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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um tilfinningagreind barna á aldrinum fimm til átta ára. Varpað 

verður ljósi á hver ávinningur er af því að hafa sterka tilfinningagreind og mun höfundur 

einnig tengja tilfinningagreind við jákvæða sálfræði og félagsþroska barna. Áhersla verður 

lögð á hlutverk foreldra og hvernig þeir geta eflt tilfinningagreind barna sinna. Komið 

verður ítarlega inn á efni sem eflir tilfinningagreind og hvernig foreldrar geta notað það 

efni. Kenningar um tilfinningagreind hafa haft töluverð áhrif á uppeldis- og skólastarf. 

Meðal annars er stuðst við kenningar Goleman, Gardner og Seligman. Helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar eru þær að barn sem hefur fengið æfingu og þjálfun í að efla 

tilfinningagreind sína er mun færara í að stjórna eigin tilfinningum, líðan og hegðun. Barn 

sem er með sterka tilfinningagreind á auðveldara með að setja sig í spor annarra, hlusta 

og sýna samkennd. Félagsfærni og samskiptafærni verða mun betri hjá barninu. 

Rannsóknir sýna einnig að virk þátttaka foreldra í lífi barna sinna, þá sérstaklega í skólalífi 

barnanna, hefur mestu áhrifin, þegar horft er til þroska barnsins ásamt velgengni þess 

bæði í námi og daglegu lífi. Þá er markmiðið með þessu lokaverkefni að færa foreldrum 

ákveðið verkfæri sem hjálpar þeim að efla tilfinningagreind barna sinna. 
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Formáli 

Áhuginn á tilfinningagreind vaknaði hjá mér þegar ég kynntist gjörhygli og jákvæðri sálfræði 

í námskeiði við Háskóla Íslands. Þá fyrst byrjaði ég að taka eftir ákveðnum þáttum hjá 

börnunum sem ég vinn með í mínu starfi, sem tengjast þessari greind. Tilfinningagreind 

vakti þennan mikla áhuga innra með mér og sá ég hvað þetta er mikilvægt fyrir börn, það 

er að hafa þessa færni fyrir framtíðina. Þó fannst mér eitthvað vanta. Ég tók eftir því hversu 

lítinn gaum sumir foreldrar gefa þessu atriði. Út frá því fékk ég þá hugmynd að „færa þeim 

verkfæri“ sem gæti aðstoðað þau að aðstoða börn sín. 

Ég vil þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig og gáfu sér tíma til þess að lesa ritgerðina 

og gefa mér góða gagnrýni. Vil ég sérstaklega þakka Kolbrúnu Þ. Pálsdóttur fyrir leiðsögnina 

og Pálu Margréti Gunnarsdóttur fyrir mjög góðar ábendingar. Að lokum vil ég þakka móður 

minni fyrir góða hvatningu og ábendingar meðan á ritgerðarskrifum stóð því það er ávallt 

gott að hafa flotta móður sem hefur alltaf trú á manni. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér, undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 9.maí 2017 

 

_________________________________ 
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1 Inngangur  

Hugmyndin að því að skrifa lokaverkefni um tilfinningagreind spratt út frá því er ég horfði 

á samskipti milli tveggja systurdætra minna. Það er 21 mánuður á milli þeirra og sú eldri var 

þá að verða fjögurra ára. Ég og eldri dóttirin sátum og vorum í leik, báðar afar kátar og 

brosmildar. Nokkrar mínútur liðu og þá kom yngri systir hennar inn í herbergið og skoðaði 

sig svolítið um. Ég sá að hún hafði tekið ákvörðun um það sem hún ætlaði að taka sér fyrir 

hendur enda gekk hún  röggsöm til okkar og tók því næst í dótið sem sú eldri lék með. Þarna 

sá ég að þetta myndi nú enda á því að einhver yrði leiður og mögulega myndu einhver tár 

renna. Eldri systirin tók á ráð og sagði „nei“ og ýtti yngri systur sinni frá sér og sú yngri datt 

þá á rassinn og fór að vola. Það er skiljanlegt að fjögurra ára barn sýni slík viðbrögð, en ég 

sem fullorðinn einstaklingur hugsaði að þetta hefði mátt leysa á skynsamlegan og góðan 

hátt án tára og sorgar. Þarna sá ég hversu miklu það breytir að geta tjáð sig og mikilvægi 

þeirrar færni að geta leyst úr ágreiningi á skynsamlegan hátt ásamt því að geta sett sig í 

spor annarra. Eldri systirin getur á engan hátt sett sig í spor þeirra yngri sökum aldurs, hún 

sér aðstæðurnar einungis út frá sér og því sem hún vill, og þar með getur reynst erfitt að 

útkljá svona mál án líkamlegra viðbragða.  

Ég velti því fyrir mér hvort það sé hlutverk foreldra að útkljá vandamál á við dæmið hér 

að ofan fyrir börn eða hvort að þau læri sjálf að finna út úr þeim í gegnum reynslu og æfingu. 

Samkvæmt Epstein og samstarfsaðilum hans (2009) er þátttaka foreldra eitt það 

áhrifamesta fyrir barnið er kemur að menntun, hegðun og þroska. Foreldrar eru lykilaðilar 

í því að móta skapgerð og tilfinningagreind barns vegna þeirra sterku tengsla sem myndast 

milli foreldra og barnsins. Fræðimaðurinn Steinberg (2001) segir að þeir foreldrar sem eru 

hvað mest virkir í lífi barna sinna eru einnig þeir sem geta sett ákveðin mörk og þar með 

gefið börnum sínum hvatningu til að standa sig vel. Þá eru þeir betur undirbúnir til þess að 

aðstoða börn sín í hinu daglega lífi sem og í félagslegum samskiptum og námslegum 

skyldum. Með þessu verkefni vil ég varpa ljósi á aðferðir og leiðir sem foreldrar geta beitt 

til að efla tilfinningagreind barna sinna. Á þennan hátt geta börnin orðið líklegri til velgengni 

í lífinu og þar með komist yfir þær hraðahindranir sem á vegi þeirra verða. Einnig vil ég 

varpa ljósi á úrræði og hvar aðstoð fæst fyrir bæði foreldra og börn er kemur að því að efla 

tilfinningaþroska barnanna. Þegar leitað er að upplýsingum um slíkt á netinu koma einkum 

upp stofnanir og ráðgjafar sem sérhæfa sig einungis í áföllum, sem börn hafa lent í og fyrir 

börn sem glíma við vímuefnaneyslu. Lítið fyrirbyggjandi efni er að finna um það hvernig 

foreldrar ungra barna geta hlúð að ofangreindum þáttum. Þörf er fyrir upplýsingar, ráðgjöf 

og heimasíður sem eru aðgengilegar, sérstaklega fyrir þá einstaklinga eða foreldra sem eru 

ekki með þekkingu á þessu sviði en þurfa aðstoð eða ráðgjöf. Þörf er á aðgengi að 
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upplýsingum fyrir foreldra með ung börn þar sem flest aðstoð hérlendis virðist miðuð að 

unglingum eða ungmennum en ekki að ungum börnum. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um tilfinningagreind barna á aldrinum fimm til átta ára, 

hvernig jákvæð sálfræði er hagnýt nálgun til að efla meðal annars sjálfsmynd og aðkomu 

foreldra og úrræði fyrir þá. Rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara er eftirfarandi: 

Hver er þáttur foreldra í að efla tilfinningagreind 5-8 ára barna? Höfundur ákvað að taka 

þennan aldur fyrir vegna reynslu hans af vinnu með börnum á þessum aldri.Önnur ástæða 

fyrir aldursvalinu var sú að börn læra mjög margt og efla hjá sér marga hæfileika á svo 

stuttum tíma á þessum tiltekna aldri. Því er mjög mikilvægt að foreldrar og annað fólk sem 

umgengst börn viti hvernig eigi að aðstoða þau. Yngri börnin í þessu aldursbili fara fljótlega 

í grunnskóla og því er gott fyrir þau að vera búin að þroska með sér ákveðna færni til að 

takast á við það ferli.  

Ritgerðinni er skipt í fjóra þætti sem teygja sig yfir nokkra kafla. Fyrsti þátturinn er um 

tilfinningagreind og nær yfir kafla tvö og þrjú sem fjalla um tengsl tilfinningagreind afar 

ítarlega og félagsþroska og hvernig félagsþroskinn tengist sterkum böndum við 

tilfinningagreind. Ásamt því verður varpað ljósi á áhrif og ávinningi tilfinningagreindar. 

