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Ágrip 

Í þessari ritgerð eru kynntar niðurstöður rannsóknar á tilfinningagreind í 

hlutverkaleik þriggja til fjögurra ára barna í leikskóla. Rannsóknin fór fram á 

einum leikskóla, á deild með þriggja og fjögurra ára börnum. Gerð var 

vettvangsathugun þar sem notast var við myndbandsupptökur og 

vettvangsnótur. Þátttakendur rannsóknarinnar voru alls 16 börn, 7 strákar og 9 

stelpur. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að algengasta form 

tilfinningagreindar barna voru samskipti þeirra. Algengasta birtingarform 

samskipta hjá börnum var að sýna hvert öðru eitthvað. Niðurstöður sýndu að 

algengasta birtingarform samhygðar var að rétta eða lána hvert öðru. Síðan var 

algengasta birtingarform sjálfsstjórnar hjá börnum þegar þau brugðust við 

tillögum annarra. Niðurstöður leiddu jafnframt í ljós að börnin voru ekki 

dugleg við að hrósa hvert öðru og má því telja að ástæða sé til þess að efla þann 

þátt hjá börnum. 



 

Abstract 

This paper will present the results of a study on the role of emotional 

intelligence during play for three to four year old children in kindergarten. The 

study was conducted in the department for three to four year old children in 

one kindergarten. Data was collected using observations, video recordings and 

field notes. A total of 16 children, 7 boys and 9 girls took part in this study. 

Results of the study indicated that the most common form of emotional 

intelligence among children was communication. The most common reason 

behind communication between the children was to show each other 

something. The results showed that the most common manifestation of 

empathy was either to give or lend an item to another child. The most common 

manifestation of self control among the children took place when they 

responded to the proposals of others. Results also showed that the children did 

not often compliment each other, as such this is perhaps something that 

children need help with to develop further. 

 



 

Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga meistaraprófsverkefni til M.Ed.-prófs í 

menntunarfræði á hug- og félagsvísindasviði í kennaradeild á yngsta stigi við 

Háskólann á Akureyri. Áhersla er á nám og menntun yngri barna. Rannsóknin 

fór fram á vormisseri 2015 og var leiðsögukennari Anna Elísa Hreiðarsdóttir. 

Ég vil sérstaklega þakka leikskólanum þar sem rannsóknin fór fram sem og 

þátttakendum hennar. Börnin gerðu rannsóknina mögulega og gáfu mér innsýn 

inn í leik þeirra sem og tilfinningagreind. 
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1. Inngangur 

Tilfinningar tengjast flestum athöfnum í lífinu og má því ætla að mikilvægt sé 

að kunna skil á þeim. Tilfinningar hafa áhrif á líðan einstaklinga og fer það 

eftir því hvernig þeim líður hvaða tilfinningar þeir upplifa. Auk þess má gera 

ráð fyrir að tilfinningar hafi áhrif á heilsu manna, meðal annars andlega heilsu. 

Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir (2013, bls. 

12) segja að velferð skiptist í þrjá þætti og eru það huglæg velferð (e. subjective 

wellbeing), efnisleg velferð (e. material wellbeing) og tengsl eða félagsleg 

velferð (e. relational wellbeing). Færa má rök fyrir að tilfinningar skipti máli 

fyrir alla þætti velferðar og mikilvægt að börn læri frá unga aldri að þekkja 

tilfinningar sínar og virða tilfinningar og líðan annarra. Hér spila skólar stórt 

hlutverk, ekki síst leikskólar. 

Fiorelli og Russ (2012, bls. 81) segja leik geta haft áhrif á tilfinningar og 

velferð barna. Hér áður fyrr þótti leikur vera „gagnslaus dægrastytting sem 

þyrfti að venja börn af sem fyrst.“ (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 11). Á 

þeim tíma hafa menn eflaust ekki velt fyrir sér að seinna meir yrði leikurinn 

tekinn alvarlega og hann myndi koma til með að gefa mikilvægar upplýsingar 

um þróun mannsins (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 11). Jafnvel er 

leikurinn litinn hornauga og sumir telja að börn eigi að læra eitthvað gagnlegt 

á borð við að skrifa, lesa og reikna. Leikur og nám eru hins vegar ekki svo 

óskyld fyrirbæri þar sem leikur og nám tvinnast oft saman. Börn tjá sig í 

gegnum leikinn og er hann leið þeirra til að þroskast og afla sér þekkingar 

(Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 48). 

Rannsókn sem Jóhönnu Einarsdóttur (1999, bls. 49) gerði leiddi í ljós að 

viðhorf leikskólakennara til leiksins sé að þeir hafi „... tilhneigingu til að líta á 

leikinn sem eitthvað til að horfa á en ekki til að snerta.“ (Jóhanna Einarsdóttir, 

1999, bls. 49). Í rannsókninni töldu kennararnir að með því að vera til taks fyrir 

börnin þá væru þeir að hafa áhrif á leikinn. Ef eitthvert barn var skilið útundan 

þá höfðu kennararnir afskipti. Þannig fyndu börnin fyrir öryggi. Lítið var um 

þátttöku starfsfólks í leik nema að ósk barnanna. Börnin fengu þar af leiðandi 

mikla ábyrgð og frelsi. Fram kemur í rannsókninni að leikskólakennarar þurfi 

að finna ákveðinn milliveg á því að sýna leik barnanna afskiptaleysi og á hinn 
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bóginn að stýra og skipta sér af leik þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 1999, bls. 49, 

51). Erfitt getur verið að finna hinn gullna meðalveg en það er mikilvægt 
að kennarar finni leiðir til að styðja börnin og styrkja tilfinningaþroska 
þeirra. 

Ákveðnir kostir og gallar fylgja því að stýra leik barna og þurfa kennarar 

að hafa í huga hvar og hvenær sé við hæfi að koma inn í leik þeirra (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1999, bls. 51). Kennarar þurfa að meta hvenær þurfi að styðja við 

leikinn hjá börnum, og hvort það sé viðeigandi, til þess að auka námsgetu og 

efla þroska þeirra. Gæta þarf þess að flæði leiksins sé ekki truflað. Hafa þarf 

það einnig í huga þegar kennarinn yfirgefur leikinn. Kennarinn þarf að vera til 

staðar og fylgjast með leik barnanna en ekki vera aðgerðalaus (Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 4). Því meiri þekkingu sem 

kennarar hafa á börnunum, þörfum þeirra, barnahópnum og ekki síst á leiknum 

sjálfum því meiri líkur eru á að þeir geti metið hvenær þeir geti haft afskipti af 

leik barnanna án þess að skemma eða taka yfir leikinn (Jóhanna Einarsdóttir, 

1999, bls. 51). Það má lengi vel velta fyrir sér hvernig leikurinn eigi að vera 

og hvað sé viðeigandi en eitt er víst að margar kenningar eru til um leik. 

Hlutverkaleikurinn er einn af leikjaflokkunum og er makmið hans „Að gefa 

börnum tækifæri til að líkja eftir persónum og dýrum sem þau þekkja úr 

umhverfi sínu. Þau setja sig í spor annarra og lifa sig inn í atburði sem gerast í 

kringum þau“ (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, bls. 120). Þetta er einmitt það 

sem er svo áhugavert við leikinn, þá sérstaklega hlutverkaleikinn, að börnin 

geta notað ímyndunaraflið til margra hluta. Þau geta verið hvað sem er eða 

hver sem er og um leið eru þau að læra og þroskast. Þegar þau setja sig í spor 

annarra í hlutverkaleiknum er líklegt að þau séu að efla tilfinningagreind sína 

þar sem hún stuðlar meðal annars, að því að þau geta sett sig í spor annarra. 

Ég valdi að rannsaka tilfinningagreind barna. Ástæðan er sú að 

tilfinningagreindin er að mínu mati vanmetinn hluti af þroska barna. Ég tel að 

tilfinningagreind barna beri að rækta þar sem telja má að mikilvægt sé fyrir 

börn að þekkja tilfinningar sínar sem og annarra til þess að geta verið betur í 

stakk búin fyrir lífið. Þar sem tilfinningagreind kemur inn á svo marga þætti í 

þroska barna má álykta að með því að vinna með tilfinningagreind barna sé 

verið að aðstoða börnin við að verða heilsteyptari einstaklingar. Ástæðan fyrir 

því að ég valdi að rannsaka tilfinningagreind í gegnum hlutverkaleikinn er sú 

að hlutverkaleikurinn bíður upp á svo marga möguleika fyrir þroska barna. 
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Tilfinningagreind samanstendur af ýmsum þáttum og birtingarmyndir 

hennar eru margvíslegar. Hér er fjallað um þrjá þætti tilfinningagreindar, 

samskipti, samhygð og sjálfsstjórn. Ástæðan fyrir því að ég valdi þessi þrjú 

atriði fram yfir önnur er að þau tengjast öll saman. Gera má ráð fyrir að 

einstaklingar þurfi að vinna með alla þessa þætti til þess að geta öðlast 

tilfinningagreind þar sem allir þessir þættir virðast tengjast á einn eða annan 

hátt. Síðan skemmir ekki fyrir að geta kallað þetta Essin þrjú í 

tilfinningagreind. 

Tilfinningagreind er mikilvæg að því leiti að hún er grunnurinn að 

samskiptum við aðra, því til þess að eiga góð samskipti við aðra þarf að kunna 

skil á tilfinningum þeirra. Tilfinningagreind er jafnframt mikilvæg fyrir 

manneskjuna sjálfa því með tilfinningagreind þarftu að þekkja sjálfan þig. Það 

er tilfinningar þínar sem og annarra og má gera ráð fyrir að með því að búa yfir 

sjálfsvitund þá sé maður hamingjusamari. Tilfinningagreind er þar að auki 

mikilvæg fyrir samfélagið og vinnumarkaðinn því tilfinningagreind er til að 

mynda fólgin í samskiptum, samhygð og sjálfsstjórn. Draga má þá ályktun að 

þessir þrír þættir séu mikilvægir fyrir samfélagið að því leiti að í samskiptum 

við aðra þarf að búa yfir samhygð og sjálfsstjórn. Samhygð er mikilvæg því 

einstaklingur þarf að geta borið virðingu fyrir öðrum. Einnig þarf einstaklingur 

að hafa sjálfsstjórn, því erfitt væri að búa í samfélagi þar sem allir ættu erfitt 

með sjálfsstjórn þar sem draga má þá ályktun að ákveðin ringulreið myndi ríkja 

og stjórnleysi í slíku samfélagi. 

Ástæðan fyrir því að ég ákvað að skrifa um tilfinningagreind eins og hún 

birtist í leik er sú að leikurinn virðist hafa ótal möguleika. Í gegnum leikinn 

geta börnin lært svo margt og því má telja að þau læri á tilfinningar sínar sem 

og annarra í gegnum leikinn. Það má sjá svo margt í leiknum og börnin læra 

einnig margt í gegnum hann. Því má segja að leikurinn sé tilvalinn til þess að 

skoða tilfinningagreind barna. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig afmarkaðir þættir 

tilfinningagreindar birtast í hlutverkaleik 3 og 4 ára barna í leikskóla. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig birtist tilfinningagreind þriggja til fjögurra 

ára leikskólabarna í hlutverkaleik? Undirspurningarnar eru: Hvernig birtist 

tilfinningagreind í samskiptum barna? Hvernig sýna þriggja og fjögurra ára 

börn samhygð í hlutverkaleik? Hvaða dæmi má finna um sjálfsstjórn? 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningu var gerð eigindleg rannsókn 

á leikskóla og var um að ræða þátttökurannsókn. Þátttakendur rannsóknarinnar 
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voru þriggja til fjögurra ára börn á einni deild leikskólans. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru síðan bornar saman við fræðin til þess að geta svarað 

rannsóknarspurningunum. 

Lykilhugtök: Leikskóli, hlutverkaleikur, tilfinningagreind. 

1.1 Uppbygging ritgerðarinnar 

Fræðikafli ritgerðarinnar skiptist í tvennt. Annars vegar umfjöllun um leik og 

hins vegar umfjöllun um tilfinningagreind. Í kafla um leik er fjallað almennt 

um leikinn og einnig kenningar um hann. Farið verður yfir leikinn í tengslum 

við lög og aðalnámskrá. Einnig verður litið yfir leikinn í tengslum við 

leikskóla. Þegar búið er að fjalla almennt um leikinn verður efnið afmarkað og 

litið á leikjaflokka sem birtast í leik barna. Sérstök áhersla verður síðan á 

hlutverkaleikinn þar sem hann er hluti af afmörkun rannsóknarinnar. Í kafla 

um tilfinningagreind verður farið ítarlega í tilfinningagreind barna. Þar verður 

sagt frá birtingarmynd hennar og hvernig tilfinningagreind getur nýst 

einstaklingum. Síðan verður fjallað um afmörkunina á tilfinningagreind sem 

er samskipti, samhygð og sjálfsstjórn. Þar er fjallað um hvern kafla fyrir sig. 

Á eftir fræðikaflanum verður fjallað um rannsóknaraðferðina og aðstæðum 

hennar lýst. Greint verður frá rannsóknarspurningu og undirspurningum 

hennar sem og þátttakendum rannsóknarinnar. Þar á eftir verður fjallað um 

framkvæmd rannsóknarinnar og lýkur aðferðakaflanum með því að greina frá 

úrvinnslu gagna. Síðan er sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er 

skipt niður í fjóra undirkafla þar sem niðurstöður eru ræddar í samanburði við 

samskipti, samhygð og sjálfsstjórn barna og lýkur síðan á því að fjalla um 

frekari niðurstöður. Umræður koma þar á eftir og þar verður greint frá 

niðurstöðum í tengslum við fræðin. Kaflanum er skipt í fjóra undirkafla: 

samskipti barna, samhygð barna, sjálfsstjórn barna og að lokum er 

rannsóknarspurningu svarað. Ritgerðin endar síðan á lokaorðum þar sem helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar verða teknar saman. 
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2. Leikur 

Valborg Sigurðardóttir hafði mikil áhrif á leikskólastarf hér á landi. Hún var 

skólastjóri uppeldisskóla Sumargjafar og hafði sem slíkur mikil áhrif á inntak 
í námi leikskólakennara. Valborg hafði jafnframt mikil áhrif á stéttina sem 
slíka, áherslur og fleira. Áhrifa hennar gætir enn, ekki síst sú áhersla sem 

hún lagði á leik og mikilvægi hans. Leikurinn er talinn gagnlegur fyrir börn 

þar sem hann aðstoðar þau við að skilja hugtök, þróa nýjan orðaforða, þróa 

hugmyndaflugið, tjá tilfinningar sínar, vinna með öðrum, meta 

fjölbreytileikann og loks þjálfar hann hreyfiþroska barna. Þar af leiðandi 

hjálpar leikurinn við á öllum sviðum þroskans (Cooney, 2004, bls. 268). 

Leikur er talinn mikilvægur fyrir þroska- og tengslamyndun barna. Þau læra 

að leika við önnur börn sem styrkir félagstengsl þeirra (Anderson-McNamee 

og Bailey, 2010, bls. 1). Leikur getur átt sér stað þegar börn eru ein að leik og 

þegar þau eru að leika við aðra (Eberle, 2014, bls. 214). Eftir því sem börn 

eldast aðstoðar leikurinn þau við að læra hvernig eigi að haga sér í samfélaginu. 

Í gegnum leik þjálfast félagsfærni barna og ímyndunarafl þeirra fer á flug sem 

er gott fyrir heilbrigðan þroska heilans. Leikur örvar heilann og tengsl 

taugafruma. Þessi örvun aðstoðar við ýmsa þroskaþætti, til að mynda gróf- og 

fínhreyfingar (Anderson-McNamee og Bailey, 2010, bls. 1–3). 

Hreyfiþroski barna felur í sér fínhreyfingar og grófhreyfingar. 

Fínhreyfingar barna fela í sér færni til að nota fingurna og hendurnar. Líkt og 

að halda á blýanti. Til að þjálfa fínhreyfingar er börnunum kennt að klippa með 

skærum, púsla, nota penna, blýanta og bursta og leira. Einnig með því að leyfa 

börnunum að klæða sig sjálf þá er verið að þjálfa fínhreyfingar þeirra. 

Grófhreyfingar fela aftur á móti í sér að hoppa, klifra, skríða, standa upp og 

setjast niður og ýta eða draga kerru, róla og rúlla sér (Frost, Wortham og Reifel, 

2008, bls. 126). 

Sú spurning sem kemur oftast upp þegar fjallað er um leik er: Af hverju 

leika börn sér? Sumir telja svarið við þessari spurningu vera þörf barna fyrir 

hreyfingu og að í leik komi upp tilfinningalegar og líkamlegar upplifanir 

þeirra. Aðrir telja aftur á móti að leikir tengist ákveðnu þroskastigi eða að þeir 

mótist af félagslegum og menningarlegum áhrifum. Þó svo að menn séu ekki 
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sammála hver ástæðan sé fyrir því að börn leika sér þá virðist vera ljóst að 

þegar börn koma saman þá er leikurinn aðalatriðið (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 

1992, bls. 114). Gera má ráð fyrir að börn leiki sér af því það er gaman. Ef 

leikurinn væri ekki, að einhverjum hluta, skemmtilegur þá hefðu börn ekki 

ánægju af því að leika sér (Eberle, 2014, bls. 224). Þar af leiðandi má draga þá 

ályktun að leikur sé skemmtilegur og það sé ástæðan fyrir því að börn leiki sér. 

Leikur virðist einnig hafa jákvæð áhrif á vellíðan barna. Fram kemur í grein 

Fiorelli og Russ (2012, bls. 81) að leikur hafi áhrif á vitsmunaþroska barna og 

einnig á huglæga vellíðan þeirra (e. subjective well-being). Jafnframt kemur 

fram í greininni að í gegnum leik beita börn bæði neikvæðri og jákvæðri 

tjáningu sem gerir það að verkum að börn læri að þekkja eigin tilfinningar 

(Fiorelli og Russ, 2012, bls. 85). 

Leikur er talinn börnum eðlislægur og er hann sjálfsprottinn þar sem börnin 

leika sér á sínum forsendum. Leikur getur falið í sér gleði og vellíðan en hann 

getur einnig falið í sér átök og valdabaráttu. Í gegnum leikinn geta börn öðlast 

nýja þekkingu og nýjan leik þar sem í leik vakna oft spurningar og börnin leysa 

vandamál sem upp koma í leiknum. Löngun barna til að afla sér þekkingar og 

læra er hluti af því sem drífur leikinn áfram (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Það sem gerist í leik er að börnin 

leyfa honum að gerast. Börnin einbeita sér þannig alveg að leiknum og má 

draga þá ályktun að þau einbeiti sér fullkomlega að námi í leiknum (Wood, 

2010, bls. 18). 

Leikur er talinn ýta undir nám og að börn geti lært margt í gegnum hann. 

Leikur er jafnframt talinn mikilvægur þar sem hann er þroska- og námsleið 

barna. Þau afla sér þekkingar í gegnum leikinn og læra sjálfsnám (Valborg 

Sigurðardóttir, 1992, bls. 48). Þar að auki er leikurinn sjálfstjáning barna og er 

hann menningarleg æfing þar sem börn leika oft þá hegðun eða hlutverk sem 

þau sjá heima við eða í skólanum. Leikur er þar að auki hluti af rökhugsun 

okkar þar sem börnin leika upplifun sína af lífinu (Frost, o.fl., 2008, bls. 5, 31). 

Meginnámsleið barna er í gegnum leikinn. Í leiknum fá þau tækifæri til að þróa 

félagsleg tengsl, skilja og læra á umhverfi sitt og tjá tilfinningar, reynslu og 

hugmyndir sínar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Í 

gegnum leikinn fá börnin jafnframt tækifæri til að tjá menningu sína og 

sjálfsmynd (Wood, 2010, bls. 12). 

Leikurinn er nám og starf barna þar sem þau fá að þroskast í gegnum hann. 

Fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 8) að áhersla sé á leikinn sem 
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náms- og þroskaleið. Fyrir viðkomandi barn er leikurinn ögrandi og krefjandi 

í senn. Leikurinn fylgir eftir þroska barnsins og sá leikur sem er ögrandi og 

krefjandi fyrir barnið virðist vera sá leikur sem er hvað skemmtilegastur og 

lærdómsríkur. Börn sækja í þá leiki sem ýta undir hæfileika hvers og eins og 

eru krefjandi (Kristján Guðmundsson, 1992, bls. 96). Þar af leiðandi má telja 

að leikurinn krefjist náms þar sem börnin eru ávallt að velja þann leik sem 

ögrar þeim hvað mest. Um leið og börnin leika eru þau að drekka í sig 

þekkingu. Það verður einnig að varast að kennarar eða foreldrar stýri leik 

barnanna of mikið og leyfi frjálsum og sjálfsprottnum leikjum að njóta sín án 

afskipta fullorðinna. Einnig verður að gefa börnum tíma fyrir slíka leiki 

(Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 50). 

Þó svo að varað sé við að stýra leik barnanna of mikið þá geta 

leikskólakennarar og foreldrar haft áhrif á leikinn og skipulagt umhverfið til 

að styðja við leikinn. Aftur á móti þarf að miða umhverfið að þörfum barnanna 

og það hvetji til náms og þroska þeirra. Einnig þarf að hlusta á hvað börnin 

vilja. Leikgæðin eru fólgin í efniviðnum sem í boði er og umhverfinu 

(Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 4). Kennarar 

hafa áhrif á leikinn með skipulagi, umhverfi, kynningu á efnivið og vali. Þeir 

þurfa að gefa sér tíma til að undirbúa leikmuni, efni og gefa rými og tíma fyrir 

leikinn (Jóhanna Einarsdóttir, 1999, bls. 35, 51). 

