið útbúnar stundaskrár fyrir dagskipulag þar sem allt var sett niður eftir 
tímaplani, frá því að börnin mættu á morgnanna og þar til þau voru sótt á 
daginn. Það skipulag hafi verið of mikið. Rut telur að skipulag inn á 
leikskólum sé komið í hring, ýmist skuli vinna í gegnum leikinn eða búa til 
þétt dagskipulag sem líkist skólastundaskrá. 

Breytingar á áherslu tilfinningaþroska barna innan leikskólans 

Þátttakendur eru sammála um að áherslur á tilfinningaþroska barna í 
leikskólastarfi hafi breyst og aukist. Áður fyrr voru áherslur öðruvísi og 
umræðan ekki orðin eins mikil og er í dag. Tinna sagði að 

 
fyrir tuttugu árum snerist starfið meira um umönnun og þá voru þau 
bara hálfan daginn og voru meira til að fá félagsskap  
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Einnig nefnir hún að búið sé að auka kröfur til leikskólanna og að börn eru 
farin að dvelja lengur í leikskólanum en áður. Því gerist það að áherslur á 
tilfinningaþroska barna hafi breyst og aukist. 

Af svörum þeirra má sjá að áður hafi umræðan verið öðruvísi, meira hafi 
verið lagt upp úr umönnun og að vera til staðar fyrir börnin. Eftir því sem á 
viðtölin leið virtust þátttakendur átta sig betur á tengslum þess sem þær voru 
að lýsa við tilfinningaþroska. 

Fyrir tuttugu árum voru ekki uppeldisstefnur inn á leikskólum heldur hver 
leikskólakennari gerði eins og brjóstvitið sagði honum að gera. Sumt var gott 
og annað minna gott. Með tilkomu uppeldisstefna eru börn í dag að upplifa 
meira öryggi á leikskólum og mæta sömu mörkum hjá leikskólakennurum. 
Rebekka leggur áherslu á eftirfarandi:  

 
það er mikilvæg breyting að leikskólinn sameinast um ákveðin 
viðbrögð við hvernig við tökumst á við börnin og hvernig við nærum 
þau tilfinningalega  

 
Karen segir um þetta að „fólk áttar sig á hvað þetta er mikilvægt, sérstaklega 
í leikskólum“. Í ljósi þess má ætla að virðing fyrir tilfinningum barna sé orðin 
meiri en áður var. Karen telur að alltaf sé hægt að finna ástæðu hegðunar hjá 
börnum „óþekku börnin eru kannski bráðger, eða pabbi er á sjó“. Hún segir 
einnig að börn eru farin að öðlast meiri virðingu og fagfólk farið að átta sig á 
að hegðun á sér alltaf ástæðu, „það er okkar hlutverk að komast að henni og 
vinna að lausn vandans“. 

Hjördís segir frá áhyggjum leikskólakennara að tæknin sé orðin of mikil, 
börnum séu rétt tæki til að hafa ofan af fyrir börnunum. Dóra nefnir áhyggjur 
leikskólakennara yfir því að tæknin geti haft einangrandi áhrif á yngri og 
yngri börn að „það geti færst neðar og neðar að þau geti einangrast“, þetta sé 
þegar orðið að miklu áhyggjuefni innan grunnskólanna. Báðar eru þær á því 
að það sé skylda leikskólakennara að vekja athygli foreldra á því að tæknin 
getur haft neikvæð áhrif á tengslamyndun foreldra og barna. 

4.3 Framtíðarsýn 

Þegar þátttakendur eru spurðir að því hvort að breyting hafi orðið á viðhorfi 
til tilfinningaþroska barna svara þær allar játandi og að það sé líklega meira 
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hjá þeim sem eru menntaðir í þessum fræðum heldur en hjá almenningi. 
Hjördís, Dóra og Agla tala um að mikilvægt sé að koma fræðslu til foreldra 
um mikilvægi tilfinningaþroska barna og virkja foreldrana í að taka þátt með 
leikskólanum. Rebekka, Dóra og Tinna telja að meiri virðing sé gagnvart 
börnum í dag og breytt viðhorf til þeirra. Tinna hefur um það að segja 

 
...með breytingu í þjóðfélaginu og það er svo margt breytt og það koma 
öðruvísi þættir sem þarf að vinna með hér og núna eru þau allan daginn 
og eðlilega tekst maður á við öðruvísi hluti heldur en var þegar þau 
voru 8–12 og meira til að fá félagsskap. Og núna er verið að auka 
kröfurnar á leikskólann á allan hátt og nú er leikskólinn svo stór þáttur 
í lífi þessara barna og jú eðlilega sér maður miklar breytingar 
 

Einnig nefna þær að þau hafi meiri áhrif á daglegt starf og að tilfinningar 
þeirra séu meira viðurkenndar. 