Annar þátturinn er um sálfræði sem nær yfir kafla fjögur. Farið verður yfir bæði almenna 

og jákvæða sálfræði. Verður farið yfir nokkrar sálfræðikenningar, ásamt þeirri tengingu á 

milli tilfinningagreindar og jákvæðri sálfræði. Þriðji þátturinn er um hlutverk foreldra og 

nær yfir kafla fimm og sex, mun sá kafli fjalla um foreldra og fyrrgreint hlutverk þeirra ásamt 

úrræðum fyrir foreldra hins vegar og börn annars vegar og námsefni sem foreldrar geta 

nýtt til að aðstoða börn sín. Í fjórða þættinum verður farið yfir annað efni til að efla 

tilfinningagreind og nær yfir kafla sex þar sem fjallað er um annars konar efni sem foreldrar 

geta nýtt heima við til að efla börnin sín. Að því loknu eru umræður og að lokum er efnið 

dregið saman í lokaorðum.  

Með þessu lokaverkefni er lögð áhersla á það að sýna foreldrum hvernig þau geta 

aðstoðað börn sín ásamt því að færa foreldrunum verkfæri til þess að þau geti aðstoðað 

börnin fyrir framtíðina.  
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2 Tilfinningagreind 

Fræðimenn, meðal annars. Daniel Goleman, Peter Salovey og Howard Gardner, hafa leitast 

við að greina og útskýra tilfinningagreind síðustu áratugi, í þeim tilgangi að sýna hvers vegna 

það er svo ótrúlega mikilvægt fyrir einstaklinga að kunna skil á sínum eigin tilfinningum. 

Mikilvægt er að hafa stjórn á eigin líðan og þá færni að geta breytt henni. Hér verður lögð 

áhersla á sjónarhorn Goleman en þó verður komið lítillega inn á kenningar Salovey og 

Gardner. 

Tilfinningagreind er stórt og flókið hugtak og er varla hægt að útskýra hugtakið án þess 

að útskýra hvernig það snertir einstaklinginn út frá nokkrum atriðum. Þegar talað er um 

tilfinningagreind er oftar en ekki lögð áhersla á mikilvægi sjálfsvitundar. Fræðimenn segja 

að sjálfsvitundina vera einn stærsta þáttinn í tilfinningagreind. Þá er átt við að einstaklingur 

þarf að geta greint frá sínum eigin tilfinningum ásamt því að skilja þær til fulls, sem sagt 

skilja hvað liggur á bak við hverja tilfinningu en einnig að geta stjórnað þeim og geta þá 

breytt líðan sinni (Goleman, 2000). 

Einstaklingur þarf að hafa þá færni að vita hvernig hann eigi að bregðast við og hvert 

næsta skref er út frá þeim aðstæðum sem hann er staddur í hverju sinni. Talað er um þessa 

færni sem ákveðið taumhald á tilfinningum, það er einstaklingurinn áttar sig á að núna er 

tímabært að staldra við og átta sig á aðstæðum og huga að næsta skrefi. Þegar talað er um 

taumhald á tilfinningum er átt við að einstaklingurinn hafi góða sjálfstjórn, þegar streita eða 

sterkar tilfinningar koma upp sem hafa áhrif á viðmót og líðan. Einstaklingurinn ákveður þó 

að hlusta á sína innri rödd og ekki einungis hlusta á hana og fylgja henni heldur tekur 

einstaklingurinn einnig eftir þeim neikvæðu boðum sem fylgja henni. Á þeim tímapunkti 

þarf einstaklingurinn að skilja hvers vegna þessar tilfinningar spruttu fram og finna leið til 

þess að takast á við þær og halda ró eða halda aftur af ótta eða reiði (Goleman, 2000). Með 

því að ná stjórn á eigin tilfinningum er einstaklingurinn að byggja upp ákveðið þol gagnvart 

vonbrigðum og streitu ásamt því að þróa með sér betri færni til að takast á við eigin reiði. 

Þá er einstaklingurinn einnig að fyrirbyggja árásargirni og sjálfseyðandi hegðun en á móti 

fær hann betri afstöðu til sín sjálfs, fjölskyldunnar og jafnvel skóla og starfs (Goleman, 

2000). Sjálfsvitundin hefur mikil áhrif á einstaklinginn hvort sem hann er með góða 

tilfinningagreind eða slaka tilfinningagreind (Goleman, 2000) því sjálfvitund snertir marga 

þætti hjá einstaklingnum.  

Þegar kemur að tilfinningagreind er ekki er einungis lögð áhersla á tilfinningar hjá 

einstaklingnum heldur einnig að finna fyrir ábyrgðarkennd og hafa góða færni í tjáningu og 

samskiptum. Mikilvægt er að kenna einstaklingum að taka ábyrgð á eigin gjörðum og þeim 
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ákvörðunum sem hann tekur en einnig að kenna honum hvað felst í því að taka ákveðnar 

ákvarðanir. Þá er tjáning einnig mikilvægur hluti af tilfinningagreind þar sem það er ekki 

einungis jákvætt ef einstaklingurinn getur tjáð sig um tilfinningar sínar við aðra, heldur er 

það mjög mikilvægt. Þá getur hann myndað ákveðin tengsl við foreldra og vini. Mikilvægur 

þáttur er einnig almenn samskipti, sérstaklega að geta hlustað og gefið ákveðna samkennd 

(Goleman, 2000). Eins og kemur fram í Goleman (2000) felst sjálfsvitund í því að „fylgjast 

með sjálfum sér og kannast við tilfinningar sínar, koma sér upp orðaforða um tilfinningar 

og kunna skil á tengslum hugsunar, tilfinninga og viðbragða“ (bls. 300). 

Salovey skipti tilfinningagreind í fimm meginsvið sem eru eftirfarandi: Að kunna skil á 

eigin tilfinningum, að hafa stjórn á tilfinningum, að hvetja sjálfan sig til dáða, að kannast við 

tilfinningar annarra og að ráða við náin sambönd (Goleman, 2000). Skipting Salovey á 

tilfinningagreind er mjög svipaðri þeirri sem Goleman setti fram, eins og var lýst hér að 

ofan. Báðir fræðimennirnir tala um að skilja sínar eigin tilfinningar, ástæðuna á bak við þær 

og einnig að hafa stjórn á þeim. Goleman útskýrir mikilvægi þess að geta sett sig í spor 

annarra og Salovey nefnir mikilvægi þess að skilja og kannast við tilfinningar annarra í þeim 

tilgangi að geta sýnt þeim skilning og samkennd. Þó er einn þáttur Salovey ólíkur þáttum 

Golemans en það er að hvetja sjálfan sig til dáða. Salovey útskýrir að einstaklingur þurfi aga 

og einbeitingu til þess að beina tilfinningum sínum að tilsettum markmiðum og til að ná 

góðum árangri bæði í námi og starfi (Goleman, 2000). Í tengslum við þessa skilgreiningu má 

benda á það sem fræðimaðurinn Gardner segir, það er að við ættum að vera að beina 

börnum okkar á það svið sem þau blómstra mest, þar sem þau geta nýtt hæfileika sína til 

fulls (Goleman, 2000). Raunveruleikinn virðist þó vera þannig að áhersla þeirra fullorðnu er 

að láta börn setja sér markmið, fá sér þá fræðslu sem hentar og ná tilsettum markmiðum, 

svo sem menntun. Út af þessu fá börnin oftast ekki að njóta sín til fulls þar sem álagið er 

mikið og ferlið stundum langt.  

Ef skoðað er aðeins nánar þann aldur sem höfundur tekur fyrir eða fimm til átta ára í 

ljósi skilgreininga fræðimannanna. Þá eru fimm ára börn eru búin að ná ákveðnari 

tilfinningagreind. Þau eru byrjuð að ná tökum á móðurmáli sínu og geta tjáð sig út frá sinni 

líðan að hluta til. Börnin geta tjáð sig á frekar einfaldan hátt við fimm ára aldur, þá er átt 

við með einföldnum setningum og notað frekar einföld viðbrögð í aðstæðum sem eru þeim 

ókunnugar eða jafnvel erfiðar. Viðbrögð þeirra geta þó einnig verið grátur, öskur og 

stundum geta þau verið ósamvinnuþýð ef aðstæðurnar eru þeim of erfiðar, jafnt sem þroski 

þeirra nær ekki tökum á aðstæðum. Þegar barnið er komið nær átta ára aldri er það byrjað 

að fá tilfinningu fyrir samkennd fyrir öðrum og tjáning fyrir líðan sinni er orðin mun betri. 

Þau eru byrjuð að átta sig á því hvað það er að setja sig í spor annarra og að einhverju leyti 
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geta þau sett sig í spor annarra. Þá eru þau einnig komin með þekkingu á eigin tilfinningum. 