2.1 Kenningar um leik 

Í gegnum tíðina hafa fræðimenn kannað og fræðst um leikinn og sett fram 

ýmsar kenningar um hann. Hér á eftir verður fjallað um kenningar þeirra sem 

einna mest hafa haft áhrif á leik og skólastarf á Íslandi. Kenningar um leik og 

leikurinn hafa fengið aukna athygli eftir að fræðimenn fóru að skoða hvernig 

mannshugurinn virkar. Þessir fræðimenn eru horfnir á braut en þeir höfðu áhrif 

og vöktu umhugsun. Leikurinn var endurmetinn og var reynt að finna út hvað 

við vitum og hvernig við vitum það. Síðar var leikurinn (leikur barna) skilinn 

frá leik fullorðinna þar sem sjónum var beint að leiknum út frá börnunum. 

Tengsl milli leiks og rökrænnar hugsunar leiddi í ljós hvernig leikur barna er 

(Frost, o.fl., 2008, bls. 8).  

Þeir fræðimenn sem fjallað verður um eru: Kant, Schiller, Locke, Rousseau, 

Montessori, Piaget, Vygotsky, Dewey, Freud og Bateson. 
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Immanuel Kant (1724–1804) var þýskur heimspekingur (Frost, o.fl., 2008, 

bls. 8; Immanuel Kant, e.d.). Hann skipti skapgerð manna í fjóra flokka. Hina 

léttlyndu, hina þunglyndu, hina bráðlyndu og hina dauflyndu skapgerð. Kant 

var þeirrar skoðunar að menn gætu einungis búið yfir einum af þessum 

skapgerðareiginleikum og engir aðrir eiginleikar kæmu til greina. Ekki voru 

allir sammála því og endurbætti Wilhelm Wundt kenningu Kants. Eftir þessar 

endurbætur var hægt að skipta persónuleika hvers og eins út frá tveimur 

víddum, styrk tilfinninga og breytileika þeirra (Hörður Þorgilsson og Jakob 

Smári, 1993, bls. 479, 481). Frost og félagar greina frá í bók sinni Play and 

child development (2008, bls. 8) að Kant hafi haldið því fram að það sé undir 

leiknum og ímyndunaraflinu komið að vísa í átt að þekkingunni. Hann hélt þar 

að auki fram að með því að nota ímyndunaraflið í leik þá yrði leikurinn 

vitsmunalegri. Það virðist þó vanta upp á sjónarhorn barna í leik út frá 

kenningum Kants. Hann hélt því fram að leikurinn færi fram í höfðinu og væri 

mikilvægur þáttur í rökrænni hugsun. Hugmyndir hans hafa enn áhrif á okkur 

(Frost, o.fl., 2008, bls. 8–9). Þar sem Kant fjallaði um skapgerð manna má 

segja að rannsóknir hans tengist að einhverju leiti tilfinningagreind þar sem 

skapgerð hefur ýmislegt að gera með tilfinningar manna. 

Friedrich von Schiller (1759–1805) var þýskt skáld, heimspekingur og 

útgefandi (Vinterbo-Hohr og Hohr, 2006, bls. 215). Frost og fleiri (2008, bls. 

9) benda á að Schiller hafi fjallað um táknrænan leik (e. symbolic play) og 

líkamlegan leik (e. physical play) í kenningum sínum. Í íþróttum kemur 

líkamlegur leikur fram en hann á sér stað þegar líkamleg orka leysist úr 

læðingi. Schiller lagði þó sérstaka áherslu á táknræna leiki. Hann hélt því fram 

að listræn, skapandi og andleg virkni kæmi frá umframorku sem myndast út 

frá leiknum. Heimspekileg hugsun hvað varðar leik tók miklum framförum 

eftir að Schiller kom fram með kenningu sína (Frost, o.fl., 2008, bls. 9). Gera 

má ráð fyrir að tilfinningagreind tengist kenningum Schiller á þann hátt að 

heimspekileg hugsun þarf að eiga sér stað til þess að menn geti öðlast 

tilfinningagreind. 

John Locke (1632–1704) var enskur heimspekingur (Richardson, 2011, bls. 

101). Hann var ekki sammála því viðhorfi sem var uppi á hans tíma, að börn 

væru fædd syndug (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993, bls. 73). Frost og 

fleiri (2008, bls. 8) segja frá því hvernig Locke taldi að sérhver manneskja væri 

fædd í þennan heim sem autt blað, eða tabula rasa. Hann taldi að það væri 

undir umhverfinu komið að skrifa á þetta blað (Hörður Þorgilsson og Jakob 
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Smári, 1993, bls. 73). Með því meinar hann að manneskjurnar eru fæddar 

hreinar og ekki með neina vitneskju og það sem við vitum er það sem við 

lærum. Hann sá leikinn jafnframt sem mikilvægan þátt af bernskunni og taldi 

leikinn vera börnum eðlislægan. Leikurinn hefur hlutverk í þroska barna og 

getur bætt líkamlega vellíðan og heilsu þeirra (Frost, o.fl., 2008, bls. 8–9). 

Kenningar Locke hafa haft áhrif á uppeldi fram til dagsins í dag. Kenningar 

hans hafa haft áhrif á umræðu um uppeldi frá því þær komu fram (Hörður 

Þorgilsson og Jakob Smári, 1993, bls. 73). Þar sem Locke hélt því fram að það 

sem við vitum er það sem við lærum þá má draga þá ályktun að kenna megi 

börnum á tilfinningar sínar og þar af leiðandi öðlast tilfinningagreind. 

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) var franskur heimspekingur, tónskáld 

og rithöfundur (Frost, o.fl., 2008, bls. 10; Jean-Jacques Rousseau, e.d.). Hann 

taldi að börn væru góð í eðli sínu en að þjóðfélagið sæi um að spilla þeim. 

Hann lagði áherslu á náttúrulegt uppeldi. Þar áttu foreldrar að vera með sem 

minnsta íhlutun og leyfa börnunum að kanna umhverfi sitt og þroskast óáreytt. 

Rousseau taldi einnig að hugsun barna væri ólík hugsun fullorðinna. Börn eru 

ekki siðlaus eða heimsk heldur eiga þau eftir að ná frekari þroska og þarf að 

hafa þroska þeirra að viðmiði í uppeldi (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 

1993, bls. 73–74, 86). Rousseau er sagður hafa verið fyrstur til að viðurkenna 

að börn væru ekki minni útgáfur af fullorðnum heldur væri viðhorf, tilfinningar 

og geta þeirra öðruvísi en hjá fullorðnum (Barrow og Woods, 1988, bls. 113). 

Í aðalriti Rousseaus, Emile, setur hann fram uppeldiskenningar sínar (Einar 

Olgeirsson, 1925, bls. 89). Hann taldi jafnframt að kennsla bæri mestan 

árangur þegar farið væri eftir þörfum og áhuga barnanna (Gutek, 1988, bls. 

286). Rousseau heldur því fram að börn séu ekki siðlaus og því má álykta að 

þau búi yfir ákveðinni tilfinningagreind því þeir sem eru siðlausir hafa ekki 

samhygð í garð annarra og geta þar af leiðandi ekki haft tilfinningagreind. 

Kenningar Rousseaus og Lockes hafa haft áhrif á nútímaumræðu í 

uppeldisfræði þar sem þeir telja að sýna þurfi börnum sérstaka mildi og mikla 

athygli (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993, bls. 77). 

Maria Montessori (1870–1952) var ítalskur kennari, mannfræðingur og 

læknir. Hún var fyrsta konan á Ítalíu til að hljóta læknisgráðu. Hún átti glæstan 

feril í barnalækningum og geðlækningum. Montessori stofnaði skóla fyrir börn 

þar sem starfsemin var mótuð að þörfum barnanna en ekki öfugt. Efniviðurinn 

í skólanum var hentugur fyrir stærð barnanna. Hún lét hanna húsgögn sem 

hentuðu þroska barnanna. Húsgögn voru til að mynda smíðuð þannig að þau 
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hentuðu stærð barnanna, það er stólar og borð voru lítil. Heimspeki Montesorri 

má sjá víða í námskrám skóla (Frost, o.fl., 2008, bls. 17–18). Uppeldisaðferðir 

og kenningar Montessori mótuðust af áhuga hennar á uppeldisfræði. Hún lagði 

mikla áherslu á hæfni barna til sjálfsuppeldis. Hugmyndafræði Montessori náði 

gífurlegum vinsældum og breiddist hratt út víða um heiminn. Montessori hefur 

haft ómetanleg áhrif á uppeldisfræði nútímans og er brautryðjandi í 

smábarnauppeldi (Valborg Sigurðardóttir, 1952, bls. 42–44). Kenningar 

Montessori og tilfinningagreind tengjast á þann hátt að Montessori lagði mikið 

upp úr hæfni barna og með hæfni þeirra til að þekkja eigin tilfinningar og 

annarra er verið að vinna með tilfinningagreind. 

Jean Piaget (1896–1980) var svissnenskur fræðimaður, líffræðingur og 

sálfræðingur. Hann fylgdist mikið með börnunum sínum þremur og voru þau 

viðfangsefni fyrstu rannsókna hans (Frost, o.fl., 2008, bls. 40). Upp úr 1920 

kom Piaget fram með kenningu sína um vitsmunaþroska sem má telja að hafi 

aðstoðað við að skilgreina leik barna enn frekar þar sem hann hélt því fram að 

þroski væri undirstaða náms (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 32–33). Í bók 

sinni Sálfræði: Vöxtur og þroski (1992, bls. 180) segir Aldís Guðmundsdóttir 

að Piaget hafi greint hugsun í þrjá þætti, innihald, formgerð og starfshætti. 

Hann skipti þroska barna niður í fjögur stig. Þau eru skynhreyfistig (0–2 ára), 

foraðgerðastig (2–7 ára), stig hlutbundinna aðgerða (7–12 ára) og stig 

formlegra aðgerða (12–16 ára). Kenningar Piagets hafa verið talsvert 

gagnrýndar og virðist sem hann hafi vanmetið getu barna á foraðgerðarstiginu 

en ofmetið getu unglinga á stigi formlegra aðgerða (Aldís Guðmundsdóttir, 

1992, bls. 187, 204–205). Kenning Piagets hafði þau áhrif að hún lagði grunn 

að skilgreiningum leikja í tilteknum aldurshópum (Frost, o.fl., 2008, bls. 42). 

Piaget fjallaði um þroska í kenningum sínum og má gera ráð fyrir að 

tilfinningaþroski falli þar af leiðandi undir kenningar hans. 

Lev Semenovich Vygotsky (1896–1934) var rússneskur nemi í heimspeki, 

sálfræði, félagsvísindum, málvísindum og list. Hann dó fyrir aldur fram, aðeins 

38 ára gamall, og verk hans urðu ekki ljós almenningi fyrr en á sjötta 

áratugnum (Frost, o.fl., 2008, bls. 38). Vygotsky setti fram kenninguna um 

svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal development). Leikur er hluti af 

þroska barna og verður svæði mögulegs þroska til út frá honum (Frost, o.fl., 

2008, bls. 40). Í grein Bodrova, Germeroth og Leong (2013, bls. 113) segir 

hvernig Vygotsky takmarkaði umfang leiksins við hlutverkaleik og að hann 

skiptist í þrjá hluta. Fyrst skapa börn ímyndaðan grundvöll, síðan gangast þau 
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við hlutverkinu og leika það og síðast en ekki síst fylgja þau leikreglum sem 

ákvarðast af hlutverkunum. Vygotsky hélt því jafnframt fram að í gegnum 

leikinn væru börn frjáls (Vygotsky, 1967, bls. 10). Tilfinningagreind barna 

virðist þroskast í gegnum leik þeirra og má því álykta að leikur tengi kenningar 

Vygotskys við tilfinningagreind barna. Þar sem svæði mögulegs þroska verður 

til í gegnum leik. 

John Dewey (1859–1952) var bandarískur og er talinn einn af fremstu 

heimspekingum á tuttugustu öldinni í menntunarfræði (Frost, o.fl., 2008, bls. 

17–18). Dewey (2000, bls. 256) hélt því fram að tilhneigingin til að leika sér 

væri fremri en leikurinn sjálfur. Hann taldi einnig að leikurinn breyttist í 

vitsmunalega athöfn sem felur í sér hugsun frá því að vera líkamlegt fjör þegar 

hlutir verða að tákni (Dewey, 2000, bls. 255). Dewey var þeirrar skoðunar að 

nám fælist í því að læra að hugsa og að „... hin vitsmunalega hlið menntunar 

er fólgin í því að móta vakandi, vandaðar og djúpstæðar hugsunarvenjur“. 

(Dewey, 2000, bls. 118). Ef fróðleikur er ekki skilinn er hann óþarfur og þegar 

efni hans hefur verið skilið þá fyrst verður hann þekking (Dewey, 2000, bls. 

118). Gera má ráð fyrir að Dewey sé að meina að nám sé ekki merkingarbært 

nema að börnin skilji það sem er lagt fyrir þau. Samkvæmt Dewey er menntun 

byggð á reynslu og er orðatiltækið að læra af reynslunni (e. learning by doing) 

byggt á kenningu Deweys. Hann telur einnig að kennarar eigi að byggja 

námsefnið á áhuga nemenda sinna (Barrow og Woods, 1988, bls. 134–135). 

Frost og félagar (2008, bls. 18) segja að samkvæmt Dewey sé það frelsi og 

innri áhugahvöt sem skilgreinir leikinn. Dewey notaði heimspeki sína til að 

móta menntun barna og hefur enn þann dag í dag áhrif á fræðilega og faglega 

hugsun. Til þess að geta búið yfir tilfinningagreind þurfa börn að þekkja 

tilfinningar annarra sem má því telja að það svipi til kenninga Deweys um 

menntun þar sem hann kveður á um að hafa skilning til að geta búið yfir 

þekkingu. 

Sigmund Freud (1856–1939) var austurrískur sálfræðingur, læknir og 

taugasérfræðingur. Hann kannaði hegðun manna í samanburði við líffræðileg 

og menningarleg áhrif (Frost, o.fl., 2008, bls. 33; Sigmund Freud, e.d.). Freud 

hélt því fram að börn stjórnist af kynhvöt. Hann hélt jafnframt fram að 

manneskjan fari í gegnum nokkur skeið í kynferðislegri þróun. Þau eru 

munnstig, þermistig, og völsastig. (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993, 

bls. 222). Kenning Freuds gengur einna helst út á það hvernig eðli og umhverfi 

(e. nature and nurture) hafa áhrif á persónuleika manna. Hann hefur haft mikil 
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áhrif og betrumbætti sálgreiningakenningar (e. psychoanalytic theoretical 

lenses). Leikmeðferð (e. play therapy) á rætur að rekja til sálgreinandi aðferða 

(e. psychoanalytic method) og var Freud brautryðjandi á því sviði. Leikur hefur 

lækningamátt þar sem börn nota hann til að takast á við upplifanir. Í leik geta 

börn notað ímyndunaraflið á sálrænan hátt þar sem þau geta ráðið við það sem 

þau hafa enga stjórn á í raunveruleikanum (Frost, o.fl., 2008, bls. 33–34, 58, 

293). Eðli og umhverfi mótar persónuleika manna samkvæmt Freud og má því 

gera ráð fyrir að samkvæmt þessu hafi eðli og umhverfi einnig áhrif á 

tilfinningagreind manna þar sem hver þú ert sem einstaklingur mótast að hluta 

til af tilfinningagreindinni. 

Gregory Bateson (1904–1980) var enskur mannfræðingur. Faðir hans var 

frægur líffræðingur og hafði hann því tækifæri til að læra af frægum 

mannfræðingum, á borð við Bronislaw Malinowski (Watras, 2010, bls. 127). 

Bateson (1979, bls. 132) hélt því fram að samband væri afurð tveggja 

einstaklinga og eigi sér ekki stað hjá einum einstakling heldur þarf tvo til. 

Bateson fjallaði mikið um samskipti barna. Hann tengdi einna fyrstur 

fræðimanna leik og samskipti saman í kenningu sinni um leik og ímyndunarafl 

(e. theory of play and fantasy). Kenning Bateson um samskipti hefur aðstoðað 

aðra rannsakendur við að finna fjölda gagnlegra samskipta merkjum í leik 

barna (Frost, o.fl., 2008, bls. 35,37). Samskipti er einn af þáttum 

tilfinningagreindar og má telja að Bateson hafi haft áhrif á mótun 

tilfinningagreindar í leik barna. 

Allir þessir fræðimenn hafa velt fyrir sér menntun barna og komið fram 

með kenningar tengdar henni. Telja má að þessir fræðimenn hafi mótað það 

nám sem haft er fyrir börnunum með því að setja fram kenningar sínar. Einnig 

má segja að þeir hafi í sameiningu mótað menntun barna eins og hún er í dag, 

þar sem oft vill svo til að hugmynd kviknar út frá annarri hugmynd. Gera má 

ráð fyrir að allar vangaveltur og kenningar fræðimanna hafi fært okkur þá 

vitneskju sem við höfum í dag hvað varðar leik barna. Það má áætla að með 

þessari vitneskju sé hægt að nýta leikinn sem leið í námi. 

2.1.1 Rammi um skólastarf 

Lög setja ramma um leikskólastarf og aðalnámskrá. Hér verður hugað að því 

hvernig leikur tengir saman lög og aðalnámskrá. Þegar litið er á lög um 

leikskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008) og Aðalnámskrá leikskóla (2011) þá 
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er leikurinn þar í forgrunni og er lögð áhersla á að hann stuðli að menntun 

barna. 

Önnur grein laga um leikskóla kveður á um að leikskólum beri að hafa 

velferð og hag barna í fyrirrúmi. Þar kemur einnig fram að leikskólar skuli 

veita menntun og ummönnun í hvetjandi námsumhverfi þar sem börnum sé 

veitt örugg náms- og leikskilyrði. Nám barna á að fara fram í gegnum skapandi 

starf og leik þar sem uppeldiskostir eru fjölbreyttir. Hæfileikar barna til 

sköpunar og tjáningar skulu ræktaðir með það að markmiði að stuðla að bættri 

heilbrigðisvitund, öryggi, sjálfsmynd þeirra og mannlegum samskiptum (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008). Út frá því sem fram hefur komið hér í kaflanum um 

leik og nám þá má draga þá ályktun að í gegnum leikinn sé hægt að framfylgja 

lögum um leikskóla. Þar af leiðandi má segja að leikur og nám hangi saman. 

Jafnframt má telja að í gegnum leikinn sé hægt að framfylgja lögunum þegar 

kemur að því að efla mannleg samskipti þar sem í gegnum leikinn eiga mikil 

samskipti sér stað milli barna. Í leiknum miðla þau þekkingu sinni hvert til 

annars (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 52). 

Fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 37) að leikur gefi börnum 

tækifæri til þess að nota sköpunargleði sína og er mikilvæg námsleið barna. 

Leikur er sjálfsprottinn og mikilvægur þáttur í bernskunni. Leikurinn er 

börnum eðlislægur þar sem gleði og vellíðan eru í forgangi en jafnframt geta 

komið upp erfiðleikar í leiknum, á borð við átök og valdabaráttu. Í gegnum 

leikinn fá börnin tækifæri til að gera tilraunir og kanna heiminn. „Í leik eflast 

vitrænir og skapandi þættir. Leikurinn kallar á fjölbreytta notkun 

tungumálsins, hreyfingu, félagsleg samskipti og tilfinningatengsl. Leikur getur 

virkjað sköpunarkraft barna og löngun þeirra til að læra og afla sér þekkingar.“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Í leikskóla nýta 

kennarar leikinn sem námsleið þar sem þeir flétta námsvið leikskólans inn í 

leik barnanna og þar af leiðandi læra börnin í gegnum leikinn. Jafnframt læra 

börn hvort af öðru í leik og styrkir hann um leið félagsfærni barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37–38). 

Lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 

37) er ætlað að sjá um hagsmuni barna og sjá til þess að þau hljóti þá menntun 

sem þau eiga rétt á. Með því að virkja leik barnanna er hægt að framfylgja þeim 

lögum og reglugerðum sem kveðið er á um í Aðalnámskrá og lögum um 

leikskóla og um leið að huga að alhliða þroska barna. Af þessu má draga þá 

ályktun að mikilvægt sé að hafa lög um leikskóla (nr. 90/2008) og 
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Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 37) til þess að sjá til þess að því sé framfylgt 

að börn fái þá menntun sem þau eiga rétt á og ein leið til þess er leikurinn. 

2.1.2 Leikur í leikskóla 

Leikskólinn er talinn upphaf formlegrar menntunar þar sem hann er fyrsta 

skólastigið. Áhersla leikskóla er að efla alhliða þroska barna og er 

leikskólaaldurinn mikilvægur tími fyrir nám og þroska þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). Þegar talað er um að efla alhliða 

þroska barna er átt við líkams- og hreyfiþroska, vitsmunaþroska, fagurþroska, 

siðgæðisþroska og síðast en ekki síst tilfinningaþroska 

(Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 29–31).  

Mikilvægt er að umhverfið sé hvetjandi fyrir nám og þroska barna þar sem 

umönnun, uppeldi og menntun mynda eina heild. Leikskóli á að vera 

lærdómssamfélag og er leikurinn talinn mikilvægur þáttur bernskunnar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32, 37). Í leikskólastarfi er 

mikilvægt að leikurinn sé í fyrirrúmi og að dagskipulagið bjóði uppá góðan og 

samfelldan tíma fyrir leikinn (Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 54). 

Þungamiðja leikskólastarfsins er leikurinn og er hann börnum eðlislægur. 

Leikurinn er sjálfsprottinn og leika börnin sér á eigin forsendum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37; Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 

50). Í gegnum leikinn læra börnin og þau læra að sjá hlutina út frá sjónarhorni 

annarra. Leikinn er hægt að nýta sem námsleið að ákveðnu marki þar sem 

börnin kanna umhverfi sitt og gera ýmsar tilraunir með hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). 