 
Það var alltaf litið á börn sem börn og ekki endilega tilfinningaverur, 
þetta voru bara krakkar sem áttu að gera eins og fullorðnir sögðu, þetta 
er allt öðruvísi í dag og meira hlustað á börn vonandi heima og í 
leikskólanum 
 

Þær eru allar sammála um að mikilvægt sé að efla einstakling sem þekkir 
sjálfan sig og tilfinningar sínar. Rebekka segir að stefnan sé á þessa leið 

 
að ala upp einstaklinga sem þekkja sjálfa sig og tilfinningar sínar, fái 
sjálfstraust og öryggi, líða vel innan um aðra og þora að tjá sig 
 

Það telur hún vera stóran þátt í tilfinningaþroskanum. Við þetta má bæta það 
sem Agla hafði um stefnuna að segja „við leggjum áherslu á að bera ekki 
saman, ekki segja að vera duglegur eins og Siggi, heldur segja manstu hvað 
þú varst duglegur í gær og hvetja barnið til að gera sjálft“. Hún telur að 
leikskólakennarar séu orðnir meðvitaðri um að barn er einstaklingur og því 
mikilvægt að mæta þeim þar sem þau eru stödd hverju sinni. Þátttakendur 
telja þróunina vera jákvæða og börnunum í hag. 

4.4 Samantekt  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að unnið er með tilfinningaþroska 
barna á margvíslegan hátt í leikskólum. Til er kennsluefni á borð við 
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Lífsleikni í leikskóla og Stig af stigi sem eykur á þekkingu leikskólakennara í 
að efla tilfinningaþroska barna. Daglegt starf á leikskóla byggist upp á að 
veita börnum umhyggju og öryggi. Þátttakendur rannsóknarinnar eru á einu 
máli um það að tilfinningaþroski ætti að vera hluti af daglegu starfi 
leikskólans og að hann sé hluti af starfi leikskólans. Með tilkomu 
uppeldisstefnu og kennsluefnis inn á leikskólana hefur viðhorf 
leikskólakennara breyst varðandi tilfinningaþroska barna. Unnið hefur verið 
með tilfinningaþroska barna frá upphafi leikskólans, áður en byrjað var að 
notast við kennsluefni og uppeldisstefnur voru bækur og frjálsi leikurinn sem 
horft var til þegar unnið var að þroskaferli barna. Bækur hafa alltaf verið 
mikilvægt kennsluefni í tilfinningaþroska barna, í bókum geta börn 
samsvarað sig sögupersónum og sett sig í spor þeirra. 

Áherslur á tilfinningaþroska hafa breyst og jafnframt aukist á meðal 
leikskólakennara. Þó að áherslur hafi aukist telja þátttakendur að unnið hafi 
verið með tilfinningaþroska, með því að veita þeim umönnun, öryggi og hlúa 
að þeim í leik og starfi, áður en orð hafi verið sett á hann. 

Í dag er umræðan orðin meiri um mikilvægi þess að efla tilfinningaþroska 
barna strax á fyrstu árum bernskunnar. Einnig má telja að uppeldisstefnur 
hafi mikil áhrif á hvernig börn upplifa sig sem einstakling. Með 
uppeldisstefnu innan leikskóla eru börn að mæta sömu mörkum hjá öllum 
leikskólakennurum, ásamt því að leikskólakennarar vinna saman að því 
markmiði að efla alhliða þroska barna og styrkja þau sem sjálfstæðan 
einstakling í lýðræðisþjóðfélagi. 