Þannig geta þau stjórnað hegðun sinni út frá líðan og tilfinningum að hluta til (Sigurveig 

Petra Björnsdóttir, 2015; Karitas hjúkrunar- og ráðgjafarþjónusta, e.d.). Sjálfsvitundin 

tengist ekki aðeins tilfinningum einstaklingsins heldur einnig nokkrum þáttum hjá 

einstaklingnum sem hafa áhrif á það hvernig honum vegnast í lífinu, bæði í námi og starfi. 

Til að lesandi nái dýpri skilning á tilfinningagreind verður næst fjallað um víddir 

tilfinningagreindar.  

2.1 Fjórar víddir tilfinningagreindar  

Eins og kom fram í kaflanum hér að ofan þá snertir tilfinningagreind okkur á margan hátt. 

Samkvæmt þeim Goleman, Boyatzis og Mcee (2004) eru til fjórar víddir tilfinningagreindar:  

 

 Félagsvitund 

 Sjálfsvitund (sem var aðeins greint frá hér að ofan)  

 Sjálfstýring  

 Tengslastjórn  

 

Þessar fjórar víddir tengjast hver annarri. Félagsvitund er mikilvæg fyrir einstaklinginn þar 

sem hann þarf að geta áttað sig á þeim aðstæðum sem hann er staddur í. Hann þarf einnig 

að geta áttað sig á því hvernig öðrum líður og hvernig á að bregðast við í ákveðnum 

aðstæðum. Sjálfsvitundin er mjög svipuð á þann hátt að einstaklingurinn þarf að kunna á 

sínar eigin tilfinningar, hæfileika og þarfir. Þeir einstaklingar sem eru með góða sjálfsvitund 

eru hreinskilnir, raunsæir, en á móti geta þeir gert grín að eigin göllum. Sjálfstýringin snýst 

um að ná tilsettum markmiðum sem einstaklingurinn hefur sett sér sjálfur. Þá þarf 

einstaklingurinn að vera kominn með þá færni að þekkja og geta stjórnað sínum eigin 

tilfinningum svo þær stjórni honum ekki. Síðast en ekki síst er tengslastjórnin en hún 

samanstendur af hinum fyrrnefndu víddum. Tengslastjórn snýst um það að nota þau tæki 

sem einstaklingurinn hefur þróað og eflt hjá sér. Gott dæmi er sannfæringarkraftur í 

samskiptum. Þá notar einstaklingurinn sannfæringarkraft til að stjórna deilum og 

tilfinningum annarra, til þess að einstaklingurinn nái þessari færni þarf hann að þekkja og 

geta stjórnað sínum eigin tilfinningum fyrst (Goleman, Boyatzis og Mcee, 2004).  

Að ofansögðu má ljóst vera að foreldrar ættu að gefa börnum sínum mikið svigrúm til 

að ákvarða sjálf hvernig þau vilja nýta sína hæfileika ásamt því að virða þroska þeirra svo 

þau verkefni sem þeim er rétt er við hæfi. Hinir fullorðnu eru fyrirmyndir og leiðtogar sem 
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ættu að hjálpa þeim á rétta braut, svo þau blómstri á sínum eigin forsendum, í stað þess að 

reyna að láta þau fylgja þeim samfélagslegum reglum sem hafa verið settar og í form 

samfélagsins. Þannig væri hægt að kenna þeim að nýta alla sína hæfileika, styrkleika og 

kosti svo þeim gangi sem best, sem sagt nýta sjálfsvitundina. 

Hingað til hefur verið notast í flestum tilfellum við hugtakið einstaklingur er kemur að 

skilgreiningum og útskýringum á ýmsum atriðum. Héðan af mun höfundur notast við 

hugtakið barn þar sem lögð verður áhersla á rannsóknir á börnum á aldrinum fimm til átta 

ára. 

2.2 Ávinningur af tilfinningagreind 

Rannsóknir sýna að börn sem eru með sterka tilfinningagreind vegnar betur í lífinu 

(Goleman, 2000). Börnin geta tekist á við erfiðari verkefni bæði í námi, starfi og þegar 

kemur að félagslegum samskiptum. Þá eiga þau auðveldara með að setja sig í spor annarra, 

þau eru virkari í hlustun og eru næmari fyrir tilfinningum annara. Þá er samkenndin meiri 

ásamt því að þau eru þá félagslyndari. Einnig hafa rannsóknir sýnt að barn með sterka 

tilfinningagreind þróar með sér aukinn aga, aukna einbeitingu og þar af leiðandi aukna 

ábyrgðarkennd (Goleman, 2000). Börn sem eru með sterka tilfinningagreind geta einnig 

minnkað hvatvísi, árásargirni og einmanakennd hjá sér auk þess að geta minnkað félagslega 

angist. Börnin geta aukið þol sitt við áreiti og stjórnað tilfinningum sínum betur er kemur 

að reiði eða vonbrigðum. Þau eiga einnig auðveldara með að leysa vanda og tjá sig. 

Áhugasemi eða drifkraftur og seigla verður meiri og sterkari. Þá hefur líka komið í ljós að 

innsæi barna eykst og þau treysta betur á innsæi sitt í erfiðum aðstæðum og einnig varðandi 

tilfinningar sínar (Goleman, 2000). 

Til samantektar þá er barn sem er með sterka tilfinningagreind mun næmara fyrir bæði 

sínum eigin tilfinningum og annarra í kringum sig. Barnið áttar sig á tilfinningum annarra og 

getur því sett sig í spor þeirra, hlustað og sýnt samkennd og þar með er félagsfærnin orðin 

betri ásamt samskiptafærninni. Barnið fær meiri drifkraft, áhuga og einbeitingu í námi og 

gengur því betur á skólagöngu sinni. Barnið stjórnar mun betur hegðun og viðbrögðum 

sínum vegna þekkingar og færni á eigin tilfinningum og því eru meiri líkur á að barnið sé 

félagslynt og meira samstillt vinahópnum og fjölskyldu. 

 

2.3 Tilfinningagreind er hagnýt fyrir alla 

Að styrkja tilfinningagreindina er mikilvægt fyrir bæði börn og fullorðna. Þótt mikil áhersla 

sé lögð á mikilvægi þess að efla tilfinningagreind barna, svo þau séu tilbúin fyrir þau verkefni 
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sem munu koma í framtíðinni, er mikilvægt fyrir fullorðna að viðhalda og styrkja þessa 

greind.  

Gott dæmi er um fyrirtæki sem hefur lagt ríka áherslu á að styðja á heildrænan hátt við 

sitt starfsfólk er Google. Google fyrirtækið hefur innleitt í starf sitt jákvæða sálfræði og 

tilfinningagreind á skipulegan hátt. Haldin eru námskeið og fyrirlestrar fyrir starfsmenn og 

má sjá árangur þeirra árið 2014 en þá var Google kosið besta fyrirtækið til að vinna hjá 

(Marketing Land, 2014). Einn af stjórnendum Google fyrirtækisins, Chade-Meng Tan, 

skrifaði bókina Núvitund - leitaðu inn á við. Hún er eins konar handbók til að skilja 

tilfinningagreind og jákvæða sálfræði. Chade-Meng Tan skrifaði um hvernig notast megi við 

þessa færni í starfi og hvernig það hefur jákvæð áhrif á bæði einstaklinginn, sem sagt 

sölumanninn, og viðskiptin. Þannig má sjá að ekki einungis börn fá ávinning af 

tilfinningagreind heldur fullorðnir einstaklingar líka. Í bókinni er meðal annars fjallað um 

hvernig tilfinningagreind og jákvæð sálfræði geta haft góð áhrif, svo sem hæfileikinn til að 

hafa áhrif á aðra, frumkvæði við krefjandi verkefni, sjálfstraust og þessi drifkraftur til að ná 

árangri ásamt þeim vilja til að bæta sig á hverjum degi. Einnig er fjallað um leiðtogahæfni, 

hæfileikann til sundurgreiningar og hugtakahugsunar (Chade-Meng Tan, 2015). Af þessu 

má læra að tilfinningagreind og jákvæð sálfræði er fyrir alla. Leiðirnar til að tileinka sér 

þessa færni eru mjög margar og ólíkar og þannig ætti hver og einn að geta fundið þá leið 

sem hentar sér best. Færnin kemur svo með æfingu og þjálfun. Því er svo mikilvægt að efla 

tilfinningaþroska barna alveg niður í leikskólaaldur, til að undirbúa þau. Það hefur sýnt sig 

að það skiptir máli fyrir börn að hafa góða tilfinningagreind því þau börn sem hafa þroskaða 

tilfinningagreind vegnar almennt betur í lífinu.  