Leikur í leikskóla má telja að ákvarðist að stórum hluta af námsumhverfinu 

annars vegar og hins vegar hlutverki kennarans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 39). Hlutverk kennara er að hlúa að 

andlegum og líkamlegum þörfum barna og að þau fái að njóta sín sem 

einstaklingar (Félag leikskólakennara, e.d.). Umhverfið hefur áhrif á nám 

barna og skiptir því máli að skipuleggja og nýta það vel. Kennarar gegna stóru 

hlutverki hvað varðar skólastarfið og námsumhverfið mótast af þörfum 

barnanna. Hlutverk kennarans felst í því að miðla þekkingu til barnanna með 

því að halda sér upplýstum. Hlutverk kennarans felst jafnframt í því að sjá til 

þess að námsumhverfið stuðli að því að börn njóti bernskunnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11, 31, 39). 
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Umhverfið er mikilvægur áhrifaþáttur í námi barna og þarf að huga vel að 

því til þess að skapa gott námsumhverfi. Námsumhverfið þarf að henta 

fjölbreyttum barnahóp þar sem haft er í huga áhugi og þarfir barnanna. 

Skipuleggja þarf umhverfið með það í huga að leikurinn fái ró og næði til þess 

að njóta sín. Þar að auki er mikilvægt að umhverfið stuðli að samskiptum milli 

barna sem og starfsmanna og barna. Hlutverk kennara felst meðal annars í því 

að sjá til þess að námsumhverfi barnanna sé hvetjandi og henti ólíkum 

barnahópi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11, 39). 

Í leik vakna oft spurningar hjá börnum og er það hlutverk kennara að grípa 

þennan áhuga barnanna til náms. Börn læra hvert af öðru í leik en þau læra 

einnig af fullorðna fólkinu. Leikskólakennarar eru þar af leiðandi mikilvægar 

fyrirmyndir barna í leik. Hlutverk kennara hvað varðar leikinn er mikilvægt. 

Þeir eiga að styðja við námið í gegnum leikinn með ýmsum hætti. Til að mynda 

með því að skapa fjölbreytt leikumhverfi, gefa nægan tíma fyrir leik, gefa 

börnunum tækifæri til að kanna og finna lausnir, hafa nægilegt rými fyrir leiki, 

ýta undir samskipti við börnin í gegnum leik, sjá til þess að allir fái tækifæri til 

þess að vera þátttakendur í leik og vera vakandi fyrir tækifærum til að styðja 

við nám þeirra í gegnum leikinn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 37–38). 

2.2 Leikjaflokkar 

Leikur er skilgreindur á margan hátt og skilgreina sumir leik út frá því hvernig 

þeir skemmta sér. Þegar hugsað er um leik þá er oft hugsað um leiki sem börn 

hafa gaman af að leika í og/eða börn í hlutverkaleik, þar sem börn setja sig í 

hlutverk (Frost, o.fl., 2008, bls. 31). Börn leika sér af því þau hafa gaman af 

því. Þau ákveða leikinn, hvernig hann á að vera og hvað á að leika með og nota 

ímyndunaraflið til þess (Ashiabi, 2007, bls. 200). Leikurinn er fjölþætt 

fyrirbæri og eru til margar gerðir af honum (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 

50). Til að mynda skynfæra- og hreyfileikir, sköpunar- og byggingaleikir, 

regluleikir og hlutverka- og ímyndunarleikir (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 

1992, bls. 114). 

Skynfæra- og hreyfileikir eru dæmigerðir fyrir börn á aldrinum sex til 

fimmtán ára (Lillemyr, 2009, bls. 12). Í skynfæra- og hreyfileikjum eru tónlist 

og hreyfing í forgangi. Með hreyfileikjum og hreyfingu er alhliða þroski barna 

efldur. Með alhliða þroska barna er átt við vitsmuna-, tilfinninga-, líkams- og 
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félagsþroska þeirra. Í hreyfileikjum er ímyndunaraflið örvað og leikgleði 

sköpuð og þannig stuðlað að andlegri og líkamlegri vellíðan barnanna. 

Hreyfing stuðlar að þjálfun skynfæra barna og þá helst gróf- og fínhreyfinga 

þeirra. Hún stuðlar einnig að bættri samhæfingu hreyfinga (Hrafnhildur 

Sigurðardóttir, 1992, bls. 116). Börn nota allan líkamann þegar þau nota 

grófhreyfingar. Grófhreyfingar fela í sér til dæmis að hoppa, stökkva, klifra og 

hlaupa. Fínhreyfingar aftur á móti krefjast þess að börn nái að beita höndum 

og fingrum. Þau ná þessari færni í kringum þriggja til fimm ára aldur. 

Fínhreyfingar fela í sér að börn geti nota pensil og blýant, púslað, klippt með 

skærum og leirað, svo dæmi sé nefnt (Frost, o.fl., 2008, bls. 126). Í 

hreyfileikjum er hægt að auka hugtakaskilning barna, sem dæmi við hliðina, 

fyrir aftan, fyrir framan og þess háttar (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, bls. 

116).  

Tónlist er mikilvæg fyrir alhliða þroska barna. Börn á leikskólaaldri virðast 

vera sérstaklega móttækileg fyrir tónlist og þessi ár eru mikilvægur hluti af 

tónlistarþroska þeirra. Börn læra margt í gegnum tónlistina. Til að mynda geta 

börn með aðstoð fullorðinna lært að hlusta eftir hrynjandi, hljóðlengd og hæð 

tónlistarinnar. Börn læra að skynja, tjá og túlka í gegnum tónlist. Með tónlist 

læra börnin meðal annars tjáningu (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, bls. 116). 

„Tónlist er í eðli sínu samskiptaform“ (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013, bls. 

8). Í gegnum tónlist geta börn miðlað tilfinningum sínum og félagstengsl þeirra 

geta styrkst. Samfélagsleg tónlistariðkun hefur jafnframt jákvæð vitsmunaleg 

og félagsleg áhrif snemma á æviskeiðinu. Þar af leiðandi má álykta að með 

tónlistariðkun barna sé hægt að auka samskiptafærni barna og skapa félagslegt 

umhverfi (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013, bls. 8–9). 

Sköpunar- og byggingaleikir eiga sér stað frá þriggja til fimmtán ára aldurs 

en á þó sérstaklega við börn á aldrinum sex til fimmtán ára (Lillemyr, 2009, 

bls. 12). Í sköpunar- og byggingaleikjum er mikið lagt upp úr listsköpun sem 

skiptist í tvö svið, leiklist og myndlist. Með listsköpun er jákvæð sjálfsmynd 

barna styrkt og sjálfstraust þeirra eflt. Myndlist örvar hugmyndaflug og 

samhæfingu augna og handa. Leiklist þjálfar börn í að koma fram og tjá sig og 

um leið styrkir hún sjálfstæði þeirra og sjálfsmynd þar sem þau þjálfast í 

framsögu. Leiklist stuðlar að frekara námi þar sem hún ýtir undir 

undirstöðufærni barna í lestri, skrift og töluðu máli. Byggingarleikir aftur á 

móti þjálfa mál-, siðgæðis- og félagsþroska barna. Þeir efla einnig 

ímyndunarafl, fagurskyn og sköpunarhæfni (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, 
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bls. 118–119). Þegar sköpunarkrafti er beitt fá börnin tækifæri til að nota 

ímyndunaraflið til þess að tileinka sér og miðla námsefninu (Hrafnhildur 

Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 2). Í byggingarleik læra börn 

formheitin, þríhyrningur, ferningur, hringur og þess háttar. Þar að auki styrkist 

hugtakamyndun þeirra þar sem þau læra rétta notkun á lítill-stór, færri-fleiri og 

fleira (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, bls. 119). 

Regluleikir eiga sérstaklega við börn á aldrinum sjö til tólf ára en börn á 

aldirnum sex til fimmtán ára leika sér einnig í þessari gerð leikja (Lillemyr, 

2009, bls. 12). Í regluleikjum, á borð við spil og röðunarleiki, læra börn 

leikreglur og þegar spilað er eftir leikreglum þá þurfa börn læra að taka tillit 

hvert til annars og að sýna umburðarlyndi (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, 

bls. 122). Þau læra inn á hegðun annarra barna í leiknum og reyna að skilja 

hvers vegna þau hegða sér svona í leiknum (Rakoczy, Hamann, Warneken og 

Tomasello, 2010, bls. 786). Börn þurfa að virða skoðanir hvers annars og læra 

að vinna í hóp. Þau læra jafnframt að leysa úr deilumálum og beita 

útsjónarsemi og rökhugsun. Slíkir eiginleikar í regluleikjum eru nauðsynlegir 

til að efla færni og þroska barna (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, bls. 122). 

Regluleikjum fylgir einnig það að brjóta reglurnar og rökræða reglurnar. 

Niðurrifsstarfsemi og spellvirki eru oft hluti af því sem gerir leikinn 

skemmtilegan og þjónar þar af leiðandi ákveðnum tilgangi í leiknum (Eberle, 

2014, bls. 216). 

Hlutverka- og ímyndunarleikir eru sérstaklega sjáanlegir hjá börnum á 

aldrinum þriggja til átta ára (Lillemyr, 2009, bls. 12). Markmiðið með 

hlutverka- og ímyndunarleikjum er að fá tækifæri til að líkja eftir dýrum og 

persónum. Börnin þreifa sig áfram með tilveruna og setja sig í spor annarra. Í 

hlutverkjaleik geta börn leikið allt sem þeim dettur í hug og oft leika þau 

atburði sem hafa gerst í kringum þau. Hlutverkaleikurinn eflir félags-, 

tilfinninga- og málþroska. Í leik þar sem börn leika saman reynir á félagstengsl 

þeirra (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, bls. 120). Börnin öðlast þekkingu á 

þörfum annarra í gegnum hlutverkaleik þar sem þau deila tilfinningum í 

gegnum leikinn og öðlast aukið sjálfsöryggi þegar þau eru að leysa úr 

vandamálum sem upp koma (Ashiabi, 2007, bls. 202). Nánar verður fjallað um 

hlutverkaleikinn í næsta kafla þar sem sjónum verður beint að þessari tegund 

leiks (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, bls. 120). 
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2.2.1 Hlutverkaleikur 

Hlutverkaleikur er ákveðin tegund af leik þar sem barn lætur sem það sjálft, 

eða jafnvel önnur persóna, sé annað, annar, en það er í raun og veru eða þegar 

barn notar hlut og lætur hann vera eitthvað annað en hann er. Hlutverkaleikur 

gengur undir ýmsum nöfnum, til dæmis þykjustuleikur, fantasíuleikur og 

ímyndunarleikur. Í þessari ritgerð verður notast við hugtakið hlutverkaleik. 

Hlutverkaleikur getur átt sér stað þegar börn leika sér saman eða þegar þau 

leika sér ein (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 113–114). 

Hlutverkaleikur einkennir leik allra barna en börn eru misjöfn og því leika 

börn sér á ólíkan hátt. Þessi mismunur er það sem mótar hegðun og sjálfsmynd 

barna (Brooker, 2010, bls. 29). Hlutverkaleikur ýtir undir að börn hugsi áður 

en þau framkvæma hlutina þar sem þau þurfa oft að útfæra leikinn. Leikurinn 

fær börnin einnig til þess að huga að sjónarhorni annarra, hlutverkum, reglum, 

samhygð og auk þess þurfa börn að hafa tilfinningagreind, það er skilning á 

tilfinningum annarra sem og sínum eigin. Allt þetta hefur að gera með þroska 

barna og ýtir hlutverkaleikur sérstaklega undir tilfinninga- og félagsþroska 

þeirra (Ashiabi, 2007, bls. 205–206). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á hlutverkaleik barna enda telja margir 

hann mikilvægan þátt í þroska þeirra. Rannsókn Uren og Stagnitti (2009: bls. 

38–39) leiddi til að mynda í ljós að börn með góða félagsfærni væru virkari 

þátttakendur í skólastofunni. Hún leiddi auk þess í ljós að börn sem leika sér 

sjaldan í háþróuðum leikjum, líkt og hlutverkaleik, sýndu lélega félagsfærni og 

voru líklegri til að trufla önnur börn. Leikfélagar og leiktækifæri eru mikilvæg 

fyrir þroska barna í félagsfærni og samskiptum við jafningja. Þar af leiðandi 

má draga þá ályktun að börn sem taka sjaldan þátt í hlutverkjaleik hafa minni 

leiktækifæri og því minni félagsfærni heldur en börn sem eru virk í 

hlutverkaleik.  

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á jákvæðum áhrifum hlutverkaleiks á 

félagsfærni barna. Lindsey og Colwell (2013: bls. 353–355) telja að 

hlutverkaleikur barna hafi jákvæð áhrif á félagsfærni þeirra og sýndu 

niðurstöður rannsóknar þeirra að börn sem léku sér í háþróaðri hlutverkaleik 

fengu fleiri jákvæð viðbrögð frekar en neikvæð frá jafningjum sínum. Þau telja 

jafnframt að hlutverkaleikur gefi börnum frekara forskot í þroska þegar kemur 

að félagsfærni. Börn fá frekara tækifæri til þess að æfa sig í að sjá sjónarhorn 

annarra og setja sig í spor annarra. Þau þurfa einnig að geta hamið tilfinningar 

sínar í leik og tjá tilfinningar sem þau upplifa ekki þessa stundina til þess að 
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halda sig í karakter. Í rannsókninni kom fram kynjamunur þar sem leikir 

kynjanna virtust vera ólíkir á þann hátt að í leik strákanna var meiri 

ærslagangur og bardagar og væri áhugavert að skoða það nánar seinna. 

Börn nota allar tegundir þroska í hlutverkaleik. Þau sameina 

vitsmunalegan-, líkamlegan- og málþroska í leiknum. Með því að fylgjast með 

hlutverkaleik barna sést brot af þroskamunstri þeirra (Frost, o.fl., 2008, bls. 

175). Í grein Mottweiler og Taylor (2014: bls. 277) kemur fram að þau börn 

sem leika sér í vel útfærðum hlutverkaleik séu líklegri til að skara fram úr í 

sköpunarverkefnum. Börn sem búa til sögupersónur í hlutverkaleik eru að æfa 

sköpunarhliðina sína. Út frá þessu má álykta að hlutverkaleikur skipti miklu 

máli fyrir alhliða þroska barna sem og sköpunarhlið þeirra. Þannig má segja að 

börn sem leika sér mikið í hlutverkaleik séu þroskaðri á ýmsum sviðum heldur 

en önnur börn þar sem sýnt hefur verið fram á hversu mikilvægur 

hlutverkaleikurinn er fyrir þroska. 

Þegar börn eru á aldrinum 18–24 mánaða eru þau komin með það sem þau 

þurfa til þess að geta tekið þátt í hlutverkaleik. Börn á þessum aldri leika sér í 

samhliðaleik, það er þau leika sér við hliðina á hvert öðru. Í kringum tveggja 

ára aldurinn þegar börn eru farin að geta notað tungumálið til að túlka atburðina 

og sýna fram á að leikurinn sé áætlaður þá eru þau orðin fær um að þykjast í 

hlutverkaleik. Börnin bjóða upp á eitthvað að borða eða drekka, klæða sig upp 

á og fylgjast mikið með sér í speglinum. Í lok annars árs og í upphafi þess 

þriðja eru þau farin að sameina leik og hluti (Frost, o.fl., 2008, bls. 99–101). 

Börn á þessum aldri eru farin að taka forystuna í leik. Þau eru einnig farin að 

auðga leikinn með því að nota tungumálið. Mikið er um samræður milli 

barnanna og þau farin að skiptast á skoðunum. Þar af leiðandi eykst orðaforði 

barnanna og málþroski þeirra eykst (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, bls. 

120). Frá fjögurra til sjö ára er hlutverkaleikur eftirlíking af raunveruleikanum. 

Það er að börn leika það sem þau sjá heima við og í skólanum. Leikurinn er 

orðinn þróaðri og börnin farin að stjórna sjálf leikferlinu (Frost, o.fl., 2008, bls. 

132). Þau eru farin að skipta með sér verkefnum og þar koma valdahlutverkin 

sterkt inn. Börnin eru farin að úthluta aðal- og aukaverkefnum og oft endurtaka 

börnin sama leikinn til þess að skiptast á hlutverkum (Hrafnhildur 

Sigurðardóttir, 1992, bls. 121). 

Hlutverkaleikur gegnir mikilvægu hlutverki í málþroska barna þar sem 

tungumálið er notað til þessa að leika hlutverk, skipuleggja leikinn og tala um 

leikinn. Þau útskýra leikinn hvert fyrir öðru og jafnvel sjálfum sér. Börnin 
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spinna leikinn jafnóðum og til þess þarf málkunnáttu (Valborg Sigurðardóttir, 

1992, bls. 61). Það má því segja að tungumálið sé oft forsenda fyrir leiknum. 

Hlutverkaleikurinn gegnir jafnframt mikilvægu hlutverki í læsi barna. Þar sem 

í hlutverkaleik nota börnin tungumálið til þess að skipuleggja leikinn. Að 

þykjustutala (e. Pretend talk) svipar til læsis. Í hlutverkaleik eru börn í 

hlutverki einhvers annars og er leikurinn skipulagður vandlega áður en þau 

hefja hann (Frost, o.fl., 2008, bls. 138, 175). 

Hlutverkaleikur getur skipt sköpum fyrir börn með tungumálaerfiðleika, 

líkt og börn af erlendum uppruna og börn með talgalla eins og fram kemur í 

rannsókn DeKroon, Kyte og Johnson (2002: bls. 254, 261). Þar kom jafnframt 

í ljós að í hlutverkaleik voru samtöl barnanna árangursríkari en í öðrum 

tegundum leikja. Út frá þessu má telja líklegt að hlutverkaleikur gegni 

mikilvægu hlutverki í þroska barna. Það má telja að börn fá frekara tækifæri til 

þess að læra og þroskast í slíkum leik því hlutverkaleikur reynir á allar tegundir 

þroska barna.  

Í rannsókninni kom að auki fram að börn með tungumála erfiðleika komu 

betur út í hlutverkaleik heldur í annars konar leik þar sem hlutverkaleikur 

býður upp á frekari tækifæri fyrir samræður. Í hlutverkaleik á sér stað 

gagnkvæm notkun tungumálsins og leikhegðun milli tveggja leikfélaga. Börn 

sem eru með góð tök á tungumálinu eru oftast sterkari leikfélagar í 

hlutverkaleik þar sem þau ná að nota tungumálið til að ákveða hlutverk og 

útfæra leikinn en þrátt fyrir það hjálpar hlutverkaleikurinn börnum með 

tungumálaerfiðleika. Þegar börn hafa náð betri tökum á tungumálinu, með 

aðstoð hlutverkaleikja meðal annars, fá börnin ef til vill frekari tækifæri til þess 

að úthluta hlutverkum og skipuleggja leikinn (DeKroon, o.fl., 2002, bls. 263–

264). 

Í grein Valborgar Sigurðardóttur (1992: bls. 61) segir hún að „Börn eru 

sannkölluð leikjaskáld. En þau eru líka leikendur í leikverki um lífið og 

tilveruna eins og þau sjá það í Þykjustulandi“ (Valborg Sigurðardóttir, 1992, 

bls. 61). Það krefst hugmyndaflugs að geta samið leiki á staðnum og má telja 

að flestir fullorðnir tapi þessum eiginleika á lífsleiðinni. Þennan eiginleika þarf 

samfélagið að ýta undir hjá börnum þar sem í hlutverkaleikjum eflist alhliða 

þroski þeirra. Þau fá einnig aukið sjálfsöryggi þar sem félagsþroskinn styrkist 

(Ashiabi, 2007, bls. 201–202). 

Í hlutverkaleik á sér stað þroskastökk þar sem börnin þroskast í gegnum 

leikinn og eftir því sem börnin þroskast því þróaðri verður leikurinn. Fyrst, 
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þegar börn byrja að leika í hlutverkaleik eru þau farin að skilja leikinn en geta 

ekki tjáð sig eða sagt frá því hvað er að gerast. Síðan eftir því sem börnin 

þroskast og eru farin að geta tjáð sig meira og skilja leikinn enn frekar verður 

leikurinn háþróaðri og börnin fara að nota tungumálið meira til þess að þróa 

leikinn áfram. Þau nýta jafnframt alhliða þroska sinn til þess að geta tekið 

leikinn á næsta stig (Frahsek, Mack, Mack, Pfalz-Blezinger og Knopf, 2010, 

bls. 341–343). 

Þegar hlutverkaleikur á sér stað eru börnin að átta sig á mannlegum 

samskiptum og gera sér grein fyrir raunveruleikanum. Þau nota sinn eigin 

skilning og vinna úr eigin upplifunum á sínum forsendum (Valborg 

Sigurðardóttir, 1992, bls. 53). Í hlutverkaleik velja börnin sér leikþema og túlka 

það með því að leika mismunandi hlutverk. Hlutverkaleikur leyfir börnum að 

þykjast og ímynda sér á skipulagðan hátt á meðan leikurinn þróast meir og 

verður enn flóknari (Frost, o.fl., 2008, bls. 132). 

Í hlutverkaleik eiga samskipti sér stað þar sem börn þurfa gjarnan að semja 

um hver leikur hvaða hlutverk og þegar samningaviðræður eiga sér stað þá geta 

sum börn komist í uppnám þar sem þau fá ekki það hlutverk sem þau vilja. Það 

fer síðan eftir því hversu vel börnin ná að stjórna tilfinningum sínum hvort þau 

verði ákjósanlegir leikfélagar í framtíðinni. Þetta er dæmi um félags- og 

tilfinningaþroska barna og út frá þessu má segja að félags- og tilfinningaþroski 

tengist hlutverkaleik þar sem þessir þættir spila saman og hjálpa á báða vegu. 

Það má álykta sem svo að börn sem eru félagslega og tilfinningalega sterk eigi 

auðveldara með að taka þátt í hlutverkaleik. Á hinn bóginn bendir þetta til þess 

að hlutverkaleikur styrki tilfinningaleg og félagsleg tengsl barna (Ashiabi, 

2007, bls. 201–202). 