Áður var áherslan á að hlúa að börnum og veita þeim umhyggju og 
öryggi. Umhyggjan var stór þáttur í leikskólastarfinu, gera má ráð fyrir að í 
gegnum umhyggju hafi verið unnið með tilfinningaþroskann. Með aukinni 
umræðu í samfélaginu eru viðmælendur sammála því að unnið hafi verið með 
tilfinningaþroska áður en búið var að setja orð á hann. Til dæmis með því að 
lesa fyrir börn án þess að vekja sérstaka athygli á að efla tilfinningaþroska 
þeirra gátu þau samsvarað sig persónum úr bókunum. Með það að leiðarljósi 
má sjá að frá upphafi leikskólans hefur verið unnið með tilfinningaþroska 
barna. Í dag er unnið markvissara að því að efla tilfinningaþroska barna og 
notast er við námsefni sem sérstaklega er ætlað að efla hann enn frekar. Það 
er því niðurstaða rannsóknarinnar að áhersla hefur aukist á tilfinningaþroska 
barna í leikskólastarfi sem telja má vera jákvæða breytingu á þróun á viðhorfi 
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til barna og mikilvæg vakning og umræða orðið í kjölfarið um aukna áherslu 
á að efla tilfinningaþroska barna. 
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5. Umræður 
Ljóst er að huga þarf að mörgu þegar horft er til tilfinningaþroska barna. Líkt 
og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er lögð áhersla á að 
fagmennska leikskólakennara skuli vera í hávegum höfð þegar horft er til 
skipulags á umhverfi barna. Námsumhverfi barna skal vera hvetjandi og 
örvandi fyrir börn og stuðla að andlegu- og líkamlegu heilbrigði (Mennta- og 
menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 11, 21). Þar með talið tilfinningaþroska 
barna sem er undirstaða vellíðunar og því mikilvægt að hlúa að honum strax 
við fæðingu (Ashdown og Bernard, 2012, bls. 397). Allsstaðar í kringum 
okkur eru tilfinningar (Denham, Bassett og Zinsser, 2012, bls. 138) hvort sem 
það er gleði, sorg, reiði, hræðsla eða hamingja, allt eru það tilfinningar sem 
fólk þarf að takast á við í daglegu lífi. Því má telja mikilvægt að börn hafi 
góðan tengilið sem er í tilfinningalega góðu jafnvægi og getur verið börnum 
innan handar við að takast á við eigin tilfinningar (Hendrick og Weissman, 
2007, bls. 180–182). Í umræðunni hér á eftir verður leitast við að svara 
rannsóknarspurningunum sem settar voru fram ásamt því að rýna í fræðin í 
samhengi við niðurstöður rannsóknar. 

5.1 Tilfinningaþroski í starfi með börnum 

Viðmælendur eru sammála um að tilfinningaþroski sé hluti af starfi 
leikskólans og mikilvægt að svo verði áfram. Líkt og fram kemur hjá 
Ashdown og Bernard (2012, bls. 297) getur tilfinningaþroski haft mikil áhrif 
á hvernig börnum vegnar á fullorðinsárum. Af því má telja að mikilvægt sé 
að efla tilfinninga- og félagsþroska þeirra frá unga aldri (Denham, Bassett og 
Zinsser, 2012, bls. 139). Leikskólastarf ætti að byggjast upp á að sýna 
börnum umhyggju og af því má sjá að í daglegu starfi er unnið að því að hlúa 
að tilfinningaþroska barna á hverjum degi og í raun óhjákvæmilegt að hann 
sé hluti af starfinu. 

Til að vinna með börnum skili árangri er mikilvægt að efla foreldra í 
samstarf með leikskólanum, til að vinna að sameiginlegum lausnum fyrir 
líðan barna og að börnin læri að þekkja eigin líðan. Sigrún Júlíusdóttir (2010, 
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bls. 79) telur einnig mikilvægt að virkja foreldra í samstarf og vekja þau til 
umhugsunar um að börn upplifa tilfinningar í gegnum líðan foreldra sinna. Í 
ljósi þess má ætla að það skipti miklu máli að það skapist traust á milli 
leikskólakennara og foreldra strax í upphafi leikskólagöngu barna. 