Þessi færni getur einungis komið með æfingu, þjálfun eins og var nefnt og í raun þroska 

barnsins líka. Það eru til nokkrar aðferðir og kennsluefni sem eflir tilfinningaþroska barna, 

þar sem það þarf að finna efni sem hentar hverjum og einum. Hafa bæði leik- og 

grunnskólar verið að notast við þess háttar efni. Má þar nefna Stig af stigi og Spor 1 og 2. 

Farið verður betur í þessar aðferðir í sjötta kafla og greint verður frá því hvernig hægt er að 

notast við þessi námsefni. Einnig verður fjallað um hvernig foreldrar geta nýtt sér þessi efni. 

Þá verður farið í aðrar leiðir sem foreldrar geta notast við með börnum sínum. En fyrst skal 

greina frá félagsþroskanum og hvernig hann hefur áhrif á það hvernig barn þróar með sér 

tilfinningagreind. 
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3 Félagsþroski barna 

Í þessum hluta verður fjallað um félagsþroska barna, og varpað verður ljósi á hvernig 

félagsþroskinn tengist tilfinningagreind. Armstrong (2001) segir félagsþroska vera ákveðinn 

hæfileika eða færni í að skynja tilfinningar annarra og gera greinarmun á ástæðum, 

áformum og skapbrigðum annarra í kringum mann. Þeir sem hafa eflt þessa færni hjá sér 

eru félagslyndir, læra betur að vinna með öðrum og læra með tímanum að tjá sig á skýrari 

hátt (Armstrong, 2001). Með öðrum orðum er félagsþroski sú færni að geta sett sig í spor 

annarra, að átta sig á tilfinningum hjá öðrum í kringum sig, geta veitt hjálparhönd eða sýnt 

samkennd sem er grundvöllur félagslegrar hegðunar. Þegar höfð er til hliðsjónar þessi 

skilgreining á félagsþroska má glögglega sjá að hún er nátengd skilgreiningunni á 

tilfinningargreind eins og var greint frá í kafla 2. Samspil þessara þátta það er að segja 

tilfinningargreindar og félagsþroska er mikið og því má gera ráð fyrir að börn sem hafa góða 

tilfinningargreind hafa einnig góðan félagsþroska. Að því sögðu mætti ætla að góð 

tilfinningargreind sé forsenda góðs félagsþroska. Skoðum aðeins nánar félagsþroskann. 

Nokkurra mánaða gömul börn sýna merki um samkennd, það er þegar einhver er í 

kringum þau sem líður illa þá sýna þau oftar en ekki sömu viðbrögð, meðal annars með því 

að fara að gráta. Þá skynja þau aðstæðurnar og líðan þeirra sem er þeim kærust. Börn sem 

eru einungis tveggja ára sýna væntumþykju þegar vinur er leiður eða sár til dæmis og sýna 

þannig samkennd (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993). 

Viljinn hjá börnum til þess að hjálpa öðrum er til staðar frá unga aldri en það vefst fyrir 

börnum sem eru tveggja til sex ára að setja sig í spor annarra, svo hjálpin sem þau vilja veita 

er mjög ólík þeirri sem fullorðnir myndu veita. Þá er átt við að þau skilja ekki til fulls hvernig 

hinum einstaklingnum líður hverju sinni vegna þess að barn sem er tveggja til sex ára sér 

aðeins hlutina út frá sér en ekki öðrum. Barnið myndi því frekar rétta bangsann sinn eða 

snuðið ef foreldri eða eldra systkini liði illa. Það myndi virka fyrir barnið í svipuðum 

aðstæðum og þannig tengir barnið aðstæðurnar út frá eigin aðstæðum og líðan jafnvel þótt 

þekking á eigin tilfinningum sé ekki til staðar á þessum aldri (Hörður Þorgilsson og Jakob 

Smári, 1993). Þetta segir okkur hversu fljótt börn læra og þróa með sér félagsþroska. Með 

aldrinum má efla þessa færni barna á persónulegu, siðferðilegu, samfélagslegu og 

tilfinningalegu efni því þá læra börnin að skoða hlutina bæði út frá sér og öðrum, bæði 

vegna þeirrar þekkingar sem er þá komin og skoðunar sem þau mynda með sér (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Árið 1991 gerði Sigrún Aðalbjarnardóttir og fleiri rannsókn á grunnskólabörnum í 

Reykjavík og samskiptahæfni þeirra. Rannsóknin spannaði eitt skólaár. Markmiðið með 

rannsókninni var að að athuga hvort að hvatning og örvun hefði áhrif á samskiptahæfni, 
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hugsun og hegðun barnanna. Þau voru fengin til að spreyta sig á aðstæðum þar sem þau 

þurftu að útkljá ákveðin samskiptavandamál (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1991). Alls tóku 96 

börn þátt í rannsókninni. Tveir aldurshópar voru í rannsókninni, átta ára og ellefu ára börn. 

24 stelpur og 24 strákar voru í hvorum aldurshóp. Þá voru alls fjórir kennarar sem fylgdu 

börnunum. Þátttakendum var skipt í tilraunahópa og samanburðarhópa. Börnin í 

tilraunahópunum voru hvött til þess að ræða, leysa og fjalla um félagslegan ágreining og 

þeim gefnar klípusögur til þess að vinna úr og komast að skynsamlegri lausn. 

Samanburðarhóparnir fengu þó ekki þessa hvatningu. Tekin voru viðtöl við börnin og einnig 

var fylgst með þroska þeirra í daglegu skólastarfi. Niðurstöður leiddu í ljós að þau börn sem 

fengu hvatningu, fræðslu og fengu að prufa sig áfram og æfa sig í að leysa félagslegan 

ágreining í samskiptum tóku miklum framförum í samskiptum við bekkjarfélaga. Þau börn 

sem ekki fengu tækifæri til þess að æfa og þjálfa sig tóku engum framförum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1991). Þó kom fram að stelpunum í tilraunahópnum fór meira fram í 

samskiptum við bekkjarfélaga en kennara sína en strákunum fór aftur á móti meira fram í 

samskiptum við kennara sína en bekkjarfélaga. (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1991). Það sýnir 

sig að það er mjög mikilvægt fyrir börn að fást við og leysa félagslegan ágreining, 

samskiptavanda, ásamt erfiðum málum sem kunna að koma upp í daglegu lífi þeirra. Þá er 

gott að notast við umræður og hlutverkaleiki því þannig festast upplýsingarnar og þekkingin 

í huga barnanna og því líklegri til að nota þessa tækni þegar þau eru komin í þær aðstæður 

þar sem grípa þarf til þessarar færni.  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að það hefur meiri jákvæð áhrif á börn ef þau eru sett 

í litla hópa með jafnöldrum, þar sem félagsfærni er efld í stað þess að þjálfa börnin 

einstaklingslega (Bierman og Furman, 1984). Þá hefur einnig komið í ljós að það er 

áhrifameira að setja einstaklinga saman í hóp sem eru með svipaða félagsfærni en þá 

einstaklinga sem eru með ólíka færni (Bierman, 1986). Til þess að börn geti eflt þessa færni 

hjá sér verða þau að byrja á því að efla tilfinningagreind sína. Með tilfinningagreind læra 

börnin ýmsa færni. Þó byggist þroskinn þeirra ekki einungis á samskiptum, heldur er ansi 

margt sem lærist og þróast frá fæðingu en farið verður nánar í það í næsta kafla.
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4 Sálfræðikenningar og tilfinningagreind 

Sálfræði hefur verið rannsóknarefni um aldaraðir. Fræðimenn hafa rannsakað, greint og 

útskýrt frá ýmsum sálfræðilegum þáttum sem snerta einstaklinginn, bæði andlega og 

líkamlega. Ásamt því hefur sálfræðin útskýrt frá þeim mörgum þáttum í hegðun, mynstri og 

venjum einstaklinga. Hefur þó verið sú venja að leggja áherslu á orsök óhamingju og 

vanlíðanar innan sálfræðinnar og þannig hefur þróast tenging á milli hugtakanna 

sálfræðingur og vanlíðan. Jákvæð sálfræði hefur fengið ákveðna athygli síðustu ár. Mætti 

segja að það sé ákveðin tískubylgja að huga að jákvæðri sálfræði, andlegri heilsu og hinu 

góða lífi. Þó eru þessi fræði ekki alveg ný á nálinni heldur sækja fræðimenn hugmyndir frá 

mannúðarsálfræðinni á sjötta til áttunda áratug 20. aldar (Kristján Kristjánsson, 2011).  