Hlutverkaleikur getur átt sér stað hvar sem er en hann er oftast frjóastur í 

svokölluðum heimakrók. Hlutverkaleikur er fremur víðtækur leikur og getur 

átt við ýmsa leikis, sem dæmi mömmó og löggu og bófa. Mikilvægt er að 

svæðið sem valið er fyrir heimakrók sé varanlegt þar sem leikurinn getur farið 

fram ótruflaður (Goldschmied og Jackson, 1994, bls. 28). 

Hlutverkaleikur getur falið í sér að börnin einbeiti sér að leikföngum, eins 

og Barbie dúkkum, þar sem börnin semji sögusvið þar sem samræðurnar styðja 

við hlutverkaleikinn. Af þessu má draga þá ályktun að tungumálið skipti miklu 

máli í hlutverkaleik þar sem börnin nota tungumálið til þess að tjá sig og segja 

sögu. Þau þróa leikinn í sameiningu með því að hafa munnleg samskipti. Því 
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má segja að með því að nota tungumálið nái börnin að þróa leikinn betur áfram 

í sameiningu (Frost, o.fl., 2008, bls. 175). 

2.3 Tilfinningagreind 

Tilfinningaþroski er hluti af almennum þroska barna. Tilfinningaþroski felur í 

sér að börn læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, sem og öðrum. Auk þess 

sem hann eflir sjálfstraust þeirra, gefur þeim tækifæri til að tjá tilfinningar 

sínar, aðstoðar börnin þegar þau eiga erfitt og gefa þeim umhverfi þar sem 

hlýja, festa og öryggi er í forgrunni (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 9). 

Gera má ráð fyrir að með því að rækta tilfinningaþroska barna sé hægt að stuðla 

að bættri sjálfsvitund og tjáningu barna.  

Fyrstu tvö ár barna er tilfinningaþroski þeirra í stöðugri þróun og til að 

mynda mótast persónuleiki barna á þessum árum. Persónuleikinn er það sem 

mótar þau sem einstakling. Tenging við foreldrana skiptir miklu máli á þessum 

árum þar sem það kemur til með að móta þau sem einstakling og hafa áhrif á 

tilfinningaþroska þeirra. Þegar börn eru á leikskólaaldri eru þau stöðugt að læra 

á sjálf sig sem einstaklinga og tilfinningaþroski þeirra aðstoðar þau við að 

skilja sjálfan sig sem hluti af samfélaginu. Það sem einkennir tilfinningaþroska 

er sjálfsálit, sjálfsvitund, samhygð, sjálfsstjórn, samskipti við aðra. Þessir 

eiginleikar móta samskiptin við jafnaldra, systkinin og foreldra. 

Tilfinningaþroski barna birtist gjarnan í leik þeirra þar sem leikur er 

tjáningarform barna. Fullorðnir tjá sig gjarnan með orðum en börn vilja oft 

leika tilfinningar sínar (Frost, o.fl., 2008, bls. 69, 108–109, 140). 

Tilfinningaþroski og tilfinningagreind eiga margt sameiginlegt og má segja 

að tilfinningagreind sé að mörgu leiti nýtt orð yfir tilfinningaþroska. Hugtakið 

tilfinningagreind kom fyrst fram á sjónarsviðið í grein sem bar heitið 

Emotional intelligence (1990) og var rituð af Salovey og Mayer. Daniel 

Goleman tók hugtakið upp á sína arma og fékk mun meiri athygli en 

fyrirrennarar hans. Skilgreining þeirra var að tilfinningagreind væri hæfni til 

að þekkja, skilja og hafa áhrif á eigin tilfinningar. Þeir hafa gagnrýnt Goleman 

fyrir að blanda fleiru inn í skilgreiningar sínar, meðal annars 

einstaklingsbundnum einkennum svo sem drifkrafti og félagsþroska. Goleman 

hefur einnig verið gagnrýndur fyrir að raunprófa ekki kenningu sína. Goleman 

var sá sem spyrti saman tilfinningagreind og menntun (Mayer og Cobb, 2000, 

bls. 170). Goleman er sálfræðingur sem hefur mikið rannsakað 
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tilfinningagreind. Hann skrifaði bókina Tilfinningagreind (e. Emotional 

Intelligence) sem hefur verið þýdd á fjörutíu tungumál (Danielgoleman, e.d.). 

Tilfinningagreind er skilgreind sem svo að einstaklingur hafi stjórn á eigin 

tilfinningum. Það er að hann hafi vald á þeim og hafi þann eiginleika að geta 

ráðið í tilfinningar annarra. Einstaklingur sem býr yfir tilfinningagreind getur 

notað tilfinningar sínar sér til gagns. Tilfinningagreind lærist best með því að 

nota svörun (e. feedback), hvatningu og endurteknar æfingar (Goleman, 

Boyatzis og McKee, 2002, bls. 102). Umfang tilfinningagreindar felur í sér 

munnlegt og óyrt mat, lausnaleit, tjáningu tilfinninga og þekkingu á eigin 

tilfinningum og annarra (Mayer og Salovey, 1993, bls. 433). 

Tilfinningagreind mótast af persónuleikanum og hefur gríðarleg áhrif á 

örlög einstaklinga (Goleman, 2000, bls. 47). Samkvæmt rannsókn Cherniss, 

Extein, Goleman og Weissberg (2006: bls. 240) virðist tilfinningagreind vera 

tengd persónuleikanum en þó aðskilin.Tilfinningagreind ræður að mestu leiti 

hvernig hæfileikar hvers og eins nýtast og er svokallaður frumhæfileiki sem 

menn búa yfir. Hún hefur áhrif á vitsmunagreind einstaklinga (Goleman, 2000, 

bls. 47). Góður persónuleiki leiðir ekki að tilfinningagreind né 

tilfinningagreind að góðum persónuleika þrátt fyrir að þessi tvö hugtök séu 

tengd (Mayer og Cobb, 2000, bls. 177). 

Tilfinningagreind mótast að mestu leiti af áhrifum félaga en foreldrar og 

leikskólakennarar geta aðstoðað við að móta þessa hæfni. Það er gert með því 

að kenna börnum að taka mark á tilfinningum, halda þeim í skefjum og stýra 

þeim, takast á við tilfinningar sem koma upp í nánum samskiptum og að lifa 

sig inn í tilfinningar annarra. Þegar börn eldast breytist tilfinningahæfnin sem 

þau þarfnast og eru þau fær um að tileinka sér hana. Seinna á æviskeiðinu ná 

börn yfirleitt að tileinka sér hæfni á tilfinningasviðinu og grundvallast það af 

þeirri leikni sem þau tileinka sér fyrstu árin. Tilfinningagreind er grunnurinn 

að góðu námi þar sem slík hæfni sýnir sig í því að barnið er áhugasamt, hefur 

sjálfstraust, getur verið stillt, veit hvernig hegðun er ætlast til af því og kemur 

vel saman við önnur börn (Goleman, 2000, bls. 194, 196). Þeir einstaklingar 

sem ná hvað best að skilja og meðtaka tilfinningar annarra og setja sig í spor 

annarra geta átt auðveldara með að bregðast við félagslegu umhverfi og byggja 

upp góð félagstengsl við aðra sem setur þá í minni hættu á að fá geðræna 

sjúkdóma (Matthews, Zeidner og Roberts, 2004, bls. 75). Forsenda félagsfærni 

er meðal annars tilfinningagreind (Hildur Sif Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 49). 
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Samkvæmt íslenskri orðabók (Snara, e.d.) er tilfinningagreind skilgreind 

sem greind sem tekur til tilfinningastjórnar, samskipta og sjálfsmats. Til þess 

að geta öðlast skilning á hugtakinu tilfinningagreind þarf fyrst að skoða nokkur 

hugtök. Greind er skilgreind sem góð snillingsgáfa, hæfileikinn til að greina í 

sundur og skýr hugsun. Tilfinningar skiptast í tilfinningarnar sjálfar, mat, skap 

og aðra tilfinningastarfsemi, svo sem orku og þreytu. Af þessu má draga þá 

ályktun að tilfinningagreind sé hæfileiki til að nota skýra hugsun í 

tilfinningastjórnun, samskiptum og sjálfsmati (Mayer og Salovey, 1997, bls. 

4). Skilgreiningin á tilfinningagreind sameinar þar af leiðandi hugtökin 

tilfinning og greind. Tilfinningagreind er ólík öðrum greindum en aftur á móti 

tengist hún nógu mikið öðrum greindum til þess að flokkast sem greind (Mayer 

og Salovey, 1993, bls. 439–440; Mayer og Salovey, 1997, bls. 16). 

Tilfinningagreind er óháð námsgáfum. Engin tengsl eru milli góðrar andlegrar 

líðanar og greindarvísitölu og einkunna (Goleman, 2000, bls. 68). 

Einstaklingar geta haft vitrænar hugsanir varðandi tilfinningar sínar og 

annarra og tilfinningar geta látið hugsun vera vitræna. Þetta varpar jákvæðu 

viðhorfi á tilfinningar og greind (Zimbardo, 2008, bls. 285–286). Í bókinni, 

Tilfinningagreind (2000, bls. 54–55), fjallar Goleman um hvernig Peter 

Salovey flokkar tilfinningagreind. Hann skiptir tilfinningagreind niður í fimm 

meginsvið. Þau svið eru: Að kunna skil á eigin tilfinningum, Að hafa stjórn á 

tilfinningum, Að hvetja sjálfan sig til dáða, Að kannast við tilfinningar annarra 

og síðast en ekki síst Að ráða við náin sambönd. Goleman segir einnig að 

einstaklingar beiti leikni sinni á þessum sviðum á misjafnan hátt. Sumum 

gengur til dæmis illa að sefa aðra en eiga auðvelt með að vinna á eigin kvíða. 

„Unnt er að vinna bug á gloppum í tilfinningalegri leikni, enda eru öll þessi 

svið að verulegu leyti háð kækjum og skilyrtum svörunum sem bæta má úr 

með viðeigandi ráðum“ (Goleman, 2000, bls. 55). 

Að kunna skil á eigin tilfinningum: merkir að hafa sjálfsvitund og er hún 

forsenda tilfinningagreindar. Þegar kemur að sjálfsþekkingu og sálrænu innsæi 

skiptir miklu máli að fylgjast vel með sínum eigin tilfinningum. Sá sem hefur 

stjórn á eigin tilfinningum hefur ákveðna stjórn á lífi sínu fremur en sá sem á í 

erfiðleikum með að tjá tilfinningar sínar. Þær vilja oft stjórna honum. 

Einstaklingur á þessu sviði gerir sér grein fyrir eigin hugarástandi og viðheldur 

sjálfsspeglun. Hann hefur jafnframt hemil á skyndihvötum (Goleman, 2000, 

bls. 54, 58–59). 
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Að hafa stjórn á tilfinningum: er sá hæfileiki sem kallast sjálfsþekking. 

Þessi hæfileiki getur aðstoðað einstakling við að vinna á kvíða, skapvonsku og 

drunga. Það má teljast fullt starf að hemja tilfinningar sínar og einstaklingur 

sem býr yfir sjálfsþekkingu kann að takast á við erfiðleika sem verða þegar 

brestur verður á þessum forsendum. Hann á einnig auðveldara með að jafna 

sig á vonbrigðum og uppnámi heldur en sá sem býr ekki yfir þessum hæfileika. 

Einstaklingur á þessu sviði nær að hemja öfgarnar og hefur stjórn á 

ofsakenndum tilfinningum þannig að þær leiki ekki lausum hala (Goleman, 

2000, bls. 54, 68). 

Að hvetja sjálfan sig til dáða: er forsenda árangurs á því sviði sem verður 

fyrir valinu. Þessu fylgir að ná að hemja hvatvísi og hafa stjórn á tilfinningum 

og er frumskilyrði til að ná tökum á sköpunargáfu og viðfangsefni, hvetja 

sjálfan sig áfram og að beita athygli. Þessi hæfileiki gefur einstaklingum færi 

á að ná góðum árangri í öllum verkefnum sem hann tekur sér fyrir hendur. 

Þessi einstaklingur er duglegur í því sem hann tekur sér fyrir hendur og afkastar 

miklu. Áhugi, sjálfstraust og ákefð hjálpast að við að ná sem bestum árangri 

og þrautseigja einstaklingsins skilar sér yfirleitt. Þar sem árangur og áhugahvöt 

eiga oftast samleið (Goleman, 2000, bls. 54, 89–90). 

Að kannast við tilfinningar annarra: er hæfileiki sem grundvallast á 

tilfinningalegri sjálfsvitund. Samhygð flokkast undir þennan hæfileika og er 

undirstaða hæfni í mannlegum samskiptum. Sá sem býr yfir samhygð hefur 

færni í að lesa í félagslegar vísbendingar og þarfir annarra. Hann er læs á 

tilfinningar annarra. Tjáning tilfinninga er oftast ekki með orðum en komið á 

framfæri með öðrum hætti. Þessi hæfni lærist einnig mestmegnis án orða. Að 

sýna samkennd kemur við sögu á hinum ýmsu sviðum mannlífsins. Skort á 

samhygð má oft sjá hjá afbrotamönnum á borð við barnaníðinga og nauðgara 

(Goleman, 2000, bls. 54–55, 105–106). 

Að ráða við náin sambönd: felst að mestu í því að hafa áhrif á tilfinningar 

annarra. Til þess að geta átt í nánu sambandi við aðra manneskju þarftu að búa 

yfir leikni í mannlegum samskiptum. Einstaklingar ná ekki færni á þessu sviði 

fyrr en þeir hafa öðlast tiltekna sjálfstjórn vegna þess að þessi færni felst í því 

að einstaklingur geti hamið reiði sína, hvatvísi, æsing og kvíða. Hann þarf að 

búa yfir ákveðinni innri ró og getað stjórnað eigin tilfinningum (Goleman, 

2000, bls. 55, 121). 

Þegar kenna á tilfinningagreind er sjálfsvitund í fyrirrúmi. Þar læra börnin 

inná eigin tilfinningar og að tjá þær með orðum. Börnin læra jafnframt að gera 
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sér grein fyrir hvort tilfinningar eða hugsanir ráða ákvörðun og átta sig á 

afleiðingum ákvarðana sinna. Sjálfsstjórn er hluti af tilfinningagreind og þurfa 

börn að læra að hafa stjórn á sjálfum sér. Börnin læra hvað býr að baki 

tilfinningum og læra að tileinka sér aðferðir til þess að takast á við reiði, 

dapurleika og kvíða. Börnin læra þar að auki að taka ábyrgð á eigin athöfnum 

og ákvörðunum (Goleman, 2000, bls. 267).  

Flesta hæfni (e. skills) er hægt að betrumbæta með menntun og kennslu og 

á það við um hæfni sem tilgreinir tilfinningagreind. Tilfinningafærni hjá 

börnum byrjar heima við þegar foreldrar hjálpa börnum sínum að greina 

tilfinningar sínar, tengja þær við félagslegar aðstæður og virða þær. Slíkar 

athafnir geta haft áhrif á tilfinningagreind barnanna. Þar af leiðandi má ætla að 

mikilvægt sé að börnum sé kennt á tilfinningar sínar til þess að geta öðlast 

tilfinningagreind (Mayer og Salovey, 1997, bls. 19–20). 

Í samskiptum barna og leikskólakennara á sér stað dýrmæt kennsla þar sem 

kennarar eru oft fyrirmyndir barnanna. Kennarar geta þar af leiðandi nýtt sér 

þessi samskipti til þess að kenna börnum tilfinningagreind í gegnum 

námskrána. Kennsla um tilfinningar hafði farið fram í skólum um langan tíma 

áður en hugtakið tilfinningagreind kom fram. Leikskólakennarar geta nýtt sér 

sögur til þess að kenna tilfinningagreind þar sem að í þeim sýna 

sögupersónurnar mismunandi tegundir tilfinninga. Þær geta verið hræddar, 

hamingjusamar, öfundsjúkar og fleira og börnin varpa þessum tilfinningum 

yfir á hvernig þeim líður stundum og læra af því hvernig sögupersónurnar 

bregðast við þessum tilfinningum. Líklegast eru bókmenntir fyrsta skref í 

kennslu á tilfinningagreind en einnig má nýta aðrar tegundir lista svo sem 

leiklist og tónlist (Mayer og Salovey, 1997, bls. 19–20). Það er mikilvægt fyrir 

börn að hafa góða tilfinningafærni líkt og að fá góða menntun (Barblett og 

Maloney, 2010, bls. 17).  

Mikilvægt er að gera tilfinningagreind barna skil og fram kemur í rannsókn 

Hildar Sifjar Sigurjónsdóttur (2014, bls. 35–36) að mikilvægt sé að stuðla að 

tilfinninga- og félagsfærni barna á aldrinum þriggja til fimm ára þar sem á 

þessum aldri eru þau farin að mynda félagsleg tengsl. Mikilvægt er að fylgjast 

með tilfinningaþroska barna á þessum aldri þar sem þau eru farin að geta tjáð 

sig og sagt frá hvernig þeim líður. Einnig er mikilvægt að efla jákvæð 

samskipti barna til þess að stuðla að góðum tilfinningaþroska. Gera má ráð 

fyrir út frá þessu að mikilvægt sé að ýta undir tilfinningaþroska barna til þess 

að þau geti þróað með sér tilfinningagreind. 
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Við kennslu á tilfinningagreind er hægt að nýta ýmislegt. Sem dæmi má 

nefna Stig af stigi. Stig af stigi er kennsluefni sem er ætlað börnum á aldrinum 

fjögurra til tíu ára. Markmið kennsluefnisins eru þrjú. Fyrsta markmiðið er að 

þjálfa börnin í innlifun þar sem börnin læra að þekkja tilfinningar annarra, 

tillitssemi í garð annarra, viðurkenna tilfinningar hjá öðrum og setja sig í spor 

þeirra. Annað markmiðið er að minnka líkur á hegðun sem einkennist af 

skyndilegum hugdettum þar - skyndihvötum - og hugsunarleysi. Því markmiði 

er reynt að ná með því að auka við félagsfærni barna og kenna þeim á 

skipulegan hátt að leysa árekstra og deilur. Þriðja og síðasta markmiðið felst í 

því að minnka líkur á því að börnin sýni hvert öðru frekju og yfirgang. Það er 

gert með því að kenna þeim að hemja sjálf sig með notkun á afslöppunartækni 

og þekkingu á reiðitilfinningum (Committee for Children, 2002, bls. 8). 

Með því að nota Stig af stigi þjálfast börnin í að leysa úr vandamálum. Þau 

byrja á því að greina vandann síðan meta þau hvaða valmöguleika þau hafa. 

Börnin þurfa að spyrja sig ákveðinna spurninga við hvern valmöguleika í 

lausnaleit. Þar á eftir velja þau einn af valmöguleikunum og kanna hvort 

vandinn leysist. Ef hann leysist ekki þurfa þau að velta fyrir sér hvað sé hægt 

að gera (Committee for Children, 2002, bls. 9). Með því að nýta Stig af stigi 

til lausnaleitar má gera ráð fyrir að börnin þjálfist í sjálfstæði. Þau læra til að 

mynda að þekkja tilfinningar og má þá áætla að tilfinningagreind þeirra eflist 

þar sem börnin eru komin með rétt tól til að vinna með. 

Tilfinningagreindin hefur það hlutverk að vera einhverskonar yfirhæfni og 

hefur úrslitaáhrif á það hversu vel tekst að nýta aðra andlega hæfileika. Þessi 

greind felur í sér að þungamiðja hæfileikans til að lifa lífinu eru tilfinningar 

einstaklinga. Tilfinningagreind felur jafnframt í sér að geta haft stjórn á 

skyndihvötum, hafa góð mannleg samskipti og hæfni til þess að geta ráðið í 

innstu tilfinningar annarra (Goleman, 2000, bls. 13, 93). Við treystum á 

tengingu við aðra til þess að ná okkar eigin tilfinningalegum stöðugleika 

(Goleman, o.fl., 2002, bls. 6). 

Leikur ýtir undir hæfileikann til samúðar og samskipta (Eberle, 2011, bls. 

26). Í gegnum hlutverkaleik er hægt að vinna með tilfinningar. Hægt er að 

vinna með ágreining sem komið hefur upp á milli barna í leikskólanum í 

gegnum hlutverkaleik þar sem hægt er að ræða atburðinn og hvernig hefði 

verið best að vinna úr honum. Stig af stigi býður upp á tækifæri til þess að ræða 

tilfinningar og hvernig best sé að vinna úr þeim. Í Stig af stigi eru notuð tilbúin 

dæmi, á myndrænan hátt, þar sem börnin reyna að finna lausn á vandamálum. 
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Notaðar eru myndir og/eða brúður til að leika eða útskýra dæmin. Með kennslu 

á tilfinningum í gegnum Stig af stigi læra börn að greina og lesa tilfinningar 

(Birna Dís Bjarnadóttir, 2010, bls. 47, 68, 83). 

Niðurstöður úr rannsókn Katrínar Árnadóttur (2009: bls. 63) leiddu í ljós 

að félagshæfni barna, sem féllu utan eðlilegra viðmiða SDQ-kennaramats (e. 

The Strength and Difficulties Questionnaire - SDQ) og fóru í gegnum Stig af 

stigi, hækkaði. Þar að auki fækkaði hlutfallslega börnum utan eðlilegra 

viðmiða eftir tilraunakennslu. Það dró úr tilfinningavanda í kjölfar kennslunnar 

og að mati kennara sem tók þátt í rannsókninni dró kennsla í Stig af stigi 

verulega úr vanda barnanna. Út frá því má gera ráð fyrir að Stig af stigi kennsla 

stuðli að frekari tilfinningagreind, þá sér í lagi félagshæfni barna þar sem 

rannsóknin leiddi í ljós framfarir í félagsfærni barna sem féllu utan eðlilegra 

marka og má áætla að slíkt hið sama gildi um börn sem eru innan eðlilegra 

marka (Katrín Árnadóttir, 2009, bls. 72–73, 75). 