Fram kom hjá viðmælendum líkt og í Aðalnámskrá leikskóla (2011), að 
leikur er börnum eðlislægur tjáningarmáti og er stærsta verkfæri leikskólans 
þar sem hægt er að skapa aðstæður úr daglegu lífi og börn fá tækifæri til að 
upplifa eigin tilfinningar (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 
35–38). Í daglegu starfi á leikskóla er leikurinn stór hluti af námi barna og 
mikil tjáskipti fara fram í gegnum hann. Í Uppeldisáætlun fyrir 
dagvistarheimili (1985) voru áhyggjur af því að börn myndu einangrast 
félagslega vegna breytinga í þjóðfélaginu og yrðu í minni samskiptum við 
aðra ættingja heldur en foreldra sína, því var gripið á það ráð að fjölga 
dagvistarheimilum til að koma í veg fyrir að börn vör við hraða þróun í 
samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 1985, bls. 8–17). Áherslan á þeim árum 
var að börn fengju tækifæri til að efla þroska sinn í gegnum leikinn þar sem 
þau lærðu samskipti, að bera virðingu og sýna umburðarlyndi. Í frjálsum leik 
læra börn að taka tillit til annarra, virða tilfinningar þeirra og skoðanir. Einnig 
er leikurinn stór þáttur í tilfinningaþroska barna þar sem þau fá tækifæri til að 
búa til leik um vandamál sem eiga sér stað í raunveruleikanum (Ashiabi, 
2007, bls. 206; Chernis o.fl. 2006, bls. 239). 

Viðmælendur eru sammála því að leikskólakennari þarf að vera 
meðvitaður um mikilvægi tilfinninga barna. Börn sem eru hljóðlát, hafa sig 
lítið í frammi og virðast vera sjálfum sér nóg í leik og starfi þurfa ekki síður á 
eftirfylgni að halda líkt og börn sem eru virkir þátttakendur og þarfnast 
mikillar athygli (Frost o.fl., 2008, bls. 301, 309, 311), líkt og fram kom hjá 
einum viðmælanda að mikilvægt væri að þekkja einkenni á borð við 
kjörþögli. Viðmælendur eru á einu máli um að í námi þeirra hafi verið lögð 
áhersla á að veita barni góða umhyggju og töldu að í námi í dag mætti leggja 
meiri áherslu á hvernig þekkja mætti einkenni þroskafrávika hjá börnum. 
Einnig voru þeir sammála um að frjálsi leikurinn væri stór þáttur í að efla 
alhliða þroska barna og í daglegu starfi sé mikil athygli sett á leikinn og 
fylgst með hegðun barna í leik með öðrum börnum. 

Kennsluefni sem kom fram í niðurstöðum viðtalanna, að hluti af 
viðmælendum mínum hafa notast við, er Lífsleikni í leikskóla og Stig af stigi. 
Stig af stigi er ætlað tveimur elstu árgöngum í leikskóla þar sem áhersla er 
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lögð á að börn þjálfist í að setja orð á eigin tilfinningar og geti sett sig í spor 
annarra. Einnig er unnið með það markmið að börn fái tækifæri til að auka 
færni sína í að þekkja og viðurkenna eigin tilfinningar með það að leiðarljósi 
að þau hafi stjórn á aðstæðum og styrki eigin sjálfsmynd (Committee for 
Children, 2002, bls. 8–9). Er það álit mitt að lesa megi úr svörum 
viðmælenda að leikskólakennarar hafi alltaf verið vakandi fyrir þörfum barna 
í gegnum daglegt starf. En með tilkomu uppeldisstefna og kennsluefnis hafi 
umræðan aukist og orð sett á hvernig efla megi tilfinningaþroska barna. 

5.2 Hlutverk leikskólakennara 

Mikilvægt er að efla einstakling sem þekkir sjálfan sig og tilfinningar sínar. 
Einn viðmælandi talar um að stefna leikskólans ætti að vera að byggja upp 
einstakling sem þekkir sjálfan sig og tilfinningar sínar, fái sjálfstraust og 
öryggi og líði vel innan um aðra og þori að tjá sig. Ásamt því að bera ekki 
saman tvo ólíka einstaklinga heldur að mæta hverju barni þar sem það er statt 
hverju sinni. Til að geta komið til móts við hvern og einn einstakling má gera 
ráð fyrir að mikilvægt sé að leikskólakennari fái tækifæri til að efla kunnáttu 
sína í tilfinningaþroska barna. Þar getur leikskólastjórinn skipað stórt 
hlutverk í að hvetja starfsfólk sitt til að sækja námskeið, fyrirlestra og annað 
sem getur haft áhrif á aukna þekkingu þeirra (Goleman, Boyatzis og McKeee, 
2004, bls. 27). Auk þess má telja að leikskólastjóri sem er sterkur 
einstaklingur sé betur í stakk búinn til að takast á við þann fjölbreytileika sem 
leikskólastarfið er. Leikskólastjóri ætti að vera vel upplýstur og viðbúinn því 
að leikskólakennari þurfi tækifæri til að ræða þau mál sem upp koma í 
daglegu starfi (Brewer og Hewstone, 2004, bls. 183–184). 