Í þessum kafla er greint frá rannsóknum á sviði sálfræðinnar þegar horft er til þroska 

barna, einnig verður varpað ljósi á jákvæðu sálfræðinni sem upphófst við lok 20.aldar og 

hvað jákvæð sálfræði fjallar um. Að lokum verður greint frá tengslunum á milli jákvæðar 

sálfræði og tilfinningagreindar. 

 

4.1 Geðtengsl 

Geðtengsl hefur verið eitt þeirra málefna sem sálfræðin hefur tekið fyrir, útskýrt og fjallað 

um í nokkra áratugi. John Bowlby er upphafsmaður kenninga um geðtengsl og vakti hann 

áhuga meðal almennings um málefnið og fékk ákveðna viðurkenningu í samfélaginu. 

Geðtengsl er meðal þeirra mikilvægustu tengsla milli barns og foreldri eða þeim sem er 

barninu nánust. Geðtengsl eru sterk tilfinningaleg tengsl sem myndast í frumbernsku 

barnsins (Sæunn Kristjánsdóttir, 2009) og eru mikilvæg að því leyti að allt sem felst í þessum 

tengslum svo sem hjal, grípa í, snerta, sjúga og hreyfa sig styrkir sambandið á milli barnsins 

og þeim sem annast barnið og smátt saman beinast þessir hlutir að þeirri manneskju og 

styrkir þá tengslin. Barnið lærir þá með tímanum inn á þá manneskju sem annast það hvað 

mest svo sem móðir eða faðir (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Ásamt því lærir barnið að 

bregðast við þeirri manneskju sem er því kærast og tengir það við ákveðna þætti svo sem 

öryggi. Börn aðeins sex vikna leita eftir ákveðnu áreiti frá öðrum, svo sem brosi, snertingu 

og hjali (Buckley, 2003). Frá níu mánaða aldri og alveg til 18 mánaðar eru börn byrjuð að 

mynda ákveðin tengsl við við þá einstaklinga sem eru hvað mest nálægt, þá aðra en 

foreldrana (Shaffer og Kipp, 2007). Geðtengsl eru því mjög mikilvæg er kemur að því að 

einstaklingurinn þroskist og dafnar, sem einstaklingur en ekki hluti af öðrum. Geðtengsl 
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byggjast á samskiptum og þá má segja að undirstaða alls þroska á öllum sviðum er 

samskipti. Því er það jákvætt og hollt fyrir barnið að eiga í góðum samskiptum við foreldra 

sem er undirstaða félagslegrar hegðunar og tilfinningalegrar þróunar, þar með mynda þessi 

sterku tengsl, því í kjölfar kemur virðing. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á það að sterk og góð 

geðtengsl í frumbernsku geti haft áhrif á að barnið geti myndað þessi tengsl við aðra síðar 

á ævinni (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

 

4.2 Samskipti 

Eins og kemur fram í bókinni hans Feldman R. S. Development across the life span (2006) 

þá segir Lev Vygotsky að börn þroskast gegnum samskipti við reyndara fólk, þá eru félagsleg 

samskipti lykilhlutverk í vitrænum þroska barns. Sem sagt lykilhlutverk í þroska barns eru 

samskipti af einhverjum toga, hvort sem það eru með orðum, táknum eða myndum. 

Samskipti hafa gífurlega mikil áhrif á bæði nám og þroska barnsins (Feldman, 2006). Þá 

nefnir Vygotsky einnig að foreldrar eru mikilvægir stuðningsaðilar þegar kemur að námi 

barna þeirra og þá er þeirra hlutverk að veita þeim viðeigandi stuðning og vera virkir 

þátttakendur í lífi barnanna (Feldman, 2006). Sé mikilvægt að verkefnin sem börnin hafa sé 

við hæfi þeirra þroska eða innan hins mögulega þroskasvæðis (e. Zone of Proximal 

Development). Það svæði er bilið sem nemandinn þarf aðstoð við að leysa verkefnið eða 

getur á eigin spýtum (Eggen og Kauchak, 2004). 

Samskipti getur verið af ýmsum toga eins og nefnt var hér að ofan, samskipti á milli 

einstaklinga og þá sérstaklega milli barns og foreldra er mjög mikilvægt. Barnið fær ákveðna 

örvun, hvatningu, skilning og þekkingu gegnum samskipti frá reyndari einstaklingum. 

Foreldrar geta nýtt sér þennan máta, samskipti, til þess að efla tilfinningagreind hjá börnum 

sínum, svo sem í gæðastund með barni sínu eða fjölskyldu. Þannig má búa til samræður um 

eitthvert ákveðið málefni, fá skilning hjá barninu á efninu og hvetja það til þess að fræða 

sig, spyrja og segja sínar skoðanir. Samræður eru mjög mikilvægar en einnig virk hlustun. 

Virk hlustun má veita með því að hlusta á viðkomandi með áhuga og athygli (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Virk hlustun hjá foreldri til barns gefur barninu ansi mikið svo sem 

samþykki, virðingu og tækifæri til þess að tjá sig og sínar skoðanir ásamt því læra börnin að 

hlusta og meðtaka upplýsingar þegar þau gefa virka hlustun. Barnið er því líklegra til þess 

að tjá sig ef það einungis fær tækfæri til án þess að verða fyrir kröfum, fordómum eða þess 

slíkt (Margrét Sigurðardóttir, 2011). 
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4.3 Jákvæð tilfinning og vellíðan 

Jákvæð sálfræði er fræðigrein sem rannsakar allt það sem gengur vel í lífi fólks, frá fæðingu 

til grafar og allt þar á milli (Kristján Kristjánsson, 2011). Þá er skoðað hvers vegna ákveðnum 

einstaklingum vegnar vel í lífinu, hver þeirra slóð var að velgengni, hamingju og almennri 

farsæld. Lögð er áhersla á styrkleika einstaklingsins frekar en veikleika (Clonan, Chafouleas, 

McDougal og Riley-Tillman, 2004). 

Upphafsmenn jákvæðu sálfræðinnar eru þeir Martin Seligman og Mihaly 

Csikszentmihalyi. Þeir hafa rannsakað hvað gefur lífinu gildi, hvernig hægt er að gera lífið 

betra út frá því að skilja jákvæðar tilfinningar, vita hvenær maður upplifir vellíðan og skilja 

jákvæð persónueinkenni hjá bæði manni sjálfum og öðrum í kringum mann en sérstaklega 

þeim sem hafa áhrif á mann í lífinu (Kristján Kristjánsson, 2011). Jákvæð sálfræði neitar því 

þó ekki að hver og einn hefur sína galla. Hver og einn á sína slæmu daga eða tímabil en 

áhersla er lögð á að þekkja sín jákvæðu persónueinkenni til þess að breyta líðan. Jákvæð 

sálfræði ýtir undir að vita og þekkja hvenær maður er að gera eitthvað ákveðið sem bætir 

líðan og eykur hamingju og vellíðan ásamt því að huga frekar að jákvæðu hliðunum heldur 

en þeim neikvæðu (Peterson, 2006). Kemur fram að fræðimaðurinn Barbara L. Frederickson 

segir jákvæða sálfræði vera mikilvæga af þeirri einföldu ástæðu að hún auðveldar ákveðna 

hæfni sem er mikilvæg, ýtir undir hæfileika og auðlindir einstaklingsins (King og Sheldon, 

2001). Þá má benda á að jákvæðir sálfræðingar útskýra að til þess að einstaklingur geti eflt 

þessa jákvæðu sálfræði hjá sér verður að byrja á sálrænni seiglu. Hún er skilgreind með 

hefðbundnum hætti og líkönum á við gjörhygli (e. mindfulness) og hugrænni 

aðferlismeðferð (Kristján Kristjánsson, 2011). 