Sjálfstjórn gefur börnum tækifæri til að bregðast við mismunandi kröfum 

sem settar eru fyrir þau á degi hverjum. Með sjálfsstjórn ná þau einnig frekar 

að stjórna ósjálfráðum viðbrögðum við ólíkum aðstæðum (Steinunn 

Gestsdóttir, 2012, bls. 21). 

Samhygð skiptir einna mestu máli hvað varðar tilfinningahæfni. Hún felur 

í sér að setja sig í spor annarra og skilja tilfinningar þeirra. Samhygð felst 

einnig í að skilja að fólk upplifir ólíkar tilfinningar við mismunandi tilefni og 

tengist hún ýmsum sviðum mannlífsins. Samhygð kemur oft fram í raddblæ, 

svipbrigðum eða látbragði einstaklinga og er því oftast án orða (Goleman, 

2000, bls. 105–106, 267). 

Þungamiðja tilfinningagreindar eru mannleg samskipti. Samskipti krefjast 

þess að einstaklingur sé góður spyrjandi og góður hlustandi, góður í að vinna 

með öðrum, þekki muninn á orðum og gjörðum, miðli málum og jafni 

ágreining (Goleman, 2000, bls. 267). Í góðum samskiptum sýna börn hvert 

öðru umhyggju og hjálpsemi. Í gegnum samskipti barna er hægt að kenna þeim 

að leysa sjálf úr ágreiningi og ýmsum vandamálum sem upp koma í daglegu 

starfi (Ásgerður Guðnadóttir, 2011, bls. 9). Gera má ráð fyrir að til að geta búið 

yfir góðri tilfinningagreind þurfi að hafa góð samskipti, samhygð og 

sjálfsstjórn. 
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2.3.1 Samskipti 

Samskipti eru hluti af tilfinningagreind. Færni í samskiptum eða 

samskiptafærni felst í því að geta látið tilfinningar sínar í ljós. Börn læra að tjá 

tilfinningar sínar og þau læra einnig með tímanum að segja ekki allt sem þau 

hugsa þar sem það getur sært aðra og þar af leiðandi skert samskiptin við 

viðkomandi. Þeir sem búa yfir samskiptafærni eru oft vinsælir eða með 

ákveðna persónutöfra. Það er oft gott að vera nálægt þessum einstaklingum og 

er ástæðan fyrir þessum vinsældum sú að þeir eru leiknir á tilfinningasviðinu. 

Samskiptafærni fylgir ákveðin leikni í að leita lausna, skipuleggja hópa, koma 

á persónutengslum og félagslegri greiningu (Goleman, 2000, bls. 122–124, 

127). 

Gregory Bateson segir í bók sinni Mind and nature (1979, bls. 132) að í 

samskiptum þurfi alltaf tvo til. Eitt af því sem þarf til þess að geta átt góð 

samskipti við aðra er að búa yfir sjálfsþekkingu. Sjálfsþekking felst í því að 

þekkja sjálfan sig og hafa innsæi (Bateson, G., 1979, bls. 135). Auk 

sjálfsþekkingar þarf að búa yfir sjálfsstjórn. Hæfni í mannlegum samskiptum 

kemur fram þegar börn hafa náð ákveðinni sjálfsstjórn. Með sjálfsstjórn ná 

börn að hemja hvatvísi, reiði, æsing og kvíða og til þess að geta átt góð 

samskipti við aðra þurfa börn að læra að hemja slíkar tilfinningar. Hæfnin til 

að stjórna eigin tilfinningum er undirstaða góðra samskipta. Þeir sem búa ekki 

yfir samskiptafærni eru oft félaglega einangraðir eða útundan þar sem þeir ná 

ekki að tengjast öðrum (Goleman, 2000, bls. 121, 131).  

Auk mikilvægi þess að búa yfir sjálfsstjórn í samskiptum við aðra er 

nauðsynlegt að sýna samkennd. Tilfinningaþroski,sem birtist í sjálfsstjórn og 

samhygð, er forsenda góðra samskipta (Goleman, 2000, bls. 121). Í gegnum 

samskipti fá börn skilning á því að það sem kemur fyrir þau kemur líka fyrir 

hjá öðrum börnum. Forsenda fyrir því að samfélag myndast eru samskipti milli 

fólks og kallast það samhuglægni (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2012, bls. 46). Börn læra tjáningareglur í gegnum samskipti við aðra þar sem 

þau læra hvað er viðeigandi og hvað ekki (Goleman, 2000, bls. 122). Í gegnum 

samskipti þróast hægt og rólega félagsleg tengsl og þau móta hugmyndir sínar 

um félaga sína. Börn verða fyrir áhrifum félaga sinna og um leið hafa áhrif á 

móti. Börn nota líkamann til þess að hefja samskipti til þess að hefja leik við 

jafningja sína. Félagsleg staða barna hefur jafnframt áhrif á hvort börn fá að 

taka þátt í leik eða ekki. Þegar leikur á sér stað þurfa börn að beita fjölbreyttum 

samskiptum við sumar aðstæður. Samskipti barna skipta máli þegar kemur að 
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því að byggja félagslegt samfélag þar sem börnin reyna að öðlast hlutdeild eða 

koma sér á framfæri (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 

48, 53, 55). 

Börn tjá sig mikið í gegnum leikinn og er hann þeirra aðaltjáningarform. Í 

leik fara fram boðskipti þar sem börnin miðla sinni þekkingu á milli hvers 

annars. Samskiptin geta til að mynda farið fram í athöfn eða orðum þar sem 

upplýsingum eða fréttum er miðlað á milli barnanna. Samskipti geta jafnframt 

verið í athöfn án orða og er birtingarform þess  bros, svipbrigði, ýmis látbrögð 

og hlátur (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 52–53). Samskipti skipta miklu 

máli í leik barna og er þar tungumálið engin undantekning. Í munnlegum 

samskiptum útskýra börnin, fyrir sjálfum sér og leikfélögum, hvernig leikurinn 

á að fara fram. Börn sem hafa lélegt vald á tungumálinu og öðrum 

samskiptaleiðum geta auðveldlega einangrast þar sem þau eiga erfitt með að 

ná til annarra vegna skorts á samskiptafærni (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 

61). 

„Það þarf að láta leik barna njóta sín“ (Hrönn Pálmadóttir og Þórdís 

Þórðardóttir, 2007, bls. 129) og efla samskipti barna með því að nota sterku 

hliðar þeirra. Kennarar geta leiðbeint börnunum á þann hátt að þau verði 

sjálfstæðari og nýta til þess leikinn. Í gegnum leikinn má styrkja frumkvæði 

barnanna og um leið samskipti þeirra (Hrönn Pálmadóttir og Þórdís 

Þórðardóttir, 2007, bls. 129). Leikurinn auðveldar leikferlið og leiðir til 

jákvæðari samskipta ef farið er inn í hann á forsendum barnanna (Hrafnhildur 

Sigurðardóttir, 1992, bls. 114). 

Niðurstöður úr þróunarverkefni um samskipti og lýðræði í leik á 

leikskólanum Fífuborg, sem fram fór á árunum 2008–2011, benda til þess að 

börnunum hafi farið fram í hlutverkaleik. Auk þess sem samskipti barnanna 

gengu betur. Börnin leysa sjálf úr ágreiningi og leita þar af leiðandi minna til 

starfsfólks. Eftir að starfsmenn urðu meðvitaðri um mikilvægi samskipta og 

veittu börnunum tækifæri til þess að útkljá vandamálin sjálf fór klögumálum 

fækkandi (Ásgerður Guðnadóttir, 2011, bls. 1, 8–9). Gera má ráð fyrir að með 

því að veita börnum tækifæri til þess að hafa samskipti og ræða vandamál sín 

á milli í stað þess að grípa ávallt inn í þá styrkist samskiptafærni þeirra og þau 

standa frekar með sjálfum sér í stað þess að hlaupa til kennara og láta hann sjá 

um að greiða úr málunum.  

Samskipti skiptast niður í þrjá flokka, þeir eru hvati (e. stimulus), styrking 

(e. reinforcement) og svar (e. response). Þessir þættir vinna saman í að móta 
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samskipti milli kennara og barna þar sem samskipti bjóða upp á nýja tegund af 

námi (Bateson, G., 1979, bls. 133–132). Samkvæmt niðurstöðum verkefnisins 

á Fífuborg jókst samskiptafærni barnanna og þau hjálpuðu hvort öðru meira og 

sýndu meiri umhyggju í garð hvers annars (Ásgerður Guðnadóttir, 2011, bls. 

9). Þar af leiðandi má áætla að kennarar þurfi að endurskoða samskipti sín við 

börnin og gefa þeim meira sjálfstæði til að láta reyna á samskipti sín til þess að 

auka megi við færni þeirra í samskiptum. Samskipti og námsárangur eiga 

einnig vel saman. Meðal annars eru samskipti undirstaða lestrarnáms barna. 

Samskipti skipta þar af leiðandi máli hvernig þeim tekst að taka þátt í leik og 

að nýta námshæfileika sína (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 61). Í 

samskiptum við aðra þarf einstaklingur að búa yfir samhygð til þess að geta átt 

góð samskipti þar sem samhygð gefur einstaklingi færi á að setja sig í spor 

annarra (Goleman, 2000, bls. 154). 

2.3.2 Samhygð 

Samhygð, einnig kallað samkennd eða samlíðan, er sá hæfileiki þegar 

einstaklingur skynjar tilfinningar annarra. Þeir sem búa ekki yfir samhygð, það 

er skynja ekki nauð eða þarfir annarra, geta ekki þótt vænt um aðra. 

Mikilvægur þáttur í samskiptum við aðra er tilfinningaleg sjálfsvitund og er 

hún grundvallaratriði í samhygð. Eftir því hve vel við skiljum okkar eigin 

tilfinningar því betur náum við að skilja tilfinningar annarra. Yfirleitt er 

tilfinningum komið á framfæri með öðrum hætti en orðum og er því mikilvægt 

að kunna að lesa í flóknar merkingar. Tjáningarform tilfinninga getur birst í 

svipbrigðum, raddblæ, látbragði og fleiru (Goleman, 2000, bls. 54, 105–106, 

112). Þeir sem hafa færni í samhygð bregðast ávallt við tilfinningum og þörfum 

annarra á viðeigandi hátt. Til þess að geta búið yfir samhygð þarf einstaklingur 

að geta sýnt öðrum tilfinningalegt viðmót. Það er skynjað tilfinningar og 

hugarástand annarra (Committee for Children, 2002, bls. 31). Eitt af því sem 

einkennir leikskólaaldurinn er þroski samhygðar hjá börnum. Samhygð er 

hæfileikinn til þess að bregðast við og skilja tilfinningar og líðan annarra 

(Frost, o.fl., 2008, bls. 140). 

Samhygð birtist í samskiptum við aðra og þegar einstaklingur vill hlusta á 

það sem hinn aðilinn hefur að segja þá er árangursríkast að beita samhygð. 

Þegar einstaklingur er að hlusta á annan aðila segja frá þá þarf hann að nota 

tilfinningaleg viðbrögð sín og sýna fram á að hann skilji hinn aðilann, það 
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krefst samhygðar. Einstaklingurinn sem er að segja frá þarf að finna að hann 

fái skilning. Það þarf því að beita virkri hlustun og sjá hlutina frá sjónarhóli 

annarra (Goleman, 2000, bls. 152, 154). 

Börn byrja snemma að finna fyrir vanlíðan hjá öðrum. Ungbörn bregðast 

við kvíða þeirra sem eru í kringum þau. Um eins árs aldurinn fá þau skilning á 

því að þetta eru ekki þeirra tilfinningar heldur tilfinningar annarra. Þau eiga 

það til að ná í mömmu sína ef þau sjá annað barn gráta til þess að fá hana til að 

hugga það. Er það gott dæmi um byrjun á birtingu samhygðar hjá börnum. 

Þegar börn eru í kringum tveggja og hálfs árs aldurinn eru þau farin að gera sér 

grein fyrir því að þjáningar hjá öðrum eru ekki einnig þeirra þjáningar. Á þessu 

þroskastigi kemur fram einstaklingsmunur á næmni á tilfinningum annarra 

(Goleman, 2000, bls. 107–108).  

Samhygð hjá börnum birtist í hjálp þeirra gagnvart hvert öðru. Þegar þau 

lána hvert öðru, knúsa eða hrósa. Hún lýsir sér í hjálpsemi þeirra við hvert 

annað (Birna Dís Bjarnadóttir, 2010, bls. 67). Börn öðlast samhygð með því 

að fylgjast með viðbrögðum hjá öðrum. Þeir sem skortir samhygð eru þeir sem 

fremja alvarlega glæpi, eins og nauðganir og barnaníð. Þessir aðilar réttlæta 

oftast glæpinn með því að ljúga að sjálfum sér. Þeir segja ef til vill að þeir séu 

að sýna börnunum ást sína eða að konurnar vilji láta nauðga sér. Þegar þessir 

aðilar fremja glæp gegn fórnarlömbum sínum þá hverfur samhygðin 

(Goleman, 2000, bls. 115). Út frá þessu að dæma má sjá mikilvægi samhygðar 

og mikilvægi þess að rækta hana. 

Leikskólakennarar þurfa að kenna börnum að þekkja tilfinningar sínar og 

annarra til þess að þau hafi réttu verkfærin til þess að sýna samhygð. 

(MacNaughton og Williams, 2009, bls. 187). Hún vekur til að mynda upp 

tilfinningu til að aðstoða aðra (Zimbardo, 2008, bls. 555). Samhygð birtist oft 

hjá börnum í kringum tveggja ára aldurinn (Goleman, 2000, bls. 121). Þá fara 

börn að skilja og tengja við tilfinningar annarra (Frost, o.fl., 2008, bls. 140). 

Samhygð er mikilvæg til þess að eiga jákvæð samskipti við önnur börn, 

sérstaklega þegar kemur að samskiptum við börn með fatlanir. (MacNaughton 

og Williams, 2009, bls. 188). 

Kennsluefnið Stig af stigi hentar vel til að kenna börnum samhygð þar sem 

hæfileikinn til að setja sig í spor annarra er í fyrirrúmi. Samhygð er grunnurinn 

að félagsfærni og í kennsluefninu eru börnin þjálfuð í að leysa úr félagslegum 

vandamálum. Í Stig af stigi eru börnunum kennt að lýsa tilfinningum sínum, 

að geta lýst tilfinningum annarra, að geta sett sig í spor annarra og átt í 
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tilfinningalegu sambandi við önnur börn. Að sýna öðrum samhygð krefst 

stundum sjálfsstjórnar þar sem einstaklingur þarf að geta hamið tilfinningar 

sínar til þess að geta leyst úr félagslegum vandamálum og sýnt félagsfærni 

(Committee for Children, 2002, bls. 12).  

2.3.3 Sjálfsstjórn 

Sjálfsstjórn er talin vera miðpunktur tilfinningagreindar (Goleman, 2000, bls. 

58). Sjálfsstjórn felur í sér að einstaklingur hafi stjórn á tilfinningum sínum, 

hugsun og hegðun sem hæfir aldri barnsins (Goleman, 2000, bls. 197; Steinunn 

Gestsdóttir, 2012, bls. 19). Sjálfsstjórn felur jafnframt í sér að barn geti haldið 

aftur af þeirri löngun að berja frá sér þegar einhver brýtur á því. Sjálfsstjórn 

lýsir ólíkri hegðun manna þegar tekist er á við umhverfið, það er að taka við 

þeim kröfum sem eru fyrir framan þá. Með sjálfsstjórn er hægt að haga sér út 

frá þeim markmiðum sem einstaklingur vill ná í stað þess að láta undan 

ósjálfráðum viðbrögðum hverju sinni (Steinunn Gestsdóttir, 2012, bls. 19, 21). 

Á leikskólaárunum þróa börn með sér skilning á eigin tilfinningum. Með 

þessum skilning geta þau sýnt sjálfsstjórn sem gerir þeim kleift að takast á við 

vandamál (Frost, o.fl., 2008, bls. 140). 

Sjálfsstjórn felst ekki einungis í að börn geti stjórnað hegðun sinni heldur 

þurfa þau einnig að geta gert reglur umhverfisins að sínum eigin. Slíkar reglur 

eru skilyrði sjálfsstjórnar (Steinunn Gestsdóttir, 2012, bls. 24). Sjálfsstjórn 

felst sem dæmi í að hemja hvatir sínar og sýna skemmtilegar (gleði) og 

leiðinlegar (reiði) tilfinningar þegar þær eru við hæfi. Sjálfsstjórn felst ekki 

endilega í að halda aftur af tilfinningum sínum heldur er hægt að nota „slæmar“ 

tilfinningar, eins og reiði, sem hvata. Reiði getur þannig verið góð hvatning til 

þess að breyta rétt þegar ranglæti á sér stað. Sjálfsstjórn getur verið hvati að 

persónulegum árangri, ráðvendni (e. integrity) og félagslegu samræmi. Þessir 

eiginleikar eru eftirsóknarverðir og mikilvægir fyrir samfélagið. Aftur á móti 

geta þeir einstaklingar sem eiga erfitt með sjálfsstjórn strítt við 

persónuleikaröskun, fíkniefnavandamál og afbrotahegðun (Matthews, o.fl., 

2004, bls. 367, 472–473). 

Sjálfsagi er einn af undirflokkum sjálfsstjórnar og er honum beitt þegar 

einstaklingar reyna að stjórna eigin hegðun, hugsun og tilfinningum. Það krefst 

til dæmis sjálfsaga að halda aftur af reiði (Steinunn Gestsdóttir, 2012, bls. 22). 

Forsenda staðfestu og dygðar er sjálfsagi sem á rætur að rekja til sjálfsstjórnar. 
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Sjálfsstjórn felst því í sjálfsaga (Goleman, 2000, bls. 284). Þar af leiðandi má 

áætla að stuðla þurfi sérstaklega að sjálfsaga hjá börnum þegar verið er að 

kenna þeim að sýna sjálfsstjórn. 

Einnig má gera ráð fyrir að kennarar þurfi að vera vel upplýstir um 

sjálfsstjórn. Rannsókn Steinunnar Gestsdóttur (2012, bls. 34) sýndi fram á að 

aukin þekking starfsmanna í leikskólum á sjálfsstjórn getur stuðlað að aukinni 

færni barna í sjálfsstjórn. Þau börn sem búa ekki yfir sjálfsstjórn eiga erfitt með 

að halda athygli í kennslustund og geta þar af leiðandi dregist aftur úr námi 

(Goleman, 2000, bls. 277). Þess vegna þarf að grípa inn í, strax í leikskóla, hjá 

börnum sem eiga í augljósum vanda með sjálfsstjórn og finna sérstök úrræði 

sem hentar hverju og einu barni (Steinunn Gestsdóttir, 2012, bls. 34). 

Sjálfsstjórn aðstoðar börn við að halda einbeitingu í námi og með henni verður 

árangurinn merkingabærari. Að halda einbeitingu felst meðal annars í að að 

hugsa ekki um fyrri mistök, hunsa truflanir og vinna verkefni hægar en ella. 

Sjálfsstjórn felur þar að auki í sér að útskýra fyrir sjálfum sér hvernig 

framkvæma eigi ákveðið skref. Þessir þættir aðstoða börnin við að ná bættum 

námsárangri (Snowman og Biehler, 2006, bls. 284). 

Stig af stigi er notað til þess að kenna börnum að þekkja tilfinningar. Reiði 

er ein af þeim tilfinningum og oft eiga einstaklingar erfitt með að stjórna reiði. 

Það má segja að það sé ekkert rangt við að sýna reiði svo lengi sem hún bitnar 

ekki á öðrum. Með því að kenna börnum hvernig takast eigi á við reiði er verið 

að gefa þeim tól til að sýna sjálfsstjórn. Þegar verið er að kenna sjálfsstjórn í 

Stig af stigi er börnunum kennt að greina eigin líðan, róa sig niður, staldra við 

og hugsa málið og hugsa um það sem gerðist. Síðan leita þau lausna og reyna 

að finna ástæðuna fyrir reiðinni og hvað þau hefðu getað gert öðruvísi 

(Committee for children, 2002. bls. 9). 

Það krefst ákveðinnar færni að geta stjórnað hvötum sínum og staldrað 

aðeins við og hugsað málið og er það forsenda sjálfsstjórnar. Til þess að kenna 

börnum á tilfinningar eru notaðar myndir og handbrúður. Tvær handbrúður eru 

notaðar í kennsluefninu og heita þær Hvutti hvatvísi og Snigill staðfasti. Snigill 

staðfasti notar ávallt setninguna: Stopp! - Slakaðu á og hugsaðu málið! 

Tilgangurinn með þessum orðum er að fá börnin til þess að staldra við og hugsa 

málið, sýna sjálfsstjórn. Börnin minna hvert annað á að sýna sjálfsstjórn með 

því að minna þau á það með þessari setningu. Stig af stigi er tól til þess að sýna 

sjálfsstjórn þar sem börnunum er kennt að hugsa áður en þau framkvæma 

(Committee for Children, 2002, bls. 13, 18, 43). Út frá þessu má draga þá 
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ályktun að með kennslu á tilfinningum í leikskólum læra börn að þekkja 

tilfinningar og geta þar af leiðandi sýnt frekari sjálfsstjórn þar sem þau geta 

greint hvað veldur þessari tilfinningu og fundið lausnina. 

Þessir þrír þættir tilfinningagreindar (samskipti, samhygð og sjálfsstjórn) 

sem fjallað hefur verið um hér að ofan tengjast bæði jákvæðum og neikvæðum 

atriðum. Bæði geta einstaklingar sýnt sjálfsstjórn og svo geta þeir átt erfitt með 

að hafa stjórn á sjálfum sér. Vinna þarf með jákvæðu þættina og vinna á þeim 

neikvæðu. Ástæðan fyrir því að við viljum vinna með jákvæðu þættina en 

vinna á þeim neikvæðu er sú að með því að styrkja jákvæða hegðun barnanna 

er verið að styrkja félagsleg tengsl barnanna og námsgetu. Þar sem 

tilfinningagreind hefur mikil áhrif á örlög einstaklinga (Goleman, 2000, bls. 