Til að byggja upp sterkan einstakling er mikilvægt að efla börn í að þekkja 
og geta sett orð á eigin líðan og tilfinningar. Því er mikilvægt að börn upplifi 
að komið sé til móts við tilfinningar þeirra og þeim sýnd virðing og ætti 
leikskólakennari að átta sig á að allt sem þeir gera í daglegu starfi með 
börnum hefur áhrif á heildina innan leikskólans (Svava Björg Mörk og Rúnar 
Sigþórsson, 2011, bls. 39, 52). Í ljósi þess má ætla að börn sem upplifa 
virðingu frá leikskólakennara í góðu tilfinningalegu jafnvægi mótist sem 
sterkir einstaklingar og eru betur í stakk búin að takast á við daglegar 
tilfinningar sínar. Fjórir af viðmælendum mínum minntust á að í gegnum 
daglegt starf væru leikskólakennarar að fylgjast með og velta því fyrir sér 
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hvernig börnum líður og veita því athygli hvernig þau leika sér. Það vakti 
athygli mína því að með því að veita leiknum athygli má gera ráð fyrir að 
leikskólakennarar virði fyrir sér tilfinningaþroska barna og líðan þeirra. Til 
að veita leik barnanna enn betri eftirfylgni og hafa betri yfirsýn yfir hópinn er 
gott að dreifa barnahópnum yfir á fleiri svæði og í leiðinni er hver 
leikskólakennari með smærri barnahóp og nær betri tengslum við hvert barn. 
Líkur eru á að meiri samræður eigi sér stað milli barna og hvert barn fær að 
njóta sín betur í smærri hópi. Leikskólakennari og barn ná einnig betri 
tengslum og hann getur einbeitt sér betur að hverju barni og veitt því athygli 
ef hann hefur grun um að grípa þurfi til íhlutunar. Þess má geta að það kemur 
fram í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 11–14) að til að góður leikur geti átt 
sér stað er mikilvægt að skipta barnahópnum í smærri hópa sem bjóða upp á 
að leikur geti átt sér stað og hvert barn fái notið sín betur. 

5.3 Börn og tilfinningaþroski 

Börn upplifa nýja hluti á hverjum degi í leik og starfi. Á hverjum degi verða 
þau vör við nýja tilfinningu sem veitir þeim ýmist gleði eða ótta. Sem 
leikskólakennari tel ég mikilvægt að vera til staðar fyrir börnin og veita þeim 
öryggi sem heldur utan um tilfinningar þeirra. Grundvöllur að vellíðan barna 
er að hafa góð tök á eigin tilfinningum. Leikskólastarf hefur lengi fallið undir 
umönnun sem eflir alhliða þroska barna. Í ljósi þess má ætla að 
leikskólakennari sé meðvitaður um mikilvægi þess. Í Uppeldisáætlun fyrir 
leikskóla (1993) er fjallað um að aukin þekking hafi orðið á því að barn er 
heildstæð vera sem þarfnast umönnunar á alhliða þroska þess 
(Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 19–20). Með það í huga og samanburð frá 
viðmælendum mínum má sjá að þrátt fyrir að áherslur hafi verið á barnið sem 
einstakling má gera ráð fyrir að vöntun hafi verið á samtaka uppeldisstefnu á 
leikskólum en starfsfólk gerði eins og brjóstvitið sagði þeim að gera. Með 
tilkomu uppeldisstefnu á leikskólum hefur þetta breyst. Leikskólakennarar 
stefna allir að sama markmiði, að veita börnum öruggt umhverfi sem eflir 
alhliða þroska þeirra. Ásamt því eru börn að mæta sömu mörkum hjá 
leikskólakennurum sínum. Með þetta sem áherslu í leikskólastarfi geri ég ráð 
fyrir því að aukin krafa sé lögð á að börn upplifi sig sem örugg á 
leikskólanum. 
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Viðmælendur voru á því máli að með tilkomu uppeldisstefnu á leikskólum 
öðlist börn meiri virðingu í garð tilfinninga sinna en áður var. Fólk sé 
almennt farið að átta sig á mikilvægi þess að líta á börn sem heilstæðan 
einstakling með tilfinningalegar þarfir sem ber að sinna. Með uppeldisstefnu 
er auðveldara að átta sig á hegðun barna og að hegðun eigi alltaf ástæðu að 
baki sér. Líkt og Karen talaði um að „óþekku börnin voru kannski bráðger, 
eða að pabbi var á sjó“. Söknuður hjá börnum getur birst í hegðun þeirra, 
hegðun sem áður var óþekkt hjá viðkomandi barni. Börn taka miklum 
breytingum í þroska á leikskólaaldri og ber leikskólakennara sú skylda að 
veita börnum athygli á öllum þroskasviðum og gefa þeim tækifæri til að 
þroskast og efla eigin getu og eigin forsendum með stuðning frá 
leikskólakennara ef þörf þykir (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 31–32). 