Jákvæð sálfræði og tilfinningagreind tengjast að því leyti að þegar þú ert að vinna með 

tilfinningagreind barna og ert að vinna í að efla hana hjá þeim ertu að einhverju leyti að 

notast við jákvæða sálfræði. Það að tileinka sér jákvæðar tilfinningar hefur þau áhrif á 

viðkomandi að honum líður betur bæði tilfinningalega, andlega og starfslega. Þá er átt við 

að gleði, áhugi og hamingja er í miklum mæli hjá honum. Þá hefur það sýnt sig að jákvæðar 

tilfinningar hjálpa einstaklingum að njóta sín til fulls eða blómstra andlega yfir lengri tíma 

(Fredrickson, 2001). Eins og hefur komið fram þá þrífst jákvæð sálfræði á jákvæðum 

upplifunum eins og vellíðan, hamingju og ánægju. Þá reynist gott að leggja áherslu á þá 

styrkleika sem einstaklingurinn hefur og nýta þá í stað þess að einblína á það sem hann 

getur ekki og það er stór þáttur í jákvæðu sálfræðinni (Seligman, 2002).  
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4.4 Tenging tilfnningagreindar og jákvæðrar sálfræði 

Hér verða jákvæða sálfræði og tilfinningagreind fléttuð saman því það hefur sýnt sig að 

vellíðan og hamingja fylgi sterkri tilfinningagreind. Jákvæð sálfræði snýst einmitt um 

hamingjuna og vera sátt/ur. Einstaklingur sem hefur sterka tilfinningagreind skilur hvers 

vegna sér líður á ákveðinn hátt, hann getur breytt líðan sinni og hefur þá færnina að ná í þá 

tilfinningu sem veitir vellíðan og hamingju og þar með breytt líðan sinni á jákvæðari veg. 

Jákvæð sálfræði snýst um að finna þessa vellíðan, vita hvenær maður er að gera eitthvað 

ákveðið sem bætir líðan hjá manni sjálfum og eykur vellíðan. Þannig tengjast 

tilfinningagreind og jákvæð sálfræði á sterkan hátt og geta styrkt hvort annað. Þá hefur 

jákvæð sálfræði einnig lagt áherslu á að hvetja og styrkja styrkleika barns eða einstaklings. 

Þá er gott að muna að þegar unnið er með börnum að gott er að hrósa barninu fyrir það 

sem það getur í stað þess að leggja áherslu á það sem barnið getur ekki og dæma barnið út 

frá því. Þegar unnið er að því að að efla tilfinningagreind getur hvatning aukið drifkraft og 

áhugasemi barnsins og telur höfundur það vera góður minnispunktur til að hafa með sér 

þegar það er verið að vinna með börnum. 
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5 Foreldrar og mikilvægi þeirra 

Hlutverk foreldra er margslungið. Það er ekki til ein handbók sem allir foreldrar geta fylgt 

er kemur að uppeldi barna því börnin eru eins misjöfn og þau eru mörg. Góð samskipti 

foreldra við börn sín eru mjög mikilvæg því fyrir barninu er foreldri fyrirmynd, leiðtogi og 

vinur. Það hefur sýnt sig að ef tengslamynstur á fyrstu árum barns, það er frá eins til sex 

ára, er sterkt og gott þá er barnið með betri sjálfsmynd, í betra tilfinningalegu jafnvægi og 

hefur meiri félagsfærni, seiglu og einbeitingu en þeir jafningjar sem eru með óöruggt 

tengslamynstur (Bretherton, 1992). Í þessum kafla verður því greint frá nokkrum 

hugmyndum um hvert hlutverk foreldra getur verið þegar það kemur að tilfinninga- og 

félagsþroska barna þeirra. Varpað verður ljósi á uppeldishætti og hvernig áhrif þeir hafa á 

barnið. Þá verður fjallað um það hvert foreldrar geta snúið sér í leit að aðstoð og úrræðum. 

Einnig verður komið inn á börn sem eru með frávik og hvernig það er hægt að aðstoða þau 

í að efla tilfinningagreind og félagsfærni. Að lokum verður varpað ljósi á það hvers vegna 

það er mikilvægt að það sé gott samstarf á milli foreldra og skóla. Börnin læra nefnilega líka 

að efla og þróa tilfinningagreind sína í skólanum og í gegnum félagsleg samskipti en ekki 

einungis heima fyrir með aðstoð foreldra sinna. 

5.1 Hlutverk foreldra 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka foreldra í lífi barna sinna er kemur að menntun og 

almennu læsi hefur gríðarlega mikil jákvæð áhrif. Foreldrarnir hafa áhrif á metnað 

barnanna, námsframmistöðu, þá getur hegðun orðið betri, viðmót til skóla betra og færnin 

til að takast á við erfiðar aðstæður og vandamál, svo sem félagsfærni, samskiptafærni og 

þá tilfinningagreind, verður betri (Melhuish, Sylva, Sammons, Siraj-Blatchford og Taggart, 

2001). Steinberg (2001) rannsakaði uppeldi og komst að því að þeir foreldrar sem nota þá 

uppeldisaðferð sem einkennist af staðfestu (e. firmness) hefðu ákveðin verndandi áhrif á 

börnin vegna þeirra ábyrgðar og væntinga sem voru gerðar til barnanna. Staðfestan 

stuðlaði sérstaklega að vinna á móti andfélagslegri hegðun en hvetja til þroska barnanna og 

leiddi þess vegna til meiri námsgetu og árangurs í námi. Samkvæmt rannsóknum Steinbergs 

hafa væntingar foreldra til barna sinna ekki einungis áhrif á námsárangur heldur virka þær 

einnig hvetjandi til að finna áhugamál, hæfileika og styrkja styrkleika barnanna (Steinberg, 

2001).  

Þó það sé ekki til handbók fyrir foreldra um það hvernig þau eiga eða ættu að ala upp 

barnið sitt þá eru til alls kyns aðferðir, hugmyndir og kenningar sem benda á það hvað hefur 

reynst vel. Sýnt hefur verið fram á ýmsar aðferðir sem hafa skilað árangri ásamt því hvernig 

foreldrar ættu að beita sér í erfiðum og flóknum aðstæðum með barn sitt. En gleymum því 
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ekki að hvert og eitt foreldri fer eftir sínu eigin innsæi og það innsæi segir foreldrinu hvað 

er sínu barni fyrir bestu. Þá skal taka með í reikninginn að þetta innsæi getur verið mjög 

fjölbreytt og mismunandi eftir því hvar í heiminum og í hvernig samfélagi viðkomandi býr. 

Samkvæmt lögum um hlutverk foreldra (nr.76/2003) er þeim skylt að tryggja börnum sínum 

gott uppeldi og í því felst að veita þeim virðingu, skilning og umönnum. Einnig eiga foreldrar 

að vernda börn sín og leiðbeina á farsælan veg. Foreldrið er því í raun að ala upp og 

undirbúa einstakling fyrir það að taka þátt í því samfélagi sem það býr í, efla sjálfstæði til 

þess að geta farið út í lífið, gera hann tilbúinn til að taka stórar ákvarðanir bæði í 

samfélaginu og fyrir sig sjálfan (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Í bókinni Hugarfrelsi – Aðferðir til að efla börn og unglinga, eftir Hrafnhildi 

Sigurðardóttur og Unnur A. Jónsdóttur, kemur fram að það sé mjög mikilvægt að foreldrar 

átti sig einnig á því að það er áhrifaríkt fyrir barnið og líðan þess að því sé kennt að fyrirgefa. 

Mikilvægt er að barnið læri að fyrirgefa öðrum en þá einnig sjálfum sér, sérstaklega þar sem 

barnið getur tekið rangar ákvarðanir og þar af leiðandi fundið fyrir tilfinningum á borð við 

sektarkennd eða samviskubit. Börnum getur reynst erfitt að skilja slíkar tilfinningar og þar 

af leiðandi eiga þau einnig í erfiðleikum með að breyta um líðan eða bæta hana. Ásamt því 

að kenna barninu að fyrirgefa sjálfum sér og öðrum þarf einnig að kenna því að sleppa 

atburðinum sem var óheppilegur og læra af reynslunni (Hrafnhildur Sigurðardóttir og 

Unnur Arna Jónsdóttir, 2015). 

 

5.2 Uppeldishættir 

Rannsóknir hafa bent til þess að það sé mikilvægt fyrir foreldrana að finna jafnvægi milli 

þess að sýna barni sínu hlýju og að veita þeim aga. Þeir foreldrar sem reyna of mikið að 

stjórna hegðun og líðan barns síns geta haft neikvæð áhrif, því barnið getur brugðist illa við 

og getur hegðun þess orðið neikvæð eða andfélagsleg (Muuss og Porton, 1999). Þá hefur 

það einnig sýnt sig að þeir jafningar sem sjá að vinir þeirra fá aðstoð og stuðning frá 

foreldrum eru mun líklegri til þess að sækjast í þennan stuðning og aðstoð frá sínum eigin 

foreldrum, svo gott er fyrir foreldra að muna að taka ávallt á móti börnum sínum með 

opnum örmum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Uppeldishættir skipta miklu máli þegar 

kemur að uppeldi þar sem það er vandasamasta og ábyrgðarfyllsta verkefni allra foreldra. 