47, 68).Gera má ráð fyrir að með því að styrkja þessa þætti sé verið að undirbúa 

þau fyrir samfélagið þar sem börn með góða tilfinningagreind eiga auðveldara 

með samskipti við aðra.  

Börn með góða samskiptafærni eiga oft auðvelt með að hrífa aðra með sér 

og mynda náin sambönd. Aftur á móti þau börn sem eiga erfitt með samskipti 

við aðra geta oft virkað fráhrindandi. Þeir sem búa yfir samhygð eiga auðvelt 

með að setja sig í spor annarra og hafa skilning á líðan þeirra en þeir sem búa 

ekki yfir þessari færni fara oft á mis við aðra og ná ekki að skilja tilfinningar 

annarra. Skort á samhygð má oft sjá til dæmis hjá nauðgurum og 

afbrotamönnum með geðræn vandamál. Andleg vellíðan veltur á sjálfsstjórn 

einstaklinga og eftir því sem einstaklingur hefur betri stjórn á sjálfum sér því 

meiri líkur eru á að honum líði vel en aftur á móti hefur skortur á sjálfsstjórn 

oft í för með sér þunglyndi. Einstaklingar með góða tilfinningagreind eru 

líklegri til að vera ánægðari og ná frekar góðum árangri en aðrir (Goleman, 

2000, bls. 47, 67–68, 80–82, 105, 121–122). Þar af leiðandi má telja að 

mikilvægt sé að vinna með þessa þætti til þess að stuðla að góðum samskiptum 

við aðra og andlegri vellíðan barna. 
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3. Aðferð 

Í þessum kafla verður sjónum beint að þeim rannsóknaraðferðum sem urðu 

fyrir valinu við gerð rannsóknarinnar. Greint verður frá rannsóknarspurningum 

og þátttakendum rannsóknarinnar. Einnig verður sagt frá framkvæmd 

rannsóknarinnar og hvernig hún fór fram. Síðan að lokum verður farið yfir 

siðferðileg atriði rannsóknarinnar. 

Rannsókninni er ætlað að auka við þá þekkingu sem við höfum á 

tilfinningagreind barna á aldrinum þriggja til fjögurra ára í hlutverkaleik. 

Áhersla verður lögð á þrjár tegundir tilfinningagreindar: samhygð, samskipti 

og sjálfsstjórn. Fylgst var með börnunum á þeirra heimasvæði þar sem þeim 

leið vel og leikurinn fékk að njóta sín. 

 

Rannsóknarspurning:  

 Hvernig birtist tilfinningagreind þriggja til fjögurra ára leikskólabarna 
í hlutverkaleik?  

Undirspurningar:  

 Hvernig birtist tilfinningagreind í samskiptum barna? 
 Hvernig sýna þriggja og fjögurra ára börn samhygð í hlutverkaleik? 
 Hvaða dæmi má finna um sjálfsstjórn? 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru börn á einum leikskóla. Öll börnin voru af 

sömu deild og voru þau 16 talsins, 7 strákar og 9 stelpur, á aldrinum 3 ára og 

6 mánaða til 4 ára og 10 mánaða. Val á leikskóla stjórnaðist af því á hvaða 

leikskóla rannsakandi var í vettvangsnámi. Ákvað hann að gera rannsóknina á 

þeim leikskóla sem vettvangsnámið fór fram til þess að vera búinn að kynnast 

börnunum og meiri líkur á að fá rétta sýn af börnunum við gerð 

rannsóknarinnar. Þar sem einstaklingar eiga það til að haga sér öðruvísi í 
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kringum aðra einstaklinga sem þeir þekki ekki (Mukherji og Albon, 2010, bls. 

121). 

3.2 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Rannsóknin er eigindleg þar sem reynt var að fá fram nákvæmar upplýsingar 

úr litlu þýði. Í eigindlegri aðferð er áherslan oftast á orð eða myndir í stað talna, 

líkt og þekkist í megindlegum aðferðum. Eigindleg aðferð leggur áherslu á 

sjónarmið þátttakenda (Mukherji og Albon, 2010, bls. 24–25). Gagnaöflun fór 

fram með þátttökuathugun þar sem myndbandsupptökur var aðal 

rannsóknaraðferðin. Þátttökuathugun er rannsóknaraðferð sem veitir 

rannsakanda ákveðna innsýn í heim þátttakenda. Þessi aðferð minnkar oft bilið 

milli rannsakanda og þátttakenda (Watts, 2011, bls. 302–303). 

Myndbandsupptökur henta mjög vel við gerð á rannsókn á atferli barna þar 

sem ung börn eru ekki nægilega stöðug. Þau eru sífellt á hreyfingu og færa sig 

frá einu yfir í annað. Það getur því verið erfitt að ætla einungis að notast við 

vettvangsnótur þar sem það er erfitt að skrifa nógu hratt til að halda í við börnin 

(Roberts-Holmes, 2005, bls. 122). Einnig var notast við vettvangsnótur þar 

sem skráðar voru niður upplýsingar á meðan upptöku stóð og einnig að henni 

lokinni. Vettvangsnótur er góð leið til þess að skrifa niður þær hugmyndir sem 

kvikna í rannsóknarferlinu. Einnig skipta vettvangsnótur máli hvað varðar að 

skrá niður hugleiðingar um rannsóknina (Mukherji og Albon, 2010, bls. 75).  

Á meðan á rannsókninni stóð reyndi rannsakandi að sýna börnunum 

virðingu og aðgát. Rannsakandi þurfti ekki að koma einhverjum dögum áður 

til þess að fá börnin til þess að venjast sér þar sem hann hafði tekið 

vettvangsnámið sitt á þessari deild og voru börnin því orðin vön honum. 

Rannsakandi sagði börnunum frá því hvað hann væri að gera með 

myndbandsupptökuvél og hóf síðan upptöku. 

Þegar unnið er með myndbandsupptökur þarf að hafa í huga hljóð og gæði 

upptökunnar, sem og að fylgja börnunum eftir með vélinni. Til þess að ná vel 

hvað börnin voru að segja í leiknum en ekki því sem börnin í kring voru að 

segja þurfti að stilla myndbandsupptökutækinu nálægt börnunum. Stundum 

léku börnin sér standandi en stundum sitjandi og þurfti því að stilla þrífótinn, 

sem upptökuvélin var á, eftir því. Í sumum upptökunum þurfti rannsakandi að 

stilla þrífótinn í miðri upptöku þar sem börnin ýmist sátu eða stóðu. Það 

truflaði samt sem áður ekki rannsakandann því þetta var auðvelt að gera. 
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Eins og gefur að skilja eru börn forvitin og sum þeirra voru frekar upptekin 

af myndbandsupptökuvélinni en gleymdu sér inn á milli. Þau gengu oft fyrir 

vélina til þess að sjá til þess að nást á mynd en fóru svo aftur í leikinn þannig 

það hafði ekki mikil áhrif á rannsóknina. Það sem rannsakanda fannst erfiðast 

var að börnin sem ekki tóku þátt í leiknum sem verið var að mynda vildu oft 

spjalla og spyrja spurninga, skiljanlega þar sem börn eru forvitin og 

eftirtektarsöm, og þá gat rannsakandi ekki tekið nægilega vel eftir hvað var að 

gerast í leiknum. Því var gott að rannsóknin var tekin upp og rannsakandi gat 

litið yfir upptökuna og séð það sem fór framhjá honum. Sum börnin sem 

fylgdust með upptökunni fengu að horfa á stafræna skjáinn á meðan upptöku 

stóð og gátu þá séð það sem rannsakandi var að taka upp. Þau misstu svo 

fljótlega áhuga og héldu áfram því sem þau voru að gera en sum komu svo 

aftur seinna til að skoða. 

Áður en rannsóknin var gerð var áætlað að skiptast á stöðum til að taka upp 

í innri stofunni en þegar fyrsta myndbandsupptakan var gerð kom í ljós að 

hentugra var að velja sér einn stað inni í innri stofu til að taka upp. Ástæðan 

fyrir því var sú að áhersla rannsóknarinnar var á hlutverkaleikinn og var hann 

virkastur í heimakróknum. Eftir fyrstu myndbandsupptökuna fóru allar hinar 

upptökurnar fram í heimakróknum.  

Það sem hentar hvað best við notkun myndbandsupptöku er að hægt er að 

endurspila ákveðin brot aftur og aftur (Roberts-Holmes, 2005, bls. 122). 

Rannsakandi horfði einu sinni á hverja upptöku áður en hann hóf að greina 

gögnin. Þegar áhugavert myndbandsbrot kom var það endurspilað til þess að 

hægt væri að greina brotið gaumgæfilega. Þegar búið var að horfa á allar 

myndbandsupptökurnar einu sinni var hafist handa við að greina þær. Þá var 

útbúið skjal í exel þar sem hægt var að skrá hjá sér tíðni tilfinningagreindar hjá 

börnum í hlutverkaleik. Einblínt var á samhygð, sjálfsstjórn og samskipti 

barnanna. Fylgst var með og skráð niður ýmis tjáningarform barna, svo sem 

bros, rífa af, spyrja hvort hann/hún megi vera með, hlátur og snerting. 

Jafnframt var farið yfir vettvangsnóturnar þónokkrum sinnum og þær bornar 

saman við greiningu myndbandsupptakanna. 

3.3 Úrvinnsla gagna 

Þegar unnið er að rannsókn þá þarf að huga að ýmsum siðferðislegum atriðum. 

Það þarf sérstaklega að huga að þessum atriðum þegar unnið er að rannsókn 
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með börnum, þar sem börn eru sérstaklega varnarlaus (Mukherji og Albon, 

2010, bls. 33). Rannsakandi þarf að virða þeirra sjónarmið og skoðanir. Einna 

mikilvægasti þátturinn þegar unnið er að rannsókn með börnum er að hafa 

samþykki fyrir rannsókninni (Dockett, Einarsdottir og Perry, 2009, bls. 284, 

286).  

Við rannsókn líkt og þessa þarf að afla nauðsynlegra leyfa. Þegar Háskólinn 

á Akureyri hafði gefið samþykki fyrir þessari rannsókn var send tilkynning til 

Persónuverndar nr. S7218/2015. Leyfi var einnig fengið hjá skólastjóra 

leikskólans sem rannsóknin fór fram sem/og foreldrum allra barna 

deildarinnar. Rannsakandi skrifaði bréf sem deildarstjóri áframsendi á foreldra 

barnanna. Þar kom fram beiðni um að börnin yrðu þátttakendur í rannsókn. 

Gerð var grein fyrir því sem rannsakað yrði og foreldrar beðnir um að hafa 

samband ef þeir voru ósáttir við þátttöku barna sinna í rannsókninni. Engir 

foreldrar voru mótfallnir og var því gengið út frá því að öll börnin gætu verið 

þátttakendur í rannsókninni. 17 börn af 21 tóku þátt í rannsókninni og valinu 

stjórnað af því hverjir voru þátttakendur í leik þegar upptakan fór fram. Börnin 

voru einnig upplýst um tilgang myndbandsupptakanna og fengu þau sem vildu 

meðal annars að sjá brot úr upptöku. 

Þegar túlka á gögnin skiptir nafnleynd barnanna miklu máli (Dockett, o.fl., 

2009, bls. 286). Því var nöfnum barnanna breytt við gagnasöfnunina og séð var 

til þess að engin persónuleg einkenni væru gefin upp eða eitthvað annað sem 

gæti gefið til kynna hver þátttakandinn sé. Það skiptir einnig máli að geyma 

gögnin á góðum stað þannig að hægt sé að gæta nafnleyndar (Mukherji og 

Albon, 2010, bls. 34). Gögn þessarar rannsóknar voru geymd í tölvu sem var 

gætt með lykilorði sem aðeins rannsakandi hafði. Auk þess var einungis eitt 

eintak af upptökum og því engin afrit. Gögnunum var síðan eytt eftir útvinnslu 

gagnanna. 
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4. Niðurstöður 

 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum sem fengnar voru með 

myndbandsupptökum og vettvangsnótum sem gerðar voru á sama tíma. 

Niðurstöður beggja aðferða voru fléttaðar saman. Fyrst verða gerð skil á hverri 

upptöku fyrir sig þar sem aðstæðum hverrar myndbandsupptöku er lýst. Síðan 

verður sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar um tilfinningagreind þar sem 

fjallað verður um niðurstöður út frá samskiptum, samhygð og sjálfsstjórn. 

Rannsóknin fór fram í 90 barna leikskóla og eru deildirnar fjórar. Börnin á 

leikskólanum eru frá tveggja til sex ára. Á deildinni sem rannsóknin fór fram 

voru þrír starfsmenn og þar af tveir leikskólakennarar, annar þeirra var 

deildarstjóri. Börnin á deildinni voru 21 talsins. 

Til athugunar í þessari rannsókn var tilfinningagreind barna fyrir valinu. 

Ákveðið var að rannsaka tilfinningagreind þriggja og fjögurra ára barna í 

hlutverkaleik, þar sem áhersla var á sjálfstjórn, samhygð og samskipti þeirra. 

Ástæðan fyrir valinu á rannsóknarefninu var sú að leikurinn er talinn vera 

mikilvægur í þroska barna, þá sérstaklega hlutverkaleikurinn. Þar sem hann er 

háþróaðri útgáfa af leik þar sem börn nýta alhliða þroska sinn (Frost, o.fl., 

2008, bls. 175). Börn efla félagstengsl, málþroska, tilfinningagreind og margt 

fleira í gegnum hlutverkaleik. Þar af leiðandi er gagnlegt að fylgjast með 

hlutverkaleik barna því þar sjást ýmsar þroskategundir (Ashiabi, 2007, bls. 

205–206). Gagnasöfnun stóð yfir í þrjár vikur og voru upptökurnar sex talsins. 

Þær fóru fram á sama tíma á sex dögum. Ekki var hægt að hafa dagana sex í 

röð vegna skipulags á deildinni. Hver upptaka stóð í hálftíma í senn, klukkan 

hálf tíu til tíu. 

Deildin skiptist í þrjár leikstofur, innri stofu, fremri stofu og forstofu. 

Rannsóknin fór fram í innri stofu þar sem heimakrókurinn var staðsettur. 

Heimakrókurinn var staðsettur hægra megin í stofunni við gluggann og fór 

rannsóknin þar fram. Í heimakróknum var eldhúsaðstaða þar sem eldavél, 

matvörur og ýmislegt annað tengt eldamennsku var í boði. Einnig var snyrtidót, 

búningar og annað tengt hlutverkaleik í boði í heimakróknum. 
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Gagna var safnað í leikskóla þar sem fylgst var með börnunum í leiktíma í 

30 mínútur í einu. Myndböndin voru alls 6 talsins. Rannsóknin fór fram í innri 

stofu deildarinnar. 

Athugun 1: Bríet, Daníel, Þórey og Fanney sitja í vinstra horninu í innri 

stofu á mottu fyrir framan hillu með einingakubbum. Þau eru að kubba 

einingakubbunum og hjálpast mikið að. Þau rétta hvert öðru kubbana en það 

lítur út fyrir að Bríet stjórni leiknum þar sem henni eru réttir kubbarnir og síðan 

sér hún um að raða þeim á þann stað sem hún vill hafa þá á. Daníel gefst 

fljótlega upp á leiknum og fer að leika sér annars staðar. Pálína bætist í hópinn 

en stoppar ekki lengi og fer fljótt aftur. Hún kemur síðan aftur og leikur með í 

kubbunum en fer eftir að hún meiddi sig. Bríet, Fanney og Þórey halda áfram 

að leika sér að kubba. 

Athugun 2: Anna, Klara, Eva, Berglind og Sonja eru að leika sér í eldhúsleik 

í hægra horninu á herberginu í heimakróknum. Þær eru með eldhúsdót sem 

inniheldur matarstell, mat, áhöld, peningakassa og eldhúsinnréttingu. Þær eru 

að elda saman, fyrir mömmu, en Anna og Klara eru mest að leika sér saman en 

Sonja er að leika sér ein en samt sem áður með þeim í leiknum. Sonja reynir 

mikið að komast inn í leikinn en Anna útilokar hana. Sonja gefst ekki upp og 

finnur aðrar leiðir til þess að komast inn í leikinn. Þegar hún er komin inn í 

leikinn þá ýmist fer hún og kemur úr honum. Anna og Klara leika sér allan 

tímann. Stelpurnar nota einnig sófann sem er inn í herberginu með í leiknum. 

Eva og Berglind stöldruðu stutt við í leiknum og fóru snemma. 

Athugun 3: Anna og Klara eru að leika sér í búningunum, sem innihalda 

ýmsa búninga, töskur og skó. Þær eru að leika á mottunni sem er staðsett fyrir 

framan sófann. Þórey er einnig að leika í búningunum en hún er líka að leika 

sér með dúkkurnar. Þórey er ekki að leika við stelpurnar heldur er hún að leika 

sér ein. Oddur er að leika með Önnu og Klöru en honum hefur verið úthlutað 

að leika hundinn í leiknum og segir þar af leiðandi ekki mikið í honum. Síðar 

í leiknum fara þau í feluleik þá fer Þórey að leika með og Oddur fær veigameira 

hlutverk. Anna virðist stjórna leiknum. 

Athugun 4: Sonja, Bríet og Daníel eru að leika með eldhúsdótið. Þau sitja í 

sófanum með bolla og diska og þykjast drekka. Það er ekki mikið um samskipti 

þeirra á milli til að byrja með og gengur leikurinn aðallega út á það að drekka 

úr glösunum. Síðan fara þau að ganga í bollunum eins og skóm. Síðan taka þau 

fleiri eldhúsáhöld með í leikinn, til dæmis skál og sleif. Börnin liggja síðan í 

sófanum og leika sér þannig. 
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Athugun 5: Jón, Sonja, Þórður og Daníel eru að leik á mottunni hjá 

einingakubbunum. Þau eru með hólka sem þau eru að stafla ofan á hvern 

annan. Þau hjálpa hvert öðru við að stafla þar sem einn heldur við og svo stafla 

þau ofan á hólkana. Hólkarnir eru eini efniviðurinn sem börnin notast við í 

þessum leik. 

Athugun 6: Þórður, Jón, Stefán og Daníel eru að leika sér með eldhúsdótið 

í heimakróknum. Þeir eru á fullu að elda mat, framreiða hann og vaska upp. 

Síðan bíður Stefán kennara að smakka matinn, hann bíður alls þrem kennurum. 

Síðan bætast Fannar og Hilmar við og aðstoða Stefán við að gefa kennurunum 

að borða. Á meðan strákarnir gefa kennurunum að borða eru Þórður, Jón og 

Daníel í ærslaleik. Svo koma Fannar og Hilmar með í ærslaleikinn. Síðan fara 

Fannar og Hilmar að leika sér annarsstaðar og Þórður, Stefán, Jón og Daníel 

halda áfram að elda. 

4.1 Frekari niðurstöður 

Eftir greiningu á myndbandsupptökum og vettvangsnótum var tíðni samskipta 

í leik 173 skipti, tíðni samhygðar 172 og tíðni sjálfsstjórnar 63. Öll tjáning á 

samskiptum, samhygð og sjálfsstjórn var tekin með í reikninginn þá einnig 

þegar skortur var á þessum tegundum tilfinningagreindar. 

Það sem var líkt í rannsókninni var að börnin virtust velja sér sömu 

leikfélaga aftur og aftur. Það virtist sem að þegar tenging hefði verið náð á 

milli barnanna þá viðhélst hún. Það virtist sem helstu viðfangsefni barnanna 

væri eldhúsdótið þó svo að dúkkur og annað væri í boði í heimakróknum. Það 

sem var ólíkt í rannsókninni var að það virtist vera munur á leik kynjanna og 

væri gaman að rannsaka það með annarri rannsókn þar sem áhersla væri á hvort 

munur væri á leik kynjanna. 

4.2 Samskipti barna í hlutverkaleik 

Niðurstöður rannsóknar sýna að leið til að ná sambandi er að barn sýnir öðrum 

börnum einhvern hlut oftast þegar það vill hafa samskipti við aðra. Það átti sér 

stað í 45 skipti að barn sýndi öðru barni til þess að ná samskiptum við hitt 

barnið/hin börnin. Þessi gerð samskipta er jákvæð og átti sér oftast stað í 

myndbandi 6 eða í alls 15 skipti. Sum börn eru virkari en önnur og voru Anna 
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og Stefán virkust í að reyna að ná sambandi við önnur börn sem tilraun til 

samskipta með því að sýna þeim en Fanney notaði þessa aðferð sjaldnast. 

Dæmi: 

 
Þórður, Stefán, Daníel og Jón voru að leika sér með eldhúsdótið og voru 
með diska, mat og matarílát við borð. Þeir voru að elda saman og 
skiptust á. Stefán sýnir strákunum hvað hann er að elda og heldur síðan 
eldamennskunni áfram. Strákarnir fara fram og til baka í eldhúsinu til að 
ná í það sem þá vantar til þess að elda. Síðan sýnir Stefán hinum 
strákunum hvar maturinn er geymdur og hvar eigi að vaska upp. Stefán: 
„Þið setjið matinn hérna í ískapinn og svo er sett á vaskinn diskana“. 
Síðan halda þeir eldamennskunni áfram. (Myndband 6). 