Uppeldisstefnur sem eru á leikskólum þátttakenda í rannsókninni eru 
Jákvæður agi og SMT-skólafærni. Einn viðmælenda minna sagði frá því að 
ekki væri sérstök uppeldisstefna heldur væru búnar til reglur sem unnið er 
með og starfsmenn samræma vinnuaðferð innan leikskólans. 

Jákvæður agi er uppeldisstefna sem hefur það að markmiði að þróa og efla 
félags- og tilfinningalega virðingu í skólasamfélaginu. Upphafleg stefna 
Jákvæðs aga var að skapa jákvætt samfélag þar sem barnið upplifir að það er 
hluti af heildinni (Positive Dicipline Association, e.d.a). Jákvæður agi hefur 
einnig það markmið að byggja upp tilfinningalega sterkan einstakling sem 
getur átt í jákvæðum samskiptum við aðra. Horft er á jákvæða hegðun 
barnsins og henni veitt athygli. Hvatning, virðing og virk hlustun eru helstu 
verkfæri Jákvæðs aga (Positive Dicipline Association, e.d.b). Hvatning er 
notuð til að hvetja áfram jákvæða hegðun hjá barninu, virk hlustun er 
mikilvæg að því leiti að velji barn að leita til leikskólakennara síns ber 
honum sú skylda að veita barni athygli og virðingu. Sú ákvörðun barns að 
leita til leikskólakennara er mikil áhætta að því leiti að barnið veit ekki 
hvernig leikskólakennarinn bregst við. Því er mikilvægt að leikskólakennari 
sé viðbúinn því að barn vilji tala um líðan sína. Af þessu má sjá að Jákvæður 
agi hefur það að markmiði að veita barni alúð, umhyggju og virðingu sem eru 
mikilvægir þættir í að efla tilfinningaþroska barna. 

SMT-skólafærni uppeldisstefnan hefur það markmið að skapa jákvætt 
andrúmsloft og draga úr hegðunarvandamálum. Áherslan er á að veita 
jákvæðri hegðun athygli og hvetja áfram með jákvæðri hvatningu. Neikvæð 
hegðun fær ekki athygli frá leikskólakennara, undantekningar eru þó gerðar 
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ef hegðun barna getur valdið skaða eða haft áhrif á önnur börn. Börn taka þátt 
í að efla færni sína í jákvæðri hegðun. Leikskólakennari býr til aðstæður sem 
krefjast þess að þau nýti lausnaleit við að leysa vandamál sem geta átt sér 
stað (Barnaverndarstofa, e.d.). Hafa ber í huga að neikvæð hegðun getur birst 
á margan hátt og mikilvægt að meta hverju sinni hvort hegðunin geti stafað af 
vanlíðan. 

5.4 Rannsóknarspurningu svarað 

Rannsóknarspurningarnar sem unnið er með eru: Hvernig er unnið með 
tilfinningaþroska barna í leikskóla? Hafa áherslur breyst síðustu tuttugu ár? 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að unnið er með tilfinningaþroska barna í 
leikskólum og honum veitt mikil athygli í daglegu starfi barna. Ætíð hefur 
verið lögð áhersla á tilfinningaþroska barna í starfi leikskóla en sjá má að 
áherslur hafa bæði breyst og aukist í gegnum árin. Vakning hefur orðið á 
meðal leikskólakennara og þátttakendur sammála því að áherslur hafi aukist 
með tilkomu uppeldisstefna og kennsluefnis í tilfinningaþroska barna. 
Áherslur hafa einnig breyst á þann hátt að börn hafa öðlast meiri virðingu 
sem sjálfstæður einstaklingur í lýðræðislegu þjóðfélagi. Leikskólakennarar 
meta það að vinna með tilfinningaþroska barna sé mikilvæg og nota 
fjölbreyttar leiðir til að efla hann. Helstu leiðir til að efla tilfinningaþroska 
barna eru í gegnum leik, vinnu með bækur og einnig er notað tilbúið 
kennsluefni. 
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6. Lokaorð 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að leikskólakennarar telja að mikilvægt sé 
að efla tilfinningaþroska barna og að leikskólakennari geri sér grein fyrir því 
hve miklu hlutverki hann hefur að gegna í framtíð barnanna. 