Hefur það reynst best að nýta sér leiðandi uppeldishætti samkvæmt Diönu Baumrind en 

hún skipti uppeldisháttum foreldra í þrjá þætti; leiðandi uppeldishætti, skipandi 

uppeldishætti og eftirlátssama uppeldishætti. Seinna kom fjórði þátturinn sem fékk heitið 
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afskiptalausir uppeldishættir. Í rannsókn hennar kemur fram að uppeldishættir foreldra 

hafi mikil áhrif á það hvernig barn hegðar sér og hagar sínu lífi (Berns, 2007). 

Hér verður stuttlega greint frá þeim uppeldisháttum sem Baumrind rannsakaði og skýrt 

frá því hvers vegna foreldrar ættu að tileinka sér ákveðna uppeldishætti. Lesandi fær því 

góða sýn á það hvernig hlutverk foreldra ætti að vera þegar kemur að góðu uppeldi. 

 

Leiðandi uppeldishættir: 

Leiðandi foreldrar hvetja börn sín og sýna þeim ást og umhyggju. Einnig setja þeir kröfur 

um þroskaða hegðun og ákvarðanatöku svo börnin nái tilsettum markmiðum. Notast er við 

mótun og styrkingu út frá jákvæðum áhrifum foreldra. Þá hvetja leiðandi foreldrar barn sitt 

til að koma með sínar skoðanir en einnig hvetja þeir til skynsemis og stillingar. Barn sem á 

leiðandi foreldra á auðveldara með að setja sig í spor annarra og sjá mismunandi hliðar á 

einu máli. Einnig eiga þau auðveldara með að finna út úr erfiðum aðstæðum. Börn leiðandi 

foreldra eru líklegust til þess að vera sjálfstæð, ábyrg og samvinnuþýð. Þá eru börnin 

sjálfsörugg og með trú á eigin getu, sýna sjálfsaga og athygli. Einnig eru þau vingjarnleg í 

samskiptum og líklegri til að ná velgengni í skóla. Börnin eiga í góðum tengslum við vini 

ásamt því að höndla streitu mun betur en önnur börn (Baumrind, 1971). 

 

Skipandi uppeldishættir: 

Skipandi foreldrar refsa börnum sínum fyrir þá hegðun og viðhorf sem eru ekki góð 

samkvæmt þeim sjálfum. Foreldrar eiga það til að halda aftur af sjálfstæði barna sinna 

ásamt því að gera lítið úr áliti þeirra. Skipandi foreldrar brjóta niður sjálfstraust barna sinna 

með niðurlægingu. Þá vilja foreldrar móta og stjórna hegðun barnanna. Börn sem eiga 

foreldra sem notast við skipandi uppeldishætti eru líklegri til þess að sýna slakari námsgetu. 

Börnin eru með minna sjálfsöryggi og sjálfstraust og þar með líklegri til að vera vansæl 

(Baumrind, 1971). 

 

Eftirlátssamir foreldrar: 

Foreldrar sem eru eftirlátssamir hafa hvorki einkenni leiðandi eða skipandi foreldra. 

Eftirlátssamir foreldrar nota hvorki refsingar eða reyna að stjórna barni sínu. Þar sem það 

eru ekki gerðar miklar kröfur til barnanna, eiga börnin oft erfitt með að hafa stjórn á sér. Þá 

eru börnin hvött til þess að taka ákveðnar ákvarðanir sem tengjast lífi þeirra þó skilningur 

þeirra á efninu sé mjög takmarkaður og þroski þeirra sé jafnvel ekki orðin nægilega góður. 
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Foreldrarnir koma fram við börn sín eins og jafninga og með því eru þeir í raun að gefa frá 

sér foreldravaldið. Börn sem eiga eftirlátssama foreldra eru oftar en ekki eigingjörn og 

vegna uppeldisins telja þau sig geta farið sína eigin leið án afskipta og vandræða. Börnin 

bera litla virðingu fyrir öðrum og eru gjörn á að eiga í félagslegum vandræðum. Þessi börn 

eru mjög óhamingjusöm og líklegri að falla af réttu brautinni og lenda því í kast við lögin og 

yfirvöld. Þá eru þau mun líklegri til þess að sýna slaka námsgetu og námsárangur og 

almenna vansælu í lífinu (Baumrind, 1967). 

 

Afskiptalausir uppeldishættir: 

Afskiptalausir foreldrar sinna barni sínu varla. Þörfum barnsins er ekki sinnt, engar kröfur 

eru gerðar til þess og reglur eru ekki til staðar (Baumrind, 1996). Afskiptalausir foreldrar 

geta verið svo uppteknir af eigin lífi að líf barns þeirra er ekki í forgangi og því er enginn tími 

til að sinna því eða sýna því áhuga og þar með er barnið vanrækt (Berns, 2007). Þessir 

foreldrar hafa nánast enga tilfinningu eða ábyrgðartilfinningu til barna sinna. Börnin verða 

félagslega einangruð, sjálfala og óþroskuð. Börn sem eiga afskiptalausa foreldra eiga í 

erfiðleikum með að sýna tilfinningar, skortir sjálfstjórn og sjálfstraust (Santrock, 2007). 

Út frá þessum greiningum er það mat Baumrind og höfundar þessa verkefnis að auðséð 

er að foreldrar ættu að notast við leiðandi uppeldishætti. Barn sem fær leiðandi uppeldi er 

með góða færni, svo sem félagsfærni og samskiptafærni. Sjálfstraustið verður betra og er 

barnið hvatt til þess að þroskast. Þá eru mun meiri líkur á því að barn sem hefur fengið 

leiðandi uppeldi muni notast við þess háttar uppeldi á sínu eigin barni. Rannsóknir hafa 

einnig sýnt að börn sem fengu leiðandi uppeldi eru ólíklegri til þess að greinast með 

þunglyndi og kvíða (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Lára María Valgerðsdóttir skrifar í 

ritgerð sinni að fræðimaðurinn Patterson kom með þá kenningu að gott uppeldi sé byggt á 

félagslegum námskenningum, en þeir Gottfredson og Hirschi tóku upp kenningu Patterson 

og útfærðu hana nánar og bættu meðal annars við umræðum um jákvæðni og kærleik. 

Foreldrar eiga að taka á vandamálum með kærleik og ást því það er árangursríkasta leiðin 

til að styrkja barnið. Með því að sýna barni ást og kærleik er því frekar hjálpað og það 

aðstoðað í gegnum erfiðar aðstæður eða vandamál, því sýnt væntumþykja og umhyggja og 

þar með myndast ákveðið traust og sterk tengsl á milli foreldra og barns. Með þessari 

aðferð er barnið líklegra til þess að leita til foreldra ef eitthvað kemur upp á og fá ráð. Með 

þessari uppeldisaðferð er barninu sýnd virðing, skilningur og samþykki. 

Þó er varla hægt að ætlast til þess að foreldrar nýti sér einungis einn uppeldishátt í 

öllum þeim aðstæðum sem foreldrar lenda í með barni sínu. Í raun er það ómögulegt og er 
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höfundur viss um að foreldrar myndu vera sammála því. Má þá þess geta að foreldrar í 

nútímasamfélagi notast við oftar en ekki tvo uppeldishætti í einu (Berns, 2004). 

 

5.3 Að eiga barn með frávik 

Börn sem eru með hegðunar- eða tilfinningaröskun hafa mörg hver slaka tilfinningastjórn. 

Börnin eiga þá sérstaklega erfitt með að stjórna neikvæðum tilfinningum og eiga þau þá til 

að bregðast harkalega við eða jafnvel missa alveg stjórn á sér (Frick og Morris, 2004). Kvíði 

hjá barni getur hamlað eðlilegum þroska, meðal annars tilfinninga- og félagsþroska, og geta 

raskanir á þessu sviði haft mikil áhrif á barnið. Barn sem er með kvíða getur átt í  erfiðleikum 

með samskipti við fjölskyldu og vini, bæði í daglegum samskiptum og í náinni framtíð. Kvíði 

getur einnig haft mikil áhrif á námsframmistöðu (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007). Þá eiga 

börn sem glíma við kvíða einnig í erfiðleikum með tilfinningar sínar því það eru ákveðin 

áreiti sem valda kvíðanum og ung börn kunna ekki almennileg skil á þeim tilfinningum sem 

geta brotist fram og hvað þá reynt að stjórna þeim (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007). Barn 

sem hefur haft kvíða í ákveðinn tíma getur sýnt margs konar einkenni en þessi einkenni eru 

ekki eins hjá öllum börnum þar sem þau meðtaka líðan sína á mismunandi hátt. Líkamleg 

einkenni sem foreldrar ættu að fylgjast með er ólga í maga, svefntruflanir og minnkuð 

matarlyst. Algeng tilfinningaleg einkenni eru meðal annars ótti, grátköst, reiði, þrjóska og 

árásargirni (National association of health education centers, e.d.). 