 

Fram kom í niðurstöðum að næst algengasta samskiptaleið barnanna var að 

koma með tillögur. Börn komu með tillögur í 32 skipti og var mesta tíðnin í 

myndbandi 4, eða 12 skipti. Anna kom oftast með tillögur að leik en Pálína og 

Þórey sjaldnast. Þegar börn koma með tillögur í leik eru það jákvæð samskipti 

þar sem þau eru að reyna að viðhalda samskiptunum. Önnur leið til að viðhalda 

jákvæðum samskiptum er að skipuleggja leikinn. Börnin skipulögðu leikinn í 

alls 22 skipti í myndböndunum. Í myndbandi 3 var leikurinn oftast skipulagður 

eða í 6 skipti. Í gegnum myndbandsupptökurnar var það Anna sem skipulagði 

leikinn oftast en Klara og Fannar sjaldnast. Dæmi: 

 
Anna og Klara eru að leika í búningunum. Anna klæðir Klöru í fötin og 
beinir henni í áttina sem hún vill að hún fari í og segir við hana: Farðu í 
skólann. Þarna er Anna að koma með tillögu að leik og felur hann í sér 
að fara í skólann. Klara gengur í burtu líkt og hún sé að fara í skólann. 
Þær halda áfram í skólaleiknum síðan koma Oddur og Þórey inn í 
leikinn. Anna segir í leiknum að þetta sé fyrir mömmu og pabba (Þá er 
hún að vísa til dótsins sem hún er með).Oddur kemur með tillögu að 
nýjum leik. Hann segir: Hey eigum við að fara í feluleik. Þá heyrist í 
Önnu: Já ég er að meina það. Börnin öll taka plastkassa sem fötin voru í 
og setja upp í sófa og tvö börn fara ofan í sitthvort kassann og hin fela 
þau með fötunum. (Myndband 3). 

 

Hlátur og bros voru algeng leið til að hafa samskipti við hin börnin 

samkvæmt niðurstöðum og er það hluti af jákvæðum samskiptum þar sem 

börnin gefa til kynna að það sé gaman. Bros átti sér stað 23 sinnum en í 

myndbandi 1 var bros með hæstu tíðnina sem var 9 sinnum. Anna brosti oftast 

en Hilmar sjaldnast. Fram kom í rannsókninni að hlátur átti sér stað í 26 skipti 

sem leið til samskipta. Nokkuð jöfn tíðni var á hlátri í myndböndunum en oftast 
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kom hlátur fram í myndbandi 3 og 6. Hlátur birtist sem hluti af samskiptum 

alls 7 sinnum í myndbandi 3 og 6 sinnum í myndbandi 6. Var það Klara sem 

hló oftast en sjaldnast hló Berglind. Dæmi:  

 
Oddur og Klara eru í sitthvorum plastkassanum með föt ofan á sér og 
Þórey og Anna eru að setja fleiri föt ofan á þau. Oddur og Klara hlæja 
mikið og virðist sem þau skemmti sér mjög vel. Þegar Anna og Þórey 
telja að það sé komið nóg af fötum fara þær og telja upp á tíu og fara 
síðan að leita að Oddi og Klöru. Þau finna þau ofan í plastkössunum og 
allir fara að hlæja. (Myndband 3). 

 

Niðurstöður sýna að börnin hófu samskipti með því að spyrja hvort þau 

mættu vera með í 5 skipti og er það hluti af jákvæðum samskiptum þar sem 

það er kurteisi að spyrja hvort maður megi vera með í stað þess að ryðjast inn 

í leikinn. Þórey var duglegust að spyrja hvort hún mætti vera með í leik. Það 

voru þrátt fyrir það einhver tilfelli þar sem börn spurðu ekki hvort þau mættu 

vera með heldur byrjuðu að leika sér með hinum börnunum og var Bríet ein af 

þeim. Dæmi: 

 
Bríet, Fanney og Þórey eru í einingakubbunum en eru ekki að kubba 
heldur hoppa og fíflast. Síðan fara Bríet og Fanney að kubba og Þórey 
spyr hvort hún megi vera með. Bríet reynir að halda á Þórey til þess að 
færa hana í burtu og segir síðan við Þórey: Þú vildir ekki vera með áðan. 
Þórey svarar: Já en ég vil það núna og Bríet svarar þá: ókei. Þær fara 
síðan allar þrjár að kubba saman. (Myndband 1). 

 

Fram kom í niðurstöðum að börnin gáfu frá sér hljóð (ískur og purr) í 5 

skipti með það að markmiði að hafa samskipti við aðra. Átti það þá einna helst 

stað þegar börnin voru að reyna að ná athygli hvers annars og sýna þeim hlut 

eða annað dót. Aftur á móti í sumum tilfellum voru hljóðin hluti af leiknum og 

þeirra samskiptaleið. Þegar hljóð eru hluti af leik eru þau jákvæð en ef þau eru 

til að ná athygli þá fer það eftir aðstæðum hvort þau séu jákvæð eða neikvæð. 

Oftast kom fram á myndbandi 3 að börnin gáfu frá sér hljóð við samskipti við 

aðra, í 3 skipti. Þórður gaf oftast frá sér hljóð þegar hann var að reyna að ná 

sambandi við annað barn en Klara sjaldnast. Þórður sat á gólfinu og gaf allt í 

einu frá sér hljóð: „íííí“ og svo sagði hann ekkert meir. Söngur átti sér stað í 5 

skipti þar sem sungið var til þess að bæta við leikinn eða þá að söngurinn var 

hluti af leiknum. Í myndbandi 4 kemur fram söngur í 2 skipti og er það hæsta 
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tíðnin í þeim flokki. Þórður notaði oftast af börnunum söng sem jákvæða 

athöfn en Þórey sjaldnast. Dæmi: 

 
Sonja liggur í sófanum og syngur og reynir að ná athygli Daníels. Síðan 
gengur Daníel í burtu og það virðist sem hann heyri ekki í Sonju. Þá 
gengur Sonja á eftir Daníel og heldur áfram að syngja. Daníel tekur eftir 
Sonju og þau fara að leika sér saman með eldhúsdótið. (Myndband 4). 

 

Niðurstöður sýna að það kom fram 6 sinnum að börnin reyndu að ná 

augnsambandi í samskiptum við aðra og var tíðni milli myndbanda nokkuð 

jöfn. Börnin horfðu hvert á annað á meðan þau léku sér við hvert annað en 

rannsakandi sá einungis 6 skipti þegar barn reyndi að beita augnsambandi til 

þess að hefja samskipti eða ná sambandi við annað barn. Þessi samskipta 

aðferð flokkast sem jákvæð samskiptaleið þar sem börnin eru að reyna að hefja 

samskipti við önnur börn. Sonja notaði oftast augnsamband til að ná sambandi 

við aðra en Fanney sjaldnast. Dæmi: 

 
Klara, Sonja og Anna eru að leika sér saman í eldhúsdótinu. Sonja beygir 
sig niður og setur andlitið beint fyrir framan Önnu og horfir í augun á 
henni og spyr síðan hvort hún megi fá gosflöskuna sem Anna heldur á. 
Anna réttir Sonju flöskuna og fer síðan með hana í eldhúsið og setur 
hana inn í skáp. 

 

Í myndbandi 2 fór barn í fýlu þegar það hafði samskipti við annað barn og 

er það hluti af neikvæðum samskiptum. Var þetta 1 skipti og var það Anna sem 

fór í fýlu við Klöru þegar hún fékk ekki að stjórna leiknum. það átti sér stað í 

3 skipti að barn bauð kennara í leik og var það Stefán sem stóð fyrir því í 

myndbandi 6. Sýndu kennararnir þrír góða færni í samskiptum við börn í leik 

þar sem þeir voru þátttakendur í leiknum en tóku ekki yfir hann. 

Niðurstöður sýna að jákvæðar athafnir í samskiptum barnanna voru að sýna 

hluti, koma með tillögur, skipuleggja leikinn, hlátur og bros, spyrja hvort þau 

megi vera með, hljóð, söngur og augnsamband. Fram kom að neikvæðar 

athafnir í samskiptum barnanna voru neikvæð viðbrögð eins og fara í fýlu. 

4.3 Samhygð barna í hlutverkaleik 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að samhygð hjá börnum birtist einna helst í 

að rétta/lána hvert öðru hluti og er það hluti af jákvæðri athöfn. Börnin 
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réttu/lánuðu hvert öðru í 91 skipti á sex upptökum. Í upptöku 1 og 2 var mesta 

tíðnin, 47 skipti á upptöku 1 en 22 skipti á upptöku 2. Leikurinn sem fram fór 

á upptöku 1 fól í sér að rétta hluti og voru Fanney og Bríet oftast í því hlutverki 

en Anna sjaldnast. Þegar Fanney rétti Bríet kubb í eitt skiptið sagði hún: 

„hérna“. Börnin virtust vera dugleg að aðstoða hvert annað og voru skiptin alls 

20. Í myndbandi 3 aðstoðuðu börnin hvert annað oftast, eða í 9 skipti. Börnin 

voru í flottum hlutverkaleik þar sem Anna og Klara voru duglegastar að 

aðstoða en Þórður aðstoðaði sjaldnast. Dæmi: 

 
Bríet situr á gólfinu og er búin að raða kubbum í kringum sig og er 
byrjuð að kubba annan hring í kringum sig þegar Fanney kemur og 
kubbar með henni en eftir tvö skipti breytir Fanney og byrjar að rétta 
Bríet kubbana. Hún gerir það síðan allan tímann í leiknum. Hún nær í 
kubba í hilluna og réttir Bríet. (Myndband 1). 

 

Fram kom í niðurstöðum að börn gætu verið duglegri við að hrósa hvert 

öðru. Hrós er jákvæð athöfn og kom einu sinni fram, var það Jón í 

myndbandsupptöku 4. Jón sagði: „Þetta er flott hjá þér“ við Sonju. Snertingar 

voru algengt merkingarform samhygðar en alls voru 19 dæmi um snertingar. 

Sonja var duglegust við að beita snertingu í samhygð sem er jákvæð athöfn en 

Bríet sjaldnast. Dæmi: 

 
Sonja skríður á gólfinu og Klara gengur framhjá henni. Sonja snertir 
fótinn á Klöru og gefur henni merki um að koma. Svo skríður Sonja upp 
við vegg og sest þar. Klara gengur frá eldhúsdótinu sem hún var að leika 
sér með og fer á eftir henni og sest við hliðina á henni. (Myndband 2). 

 

Auk almennrar snertingar sýndu börnin samhygð með því að knúsa/taka 

utan um hvert annað. Börnin knúsuðu/tóku utan um hvert annað í 8 skipti. 

Knús/taka utan um eru jákvæðar athafnir og voru flest af þessum skiptum á 

milli Önnu og Klöru en sjaldnast hjá Hilmi og Pálínu. Dæmi: 

 
Klara og Anna eru að leika í búningunum og eru komnar í sófann. Klara 
leggst í sófann og er litla barnið. Anna segir við Klöru: Þú ert litla barnið. 
Anna leggst við hliðina á Klöru og knúsar hana fast. Síðan tekur Anna í 
fæturna á Klöru og réttir úr þeim. Síðan stendur Anna upp segir bless 
snýr sér svo við og knúsar Klöru aftur enn lengur en í fyrra skiptið. 

 

Ekkert dæmi fannst í rannsókninni þar sem barn huggaði annað barn 

samkvæmt niðurstöðum. Í eitt skipti átti sér stað atvik þar sem Fanney datt með 
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kubb ofan á höfuðið á Pálínu. Fanney huggaði ekki Pálínu þar sem hún 

stirðnaði. Fanney sýndi samt sem áður merki um samhygð þar sem lesa mátti 

í svipbrigði hennar mikla eftirsjá. Eftirsjá er jákvæð athöfn þar sem hún sýnir 

fram á að barnið hafi séð eftir að hafa meitt annað barn. Dæmi: 

 
Bríet, Fanney og Pálína eru að leika sér í kubbunum. Þær eru að kubba 
hús og fara fram og til baka til þess að ná sér í kubba í hilluna. Í eitt 
skipti er Fanney að ná í kubb og dettur um annan kubb og fer með 
kubbinn beint í höfuðið á Pálínu. Pálína meiddi sig og fór að gráta. 
Fanney huggaði ekki Pálínu heldur stóð upp við vegginn með 
skelfingarsvip. (Myndband 1). 

 

Fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar að í sumum tilfellum var skortur 

á samhygð og birtist það með því að hrinda eða hunsa aðra sem er neikvæð 

athöfn. Alls áttu hrindingar sér stað í 3 skipti og var það Stefán sem átti 2 skipti 

af 3. Áttu þau sér stað þegar Stefán vildi fá hlut sem annar var með. Þórður 

hrinti 1 sinni. Börn voru hunsuð í 13 skipti og var ástæðan fyrir hunsun í 

flestum tilfellum þegar barn kom með tillögu í leik en hin tóku ekki vel í hana 

og ákváðu því að hunsa þá tillögu. Hunsun er neikvæð athöfn og var Anna 

duglegust í að hunsa tillögur annarra þar sem hún vildi oftast fá að ráða í 

leiknum og tók því ekki vel þegar aðrir vildu gera eitthvað sem henni leist ekki 

á en Klara hunsaði sjaldnast. Dæmi: 

 
Sonja er að hræra í skál með skeið og Anna og Klara sitja í sófanum með 
peningakassa. Sonja gengur til stelpnanna og reynir að fá Önnu til að 
smakka en hún hunsar Sonju og heldur áfram að peningakassanum með 
Klöru. Sonja gengur í burtu og heldur áfram að hræra í skálinni við 
borðið. (Myndband 2). 

 

Niðurstöður sýna að börnin áttu það til að rífa af hvert öðru í leik og átti 

það sér stað í 16 skipti. Í myndbandi 2 var tíðnin hæst en skiptin voru 7 talsins. 

Að rífa af öðrum er neikvæð athöfn. Anna og Stefán rifu oftast af öðrum og 

útfrá myndböndunum að dæma virtist ástæðan yfirleitt vera sú að þau réðu 

leiknum og virtust halda að þá mættu þau rífa af hinum börnunum án þess að 

hugsa út í hvernig hinum liði. Í eitt skiptið skiptið þegar Stefán rífur af segir 

hann ákveðið: „Ég var sko með þetta“. Jón reif sjaldnast af öðrum. Dæmi: 

 
Þórður, Jón, Stefán og Daníel voru að leika sér í eldhúsleik. Þeir voru að 
elda á fullu. Síðan tekur Jón kál af borðinu og ætlar að fara að leika með 
það en Stefán rífur kálið af Jóni og segir: „Nei“. Jón verður hálf brugðið 
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við þessi viðbrögð frá Stefáni en heldur þó áfram að leika sér og tekur í 
stað kálsins upp kjúklingalegg og heldur áfram að elda. Stefán heldur 
einnig áfram að leika með kálið en eftir smá stund leggur hann það síðan 
frá sér. (Myndband 6). 

 

Fram kom í niðurstöðum að jákvæðar athafnir í samhygð barna eru þegar 

þau rétta/lána hvert öðru, snerting, knúsa/halda utan um og eftirsjá. 

Niðurstöður sýndu jafnframt að neikvæð athöfn samhygðar kom fram þegar 

þau hrintu, hunsuðu og rifu af hvert öðru. Skortur á hrósi og huggun er einnig 

hluti af neikvæðri athöfn. 

4.4 Sjálfsstjórn barna í hlutverkaleik 

Í greiningu á gögnunum kom í ljós að sjálfsstjórn birtist oftast í því þegar börn 

bregðast við tillögum annarra, þá annað hvort vel eða illa. Dæmi um jákvæð 

viðbrögð eru að börnin létu undan. Dæmi um neikvæð viðbrögð eru þegar 

börnin vildu ekki gera það sem hinn aðilinn stakk upp á. Börn brugðust vel við 

tillögum annarra í 12 skipti. Átti það sér oftast stað í myndbandi 3 og voru 

skiptin 5 talsins. Klara brást oftast vel við tillögum annarra sem er jákvæð 

athöfn en Anna og Stefán brugðust oftast illa við tillögum annarra sem er 

neikvæð athöfn. Börnin brugðust illa við tillögum annarra í 12 skipti og var 

það í myndbandi 2 sem tíðnin var hæst, 5 skipti. Dæmi: 

 
Anna, Klara og Sonja voru að leika saman í eldhúsinu. Anna er að elda 
súpu handa mömmu sinni, sem Klara leikur. Hún réttir mömmunni 
súpuna og segir: Hérna mamma. Klara tekur við súpunni og þykist borða 
hana. Sonja kemur síðan með ilmvatnsbrúsa og segir: Hérna er sprey 
handa mömmunni. Anna tekur ilmvatnið og skilar því til Sonju og segir 
höstuglega: Nei, ég vil ekki sprey og þarf ekki sprey. (Myndband 2). 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að sálfsstjórn átti sér stað þegar börnin 

voru yfirveguð og gerðist það í 8 skipti. Að vera yfirvegaður er jákvæð athöfn. 

4 skipti af þessum 8 áttu sér stað í myndbandsupptöku 2. Var það Klara sem 

var oftast yfirveguð og átti það sér yfirleitt stað í samskiptum við Önnu. 

Andstæðan við að vera yfirvegaður er að sýna æsing sem er neikvæð athöfn. 

Börnin æstu sig í 5 tilfellum og var mesta tíðnin í myndbandi 6. Þórður var sá 

sem virtist eiga erfiðast með að vera yfirvegaður og virtist það vera í þeim 
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tilgangi að fá athygli hinna barnanna og fá þau með sér í ærslagang sem 

stundum gekk upp. Dæmi: 

 
Daníel, Stefán, Jón, Hilmar og Þórður voru að leika í eldhúsleik. Þórður 
byrjar síðan að æsast upp og fer að hoppa upp í glugga og niður. Byrjar 
svo að taka karate stökk á gólfinu og leggst á gólfið og snýr sér í hringi. 
Þórður hoppar svo aftur upp og kallar á Jón og Daníel og reynir að fá þá 
með sér, sem á endanum gengur upp. Þeir eru allir farnir að hoppa og 
ærslast. (Myndband 6). 

 

Fram kom í niðurstöðum að köll, sem er neikvæð athöfn, áttu sér stað í 4 

skipti og var tíðnin frekar jöfn milli myndbanda. Voru það Stefán og Anna sem 

kölluðu oftast og var það yfirleitt í þeim tilgangi að fá að ráða í leiknum eða 

þau voru að mótmæla tillögum annarra. Klara kallaði sjaldnast. Sum börnin 

áttu erfitt með sjálfsstjórn og kom það fram í því að þau sýndu yfirgang. Frekja 

er neikvæð athöfn. Börnin sýndu yfirgang í alls 11 skipti og var tíðnin hæst í 

myndbandi 6 og voru skiptin 4. Stefán og Anna voru þau börn sem sýndu 

yfirgang og átti birtingarmynd hans sér yfirleitt stað þegar þau fengu ekki 

framgengt því sem þau vildu en Klara sýndi sjaldnast yfirgang. Meðan á 

rannsókninni stóð brugðust börnin við mótlæti í 11 skipti. Að bregðast við 

mótlæti er jákvæð athöfn. Kom það oftast fram í myndböndum 2 og 3. Í 

myndbandi 2 brugðust börnin við mótlæti í 4 skipti. Einnig voru skiptin 4 í 

myndbandi 3 og var það Bríet sem brást oftast við mótlæti en Jón og Klara 

sjaldnast. Dæmi: 

 
Stefán, Jón og Daníel voru við borðið að elda með eldhúsdótið og eru 
þeir allir að leika saman með dótið. Síðan tekur Daníel upp sleif sem lá 
á borðinu og byrjar að ganga í átt að eldavélinni með sleifina en þá kallar 
Stefán á eftir honum: Ég var með þetta. Daníel segir: Þetta var á borðinu. 
Þá kallar Stefán aftur með ákveðnum frekjutón: En ég var sko með þetta. 
Daníel snýr við og réttir Stefáni sleifina. (Myndband 6). 

 

Fram kom í niðurstöðum að börn sýna sjálfsstjórn í jákvæðum athöfnum 

með því að bregðast jákvætt við tillögum annarra, vera yfirvegaður og bregðast 

við mótlæti. Skortur á sjálfsstjórn kemur fram í neikvæðum athöfnum líkt og 

að bregðast illa við tilögum annarra, vera með æsing, kalla og vera með 

yfirgang. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar í tengslum við 

fræðin. Kaflanum er skipt niður í fjóra undirkafla og verður greint frá þremur 

flokkum tilfinningagreindar (samskipti, samhygð og sjálfsstjórn) í tengslum 

við fræðin. Síðan í lok kaflans verður rannsóknarspurningunni svarað sem og 

undirspurningum hennar. 

5.1 Samskipti barna 

Niðurstöður sýna að einn af þáttum tilfinningagreindar eru samskipti og felst 

sá þáttur í að geta látið tilfinningar sínar í ljós. Þeir sem búa yfir færni í góðum 

samskiptum búa yfir þeirri hæfni að geta stjórnað eigin tilfinningum sem er 

undirstaða góðra samskipta (Goleman, 2000, bls. 121–122). Samskipti eiga sér 

einna helst stað þegar börn sýna hvert öðru eitthvað samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar og má telja að ástæðan fyrir því sé að þá ná börnin athygli annarra 

barna með að sýna þeim eitthvað áhugavert og þegar athyglinni hefur verið náð 

þá geta þau viðhaldið samskiptunum. Líkt og Gregory Bateson (1979, bls. 132) 

heldur fram þá þarf tvo til svo samskipti geti átt sér stað og með því að sýna 

öðru barni eitthvað þá má telja að barnið sé að stofna til samskipta. Börn fá 

skilning í gegnum samskipti. Það sem gerist hjá þeim gerist einnig hjá öðrum 

þannig að með því að sýna öðrum eitthvað þá er líklegt að barnið sé að fá 

þennan skilning eða reyna að fá aðra til að skilja sig (Hrönn Pálmadóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 46). Með því að sýna öðrum eitthvað eru 

börnin að nota líkamann sinn til þess að koma sér á framfæri líkt og fram kom 

í rannsókn Hrannar Pálmadóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012, bls. 53). Þessi 

tegund samskipta er án orða og geta samskipti bæði átt sér stað með og án orða 

(Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 53). 

Fram kom í niðurstöðum að hlátur og bros eru samskiptaform sem eiga sér 

stað án orða og virtist þessi tegund samskipta skipta miklu máli í leik barnanna. 