Í nýrri skólastefnu og með gerð nýrrar aðalnámskrár (2011) hefur 
heilbrigði og velferð verið sett sem einn af grunnþáttum menntunar, þar 
kemur fram að heilbrigði er ekki einungis að vera heilsuhraustur, það er að 
líða vel andlega, líkamlega og félagslega (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 
Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 8). Þar má gera ráð fyrir að 
umræða í samfélaginu hafi gefið til kynna að mikilvægt sé að veita líðan 
barna athygli og huga vel að tilfinningaþroska barna. 

Tel ég að rannsaka megi líðan barna í leikskóla. Þar má einnig tengja 
þekkingu starfsmanna á tilfinningaþroska barna og hversu mikilvægt er að 
koma fram við börn af virðingu og tillitsemi. Til að hægt sé að efla 
tilfinningaþroska barna er mikilvægt að leikskólakennarar fái reglulega 
endurmenntum á því hversu mikilvægt er að börn fái jákvæða upplifun í 
leikskóla. Börn eru að læra að takast á við vandamál og ágreining við 
jafnaldra sína. Það krefst þolinmæði að læra samskipti og bera virðingu fyrir 
öðrum í kringum sig. Fyrir börn er það stórt skref að taka ákvörðun og merki 
um það að barn sýnir sjálfstæði. Ákvörðun sem barn tekur getur verið 
afdrifarík og haft mikil áhrif og því er mikilvægt að gera ekki lítið úr 
ákvörðun barna hversu smávægilegar sem þær geta verið (Margrét 
Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 25–26). 

Hvert barn er einstaklingur sem ber að efla og þroska í gegnum leik og 
starf. Ég tel mig hafa öðlast dýpri skilning, í gegnum fræðin og viðtöl við 
leikskólakennarana, á því hve mikilvægur leikurinn er í að efla 
tilfinningaþroska barna. Með þetta að leiðarljósi tel ég mikilvægt að 
leikskólakennari sé opin fyrir þeim fjölbreytileika sem leikskólastarf býður 
upp á. 
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Fylgiskjal 1 Viðtalsspurningar 

 
1. Hvenær brautskráðist þú sem leikskólakennari? 

 
2.  Hefur þú verið að vinna sem leikskólakennari frá brautskráningu? 

 
3.  Var fjallað um samskipti milli kennara og barna þegar þú varst í 

námi? 
- Hverjar voru aðaláherslur? 
- Hefðir þú viljað fá öðruvísi umfjöllun um samskipti kennara og 
barna? 
 

4.  Var lögð áhersla á tilfinningaþroska barna þegar þú varst í námi? 
 

5.  Telur þú að áherslur í námi hafi aukist/minnkað varðandi 
tilfinningaþroska barna? 
 

6.  Upplifir þú að tilfinningaþroski sé hluti af starfi leikskólans? 
- Á það að vera hluti af starfi leikskólans að vinna með 
tilfinningaþroska barna? 
- Af hverju? 
 

7.  Hvernig er unnið með tilfinningaþroska með börnum í þínum 
leikskóla? 
- Er notast við ákveðið kennsluefni? - Hvaða kennsluefni? 
- Er unnið eftir ákveðinni kennsluaðferð - Hvaða kennsluaðferð? 
 

8.  Hefur þú upplifað breytingu á þessu áherslusviði innan 
leikskólans frá því að þú hófst störf í leikskóla og til dagsins í 
dag? 
 

9.  Telur þú að tilfinningaþroska sé sinnt nægilega mikið í leikskólum 
í dag? 
 

10.  Hafa börn annað hlutverk í leikskólastarfinu í dag en áður? 
- Eru gerðar meiri kröfur til þeirra í daglegu starfi? 
 

11.  Telur þú breytingu hafa orðið á viðhorfi til tilfinninga barna í 
gegnum árin? 
- Telur þú þróunina hafa verið jákvæða eða neikvæða? 
- Hverja telur þú stefnuna vera varðandi tilfinningaþroska barna 
og leikskólastarfsins? 