Þar sem tíðni þessara samskipta var frekar há samkvæmt rannsókninni 

(Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 53). Það má gera ráð fyrir að þegar börn 
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brosa eða hlæja í leik þá sé þau að gefa leikfélaga sínum til kynna að það sé að 

skemmta sér og finnist gaman í leiknum. Með því að láta leikfélagann vita með 

þessum hætti eiga samskipti sér stað. Munur var milli myndbanda á tíðni bros 

og hláturs og leiða má líkur að ástæðan fyrir þeim mun sé að misgaman hefur 

verið í þessum leikjum þar sem bros og hlátur gefa oft til kynna hve gaman er. 

Niðurstöður sýna að þegar börn reyna að ná sambandi við önnur börn í þeim 

tilgangi að hefja samskipti eiga þau til að gefa frá sér hljóð, sem virðist oft vera 

upp úr þurru en þjónar samt sem áður þeim tilgangi að fanga athygli annarra. 

Þegar börnin gáfu frá sér þessi hljóð var það oftast í þeim tilgangi að sýna 

börnunum eitthvað og af því má sjá að það er ákveðin tegund samskipta. Í 

einhverjum tilfellum voru hljóðin hluti af leiknum og má draga þá ályktun að 

með því að gefa frá sér hljóð sem þjónar ákveðnum tilgangi í leiknum sé það 

hluti af samskiptum barnanna. Þar sem þau virðast samþykkja þessi hljóð og 

eiga þessi samskipti án orða (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 53). Þessi hljóð 

geta verið hver sem er. Aftur á móti samkvæmt niðurstöðum eiga börnin það 

til að syngja til þess að ná athygli annarra og virðist sem börnin noti ólíkar 

samskiptaaðferðir eftir einstaklingum. Má telja að ástæðan fyrir því sé sú að 

börnin velji þá samskiptaaðferð sem þau telja við hæfi hér og nú. Fram kom í 

niðurstöðum að þessi tegund samskipta var ekki algeng milli barnanna og má 

telja ástæðuna vera að aðrar aðferðir beri frekari árangur þar sem þær voru 

notaðar í meira mæli. 

Samkvæmt niðurstöðum er augnsamband barna hluti af samskiptaformi 

þeirra og virðast þau nýta sér þá leið til þess að hefja samskipti. Niðurstöður 

sýndu fram á að þessi tegund samskipta var samt sem áður ekki það algeng og 

kom það töluvert á óvart þar sem í daglegu lífi notar fullorðið fólk 

augnsamband til að eiga samskipti við aðra. 

Fram kom í niðurstöðum að samskipti barna eiga sér einnig stað með 

orðum, líkt og fram kom hér að ofan, og var algengt að slík samskipti færu 

fram þegar börnin voru að plana leikinn og koma með tillögur. Með því að 

plana leikinn eru börnin að eiga samskipti sín á milli og þegar þau plana leikinn 

þá koma þau með tillögur að leik. Í leik á sér stað þroska- og tengslamyndun 

hjá börnum (Anderson-McNamee og Bailey, 2010, bls. 1). Í samskiptum barna 

á þar af leiðandi sér stað þroska- og tengslamyndun þar sem samskipti barna 

eiga oftast stað í gegnum leik þeirra. 

Niðurstöður sýndu fram á að sum börnin hófu samskipti með því að spyrja 

hvort þau mættu vera með en það var ekki algengt enda var leikurinn yfirleitt 
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byrjaður þegar myndbandsupptaka hófst. Það komu aftur á móti upp þau tilfelli 

þar sem börnin spurðu ekki hvort þau mættu vera með heldur hófu leikinn án 

samþykkis hinna og má gera ráð fyrir að það sé skortur á samskiptafærni. Þar 

sem samskiptafærni felst í því að koma á félagslegri tengingu. Einnig eru þau 

börn sem búa yfir samskiptafærni oft vinsæl meðal annarra barna og það má 

telja að þau börn sem hefja leik án þess að spyrja hvort þau megi vera með séu 

ekki mjög vinsæl meðal annarra (Goleman, 2000, bls. 127). Það þarf að ná 

tengingu við leikfélaga og það má telja líklegt að barn stofni til slíkra tenginga 

með því að spyrja hvort það megi vera með í leik. Auk þess sem þetta flokkast 

undir ákveðna tegund af tillitsleysi sem bendir til skorts á hæfni í samskiptum 

við aðra (Goleman, 2000, bls. 122). 

Í samskiptum barna eiga þau til að nota fýlu samkvæmt niðurstöðum og 

leiða má líkur að því að ástæðan sé að reyna að stjórna samskiptunum við hinn 

aðilann. Þetta samskiptaform má segja að flokkist undir skort á samskiptafærni 

þar sem barn er ekki að virða skoðanir annarra og vill fá að stjórna leiknum 

með fráhrindandi fasi (Goleman, 2000, bls. 122). 

Fram kom í niðurstöðum að hlutverkaleikur virðist vera góð leið fyrir 

samskipti barna þar sem í hlutverkaleik þurfa þau að plana leikinn. Þau þurfa 

að ákveða sín á milli, með eða án orða, hvernig leikurinn á að vera og hvort 

þau vilja fara þessa leið eða aðra leið með leikinn. Börnin verða fyrir áhrifum 

annarra í gegnum leikinn og hefur félagsleg staða þeirra oft áhrif á hvort þau 

séu þátttakendur í leik eða ekki (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 53). Af 

þessu má draga þá ályktun að samskipti barna skipti miklu máli í hlutverkaleik 

þar sem það hefur áhrif hvort þau séu ákjósanlegir leikfélagar eða ekki. Auk 

þess má telja að samskipti hafi þar af leiðandi áhrif á þroska þeirra þar sem 

hlutverkaleikurinn bíður upp á ýmiss tækifæri til þess að örva alhliða þroska 

barna (Frost, o.fl., 2008, bls. 175). 

5.2 Samhygð barna 

Niðurstöður sýndu fram á að samhygð er hluti af tilfinningagreind og felur í 

sér þá hæfni að geta skynjað tilfinningar annarra og sett sig í spor þeirra 

(Goleman, 2000, bls. 105). Af þessu má draga þá ályktun að samhygð tengist 

samskiptum þar sem einstaklingur þarf að geta skynjað tilfinningar annarra og 

sett sig í spor þeirra til að eiga góð samskipti við aðra. Telja má að mikilvægt 

sé að börn búi yfir samhygð til þess að geta átt samskipti við aðra. Einnig vegna 
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þess að samhygð felur í sér að þekkja sjálfan sig og með því að þekkja sjálfan 

þig þá má álykta að einstaklingurinn sé sjálfsöruggari en ella (Goleman, 2000, 

bls. 54). 

Samkvæmt niðurstöðum birtist samhygð hjá börnum einna helst í því að 

rétta eða lána öðrum einhverja hluti. Þannig má leiða líkur að því að börnin séu 

að setja sig í spor annarra og rétta þeim hluti. Það má telja að þau rétti þeim þá 

hluti sem þau myndu vilja fá og eru þar af leiðandi að setja sig í spor annarra. 

Tilfinningaleg sjálfsvitund er mikilvægur þáttur í samhygð og má því álykta 

að til þess að geta sett sig í spor annarra þurfa börn að skilja eigin tilfinningar, 

það er að búa yfir sjálfsvitund (Goleman, 2000, bls. 54). Börnin voru einnig 

dugleg að aðstoða hvert annað og má gera ráð fyrir að þau séu búin að ná góðri 

færni í samhygð. Ástæðan fyrir því að svo megi álykta er að þegar börn aðstoða 

hvert annað þá eru þau að bregðast við þörfum annarra og er það hluti af 

samhygð (Committee for Children, 2002, bls. 31).  

Niðurstöður sýna fram á að samhygð felst til að mynda í tilfinningalegu 

viðmóti, líkt og hrósi. Tjáningarform tilfinninga er oftast tjáð án orða 

(Committee for Children, 2002, bls. 31). Samkvæmt rannsókninni voru börnin 

ódugleg við að hrósa hvert öðru og má draga þá ályktun að leggja þurfi frekari 

áherslu á að börn hrósi hvert öðru. Líkt og fram hefur komið felst samhygð í 

að geta sett sig í spor annarra og að geta lesið tilfinningar þeirra (Frost, o.fl., 

2008, bls. 140). Þegar barn huggar annað barn þá er það að sýna samhygð. Þó 

svo að ekkert barn hafi huggað í þessari rannsókn samkvæmt niðurstöðum þá 

þýðir það ekki að það sé skortur á samhygð hjá þeim. Vegna þess hve fáar 

upptökur voru gerðar, sex talsins, þá skapaðist ekki nema eitt tækifæri til þess 

að barn gæti huggað. Því er það ef til vill ekki marktækt þó svo að barnið hafi 

ekki verið huggað. Barnið sýndi aftur á móti merki um eftirsjá, sem er hluti af 

samhygð, og sýnir það fram á að barnið hafi séð eftir verknaðinum sem er 

dæmi um að bregðast við tilfinningum annarra (Frost, o.fl., 2008, bls. 140). 

Fram kom í niðurstöðum að samhygð barna er oftar en ekki falin í snertingu 

og er það oft merki um að aðilinn hafi skilning á því sem hinn er að segja 

(Goleman, 2000, bls. 152). Knús og að taka utan um aðra er jafnframt merki 

um samhygð (Birna Dís Bjarnadóttir, 2010, bls. 67). Var misjafnt eftir börnum 

hve mikið þau beittu snertingu og knúsi/taka utan um við að sýna samhygð 

samkvæmt niðurstöðum en má áætla að ástæðan fyrir mismuninum sé sú að 

börnin eru með mismikla færni í tilfinningagreind. 
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Fram kom í niðurstöðum að það má einnig sjá skort á samhygð hjá börnum 

og er birtingarform hans fólgið í að hrinda og hunsa aðra. Þegar skortur er á 

samhygð þá eiga einstaklingar erfitt með að setja sig í spor annarra og eru 

þessir einstaklingar líklegir til að fremja alvarlega glæpi (Goleman, 2000, bls. 

115). Börn eiga einnig til að rífa hvert af öðru og kom það fram í rannsókninni 

að börnin rifu þónokkrum sinnum hvert af öðru. Þegar börn rífa af hvert öðru 

þá eru þau ekki að sýna samhygð þar sem samhygð felur í sér að sýna öðrum 

virðingu (Committee for Children, 2002, bls. 31). Þó svo að börnin sýni merki 

um skort á samhygð þegar þau hrinda og hunsa er það ekki merki um að börnin 

hafi ekki samhygð heldur má telja að þau séu enn að læra á eigin tilfinningar 

og að hemja þær en með tímanum má gera ráð fyrir að börnin nái þeirri færni. 

Til þess að börn hafi réttu verkfærin til þess að geta sýnt samhygð þurfa þau 

að þekkja tilfinningar sínar og má segja að það að kenna börnum að þekkja 

tilfinningar sínar eigi að vera hluti af starfi leikskólakennara (MacNaughton og 

Williams, 2009, bls. 187). 

Í gegnum leikinn eflist alhliðaþroski barna. Þar sem tilfinningagreind er 

hluti af almennum þroska og samhygð er hluti af tilfinningagreind má telja að 

í gegnum leikinn þroski börn með sér samhygð (Menntamálaráðuneytið, 1999, 

bls. 9). Í gegnum hlutverkaleikinn læra börnin að sjá hlutina frá sjónarhorni 

annarra og setja sig í annarra spor og leiðir það í ljós að samhygð barna 

þroskast í gegnum hlutverkaleikinn (Ashiabi, 2007, bls. 205–206).  

5.3 Sjálfsstjórn barna 

Niðurstöður sýna fram á að sjálfsstjórn, líkt og samskipti og samhygð, er hluti 

af tilfinningagreind. Börn beita sjálfsstjórn þegar þau bregðast við tillögum 

annarra líkt og fram kom í niðurstöðum. Stundum eiga þau auðvelt með að 

hafa stjórn á sjálfum sér en í öðrum tilfellum missa þau stjórn á sjálfum sér 

(Steinunn Gestsdóttir, 2012, bls. 19). Börnin brugðust bæði vel og illa við 

tillögum annarra. Börnin eru enn að þroskast og læra að stjórna tilfinningum 

sínum og má áætla að það sé ástæðan fyrir því að oft áttu börrnin erfitt með 

sjálfsstjórn þegar kom að tillögum frá öðrum.  

Sá eiginleiki að geta haldið ró sinni þegar aðstæður eru erfiðar er dæmi um 

að hafa sjálfsstjórn. Að geta haldið aftur af sér er mikilvægur eiginleiki 

sjálfsstjórnar þar sem þá getur einstaklingurinn hagað sér út frá þeim 

markmiðum sem hann vill ná (Steinunn Gestsdóttir, 2012, bls. 19, 21). Af 
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þessu má draga þá ályktun að með því að kenna börnum að stjórna tilfinningum 

sínum þá eru þau betur í stakk búin til þess að takast á við vandamál sem verða 

á vegi þeirra. 

Það getur verið erfitt að hafa stjórn á sjálfum sér öllum stundum og eiga 

börn til að æsa sig þegar þau leika við önnur börn samkvæmt niðurstöðum. Er 

það hluti af sjálfsstjórn að sýna bæði „góðar“ og „slæmar“ tilfinningar þegar 

við á. Þar af leiðandi má áætla að börn þurfi að læra að nota „slæmar“ 

tilfinningar sér til gagns. Það er að nota þær sem hvata. Má gera ráð fyrir að 

með því að nota þær sér til gagns hjálpi það börnum að öðlast frekari 

sjálfsstjórn (Matthews, o.fl., 2004, bls. 367, 472–473). 

Það krefst ákveðinnar sjálfsstjórnar að bregðast við mótlæti. Samkvæmt 

kennsluhefti Stig af stigi telst eðlilegt að sýna reiði svo lengi sem hún bitni 

ekki á öðrum (Committee for Children, 2002, bls. 9). Út frá þessu má álykta 

að það sé í lagi að bregðast við mótlæti svo lengi sem það bitni ekki á öðrum. 

Þegar börn eiga erfitt með sjálfsstjórn þá virðast þau nota öskur til að tjá 

sig. Virtist sem öskur væru notuð til þess að stjórna leiknum. Einnig notuðu 

börnin frekju til þess að fá sitt fram. Þeir sem eiga erfitt með sjálfsstjórn geta 

átt við ýmis vandamál að stríða, sem dæmi fíkniefnavandamál eða 

persónuleikaröskun (Matthews, o.fl., 2004, bls. 472–473). Því má telja að 

mikilvægt sé að börnum sé kennd sjálfsstjórn. Til þess að hægt sé að kenna 

börnum sjálfsstjórn þá má draga þá ályktun að kennarar þurfi að vera vel 

upplýstir til þess að það beri árangur líkt og fram kom í rannsókn Steinunnar 

Gestsdóttur (2012, bls. 34). Þau börn sem eiga erfitt með sjálfsstjórn eiga 

jafnframt erfitt með að halda athygli í kennslustund og geta því dregist aftur úr 

(Goleman, 2000, bls. 277). Leiða má líkur að því að með frekari áherslu á að 

kenna börnum sjálfsstjórn þá séu minni líkur að þau dragist aftur úr námi. Því 

má segja að mikilvægt sé að kennarar leggi áherslu á tilfinningagreind barna, 

sér í lagi sjálfsstjórn. Það er best að grípa sem fyrst inn í ef vinna þarf með 

sjálfsstjórn barna og finna úrræði sem hentar hverju barni fyrir sig (Steinunn 

Gestsdóttir, 2012, bls. 34). 

Sjálfsagi er einn af undirflokkum sjálfsstjórnar og felst hann í að stjórna 

eigin hegðun (Steinunn Gestsdóttir, 2012, bls. 22). Það krefst til að mynda 

sjálfsaga þegar reiði er annars vegar. Sjálfsstjórn felst í sjálfsaga og þar af 

leiðandi þarf að huga að sjálfsaga hjá börnum til þess að byggja góðan grunn 

fyrir sjálfsstjórn (Goleman, 2000, bls. 284). Undirstaða að góðu námi hjá 
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börnum má telja að sé leikurinn þar sem hann er undirstaða þroska þeirra 

(Anderson-McNamee og Bailey, 2010, bls. 1). 

5.4 Rannsóknarspurningu svarað 

Hvernig birtist tilfinningagreind þriggja til fjögurra ára leikskólabarna í 

hlutverkaleik? Samkvæmt niðurstöðum birtist tilfinningagreind einna helst í 

samskiptum þeirra. Þar sem niðurstöður sýndu fram á að mesta tíðnin á 

tilfinningagreind átti sér stað í samskiptum þeirra. Samt sem áður þarf að búa 

yfir góðri sjálfsstjórn og samhygð til að eiga góð samskipti.  

Hvernig birtist tilfinningagreind í samskiptum barna? Niðurstöður sýna 

fram á að tilfinningagreind í samskiptum barna birtist í jákvæðum athöfnum 

með því að sýna hluti og neikvæðum athöfnum með því að sýna neikvæð 

viðbrögð, eins og fara í fýlu. Hvernig sýna þriggja og fjögurra ára börn 

samhygð í hlutverkaleik? Samkvæmt niðurstöðum sýna þriggja og fjögurra ára 

börn samhygð í hlutverkaleik í jákvæðum athöfnum þegar þau rétta/lána hvert 

öðru og neikvæðum athöfnum þegar þau rifu af hvert öðru. Hvaða dæmi má 

finna um sjálfsstjórn? Fram kom í niðurstöðum að börn sýna sjálfsstjórn í 

jákvæðum athöfnum með því að bregðast jákvætt við tillögum annarra og 

neikvæðum athöfnum þegar þau bregðast illa við tilögum annarra. 
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6. Lokaorð 

Þessi ritgerð hefur verið lærdómsrík og áhugaverð. Það sem mér fannst einna 

helst áhugavert var hve góð samkipti börnin áttu yfirleitt hvert við annað. Þau 

virtust bera virðingu fyrir hvert öðru þó svo að upp kæmu deilumál þá virtist 

oftast nást að vinna úr þeim. Vinnan við þessa rannsókn var mikil reynsla þar 

sem hún kenndi mér heilmargt. Þetta er frumraun mín í rannsóknavinnu og er 

ég því reynslunni ríkari eftir að hafa unnið að henni. Úrvinnsla gagnanna var 

til að mynda tímafrekari en ég hafði gert mér grein fyrir en samt sem áður afar 

áhugaverð. Tíminn á vettvangi var mjög áhugaverður þar sem þar fékk ég 

tækifæri til þess að tengja fræðin við reynsluna. Börnin gerðu jafnframt 

rannsóknina mögulega með því að aðstoða við gagnaöflun með því að leyfa 

mér að fylgjast með leik þeirra. 

Eftir að hafa unnið að gerð þessarar ritgerðar sé ég enn frekar mikilvægi 

þess að börn læri að þekkja eigin tilfinningar sem og annarra. tilfinningagreind 

er mikilvægt verkfæri fyrir framtíðina. Það er mín ósk að þessi rannsókn hafi í 

för með sér er að frekari rannsóknir verði gerðar í íslenskum leikskólum á 

tilfinningagreind í hlutverkaleik barna. Þar sem áhersla verður lögð á 

mikilvægi þess að kenna börnum að þekkja tilfinningar sínar sem og annarra. 

Til að mynda með aðstoð kennsluefnis á borð við Stig af stigi. Ég vil jafnframt 

vekja athygli á mikilvægi leiksins í þroska barna og hvernig nýta megi hann 

við kennslu í enn ríkari mæli en gert er. Það er að kennarar taki þátt í mótun 

leiksins án þess þó að þeir taki yfir hann. 

Áhugavert væri í framhaldi af þessari ritgerð að rannsaka mun kynjanna 

hvað varðar tilfinningagreind. Hægt væri að rannsaka hvort tilfinningagreind 

birtist frekar hjá öðru kyninu og hvaða orsakir gætu valdið því. Jafnframt væri 

áhugavert að rannsaka hvort umhverfið eigi þátt í því eða ef til vill eitthvað 

annað.  
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina 

 

Sælir kæru foreldrar 

 

Mig langar til þess að fá ykkar leyfi til þess að taka myndbönd af börnunum 

ykkar í leik til þess að nota við rannsóknina mína í mastersverkefni mínu við 

Háskólann á Akureyri. Ég er að fara að kanna og skrifa um tilfinningagreind 

3-4 ára barna í hlutverkaleik. Þar mun ég leita að merkjum um að barn sýni 

sjálfstjórn, leita að merkjum um samhygð og leita að merkjum um munnleg 

samskipti, það er hvernig tala börnin saman. Eins og lög kveða á um mun ég 

gæta nafnleyndar og ef einhver hefur einhverjar athugasemdir í sambandi við 

þetta endilega hafið samband við deildarstjóra. 

 

Kveðja 

Birgitta Ósk Sveinbjörnsdóttir 

Leikskólakennaranemi 

 
 


	1. Inngangur
	1.1 Uppbygging ritgerðarinnar

	2. Leikur
	2.1 Kenningar um leik
	2.1.1	Rammi um skólastarf
	2.1.2	Leikur í leikskóla

	2.2 Leikjaflokkar
	2.2.1	Hlutverkaleikur

	2.3 Tilfinningagreind
	2.3.1 Samskipti
	2.3.2	Samhygð
	2.3.3	Sjálfsstjórn


	3. Aðferð
	3.1 Þátttakendur
	3.2 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna
	3.3 Úrvinnsla gagna

	4. Niðurstöður
	4.1 Frekari niðurstöður
	4.2 Samskipti barna í hlutverkaleik
	4.3 Samhygð barna í hlutverkaleik
	4.4 Sjálfsstjórn barna í hlutverkaleik

	5. Umræður
	5.1 Samskipti barna
	5.2 Samhygð barna
	5.3 Sjálfsstjórn barna
	5.4 Rannsóknarspurningu svarað

	6. Lokaorð
	Heimildir
	Fylgiskjöl