Að þessu sögðu vill höfundur benda foreldrum á meðferðarúrræðið Klókir krakkar sem 

er ætlað börnum á aldrinum 8-12. Einnig er námskeið sem heitir Litlir klókir krakkar sem er 

ætlað 3-6 ára börnum. Í Klókum krökkum eru bæði börn og foreldrar fræddir um eðli kvíða, 

hvað það er og hvernig er hægt að takast á við hann. Námskeiðið er sett upp á þann hátt 

að hvert námskeið er 12 klukkstundir og skiptist í átta skipti. Börnin vinna í hópum og vinna 

að ákveðnum verkefnum með sálfræðingi. Þá er einnig farið í félagsfærni og ákveðniþjálfun. 

Foreldrar fá góða fræðslu um kvíðaeinkenni og úrræði og hvernig er best fyrir hvert barn 

að takast á við sinn kvíða, þar sem kvíði er oftar en ekki mismunandi hjá hverju barni fyrir 

sig (Heilsugæslan, e.d.a). 

Börn sem eru með hegðunar- og þroskafrávik glíma einnig við slaka tilfinningastjórn og 

eiga í erfiðleikum með að tjá tilfinningar sínar og líðan. Barn sem er greint með  

athyglisbrest og ofvirkni (ADHD) á við röskun að glíma í taugaþroska sem kemur oftast fram 

við 7 ára aldur (ADHD samtökin, e.d.). Röskunin birtist aðallega í hegðun en, getur röskunin 

verið mjög misjöfn á milli barna. Hvatvísi getur verið meðal annars einkenni hjá þessum 

börnum. Það getur haft mikla truflun í daglegu lífi barnanna, meðal annars í félagslegri 
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aðlögun, líðan og í samskiptum. Börnum með ADHD er oft vísað á Þroska- og hegðunarstöð. 

Sú stöð sérhæfir sig í ráðgjöf, greiningu og aðstoð fyrir börn sem eru að glíma við röskun á 

þroska og í hegðun. Einnig bjóða þeir upp á námskeið fyrir foreldra og börn (Heilsugæslan, 

e.d.b). Það eru því til nokkrar stofnanir sem bjóða upp á aðstoð, ráðgjöf og meðferðir ásamt 

námskeiðum, líkt og verður fjallað um í næsta kafla. Það er mikilvægt að bæði barn og 

foreldrar fái ráðgjöf og aðstoð ef þess þarf. 

 

5.4 Úrræði og aðstoð fyrir börn og foreldra 

Foreldrar barna sem eru með einhvers konar röskun á tilfinninga- og félagsþroska og jafnvel 

hegðunarerfiðleika geta fengið úrræði fyrir börn sín og einnig ráðgjöf fyrir sig sjálf eins og 

var nefnt hér að ofan. Geta foreldrar þá fengið fræðslu um hvernig best sé að snúa sér í 

ákveðnum málum er kemur að börnum þeirra. Samkvæmt 24. gr. Barnasáttmálans og 

lögum eiga barnafjölskyldur rétt á ráðgjöf og aðstoð frá velferðarþjónustu í sínu 

nærumhverfi eða sveitarfélagi (Þingskjal nr.1502/2015). Það er hlutverk sveitarfélaga og 

samfélagsins í heild að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði fyrir börn auk þess að koma 

með ákveðnar aðgerðir til þess að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Þetta á við í 

leikskólum, grunnskólum, félagsráðgjöf og í úrræðum gagnvart félagslegum vanda 

(Sjónarhóll, e.d.). 

Þá geta foreldrar leitað meðal annars til Sjónarhóls. Sjónarhóll sérhæfir sig í að veita 

foreldrum ráðgjöf varðandi börn sín. Sérgrein þeirra er fötlun og börn með langvinna eða 

jafnvel ólæknandi sjúkdóma, þroskafrávik og úrvinnslu eftir áföll. Einnig takast þau á við 

tilfinningavanda barna og veita foreldrum ráðgjöf og leiðsögn þar um (Sjónarhóll, e.d.). 

Markmið Sjónarhóls er að veita foreldraráðgjöf á þann hátt að allir njóti jafnréttis og 

sambærilegra lífskjara og geti þannig búið við sæmileg lífsskilyrði (Sjónarhóll, e.d.). 

Einnig hefur Litla kvíðameðferðarstöðin veitt sálfræði- og ráðgjafaþjónustu fyrir bæði 

börn og ungmenni. Þau sérhæfa sig í kvíðameðferðum en einnig í öðrum tilfinningavanda. 

Þau vinna með þætti sem snúa að velferð barna og styrkja þau sem þurfa, vinna að því að 

finna og styrkja þeirra veikleika (Litla kvíðameðferðarstöðin, e.d.). Þá halda þau fræðslu, 

námskeið og fyrirlestra fyrir foreldra, aðstandendur og börn og taka þá meðal annars fyrir 

uppeldisráðgjöf og hornsteina uppeldis (Litla kvíðameðferðarstöðin, e.d.). 

Foreldrar geta einnig leitað í meðferðarúrræði sem heitir hugræn atferlismeðferð 

(HAM) sem meðal annars sálfræðingar vinna með. Sú meðferð vinnur út frá því að 

tilfinningar og hegðun séu afleiðingar hugsunar. Markmiðið með meðferðinni er að draga 

úr vanlíðan og truflandi hegðun með því að breyta hugsunarferli barnsins. Með því að vinna 
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með hugsunum okkar getum við breytt bæði líðan og hegðun. Bókin Bætt hugsun – Betri 

líðan er handbók í hugrænni atferlismeðferð fyrir börn og unglinga. Bókin inniheldur alls 

kyns verkefni sem hægt er að leggja fyrir börnin og þar með efla þau í hugsun, það er 

hvernig tilfinningar geta komið með ákveðnum hugsunum og hvernig hugsanir geta haft 

áhrif á hegðun. Áherslan er að auka vellíðan, breyta hugsunarhætti og laða þannig fram 

betri hegðun. Þannig er horft til tengslanna þar á milli, sem sagt hegðunar, líðan og 

hugsana. Ef skilningur á því er til staðar og börnin fær um að skilja þessa tengingu þá er 

auðveldara að bæði styrkja tengslin eða brjóta þau upp ef það er einhvers konar röskun á 

þeim (Paul Stallard, 2011). 

Vanda Sigurgeirsdóttir og Anna Steinsen (KVAN, e.d.) eru höfundar námskeiðsins 

Vináttuþjálfun sem var búið til árið 2016 og er innan fyrirtækisins KVAN, sem stendur fyrir 

kærleikur – virðing – alúð – nám. Námskeiðið er fyrir börn og unglinga á aldrinum 12 til 16 

ára en einnig eru námskeið í boði alveg upp í 25 ára aldur. Í námskeiðunum fyrir elsta 

aldurshópinn er lögð áhersla á að efla sig í námi, íþróttum og almennt í lífinu. Námskeiðið 

fyrir 12 til 16 ára skiptist niður í átta tíma og er ætlað börnum sem eiga í erfiðleikum með 

félagsfærni, þau börn sem eiga til að einangrast, lenda í einelti, höfnun og vinaleysi. Farið 

er með þau í alls kyns þjálfun, leiki og verkefni sem eiga að styrkja þeirra veikleika er 

viðkemur félagsfærni, til dæmis hvernig eignast eigi vin og hvernig eigi að styrkja 

vináttusamband. Þá vill KVAN styðja og hvetja börn til að þroskast, öðlast aðgengi að eigin 

styrkleikum og vaxa. Hugmyndin með þessum námskeiðum er að veita aðstoð, ráðgjöf og 

þjálfun bæði fyrir börn og foreldra. Gott aðhald er á þessum námskeiðum sem lýsir sér 

meðal annars í því að KVAN býður upp á félagslega atburði á milli tímanna, svo sem 

spilakvöld og bíó, sem er í raun hópefli og þar með leyfa börnunum að ná að komast í 

ákveðið þægindasvið innan þess hóps sem tekur þátt í námskeiðinu.  

Mikilvægt er fyrir bæði foreldra og barnið að taka þátt, en einnig að það sé gott 

samstarf á milli foreldra og skóla. Foreldrar vita þá hvernig barninu gengur í skólanum og 

skólinn veit hvernig barninu gengur heima fyrir að nota þá þekkingu sem það lærir í 

skólanum, ásamt þeirri þekkingu og fræðslu sem barnið fær hjá þeirri stofnun sem foreldar 

hafa leitað til, ef það er tilfellið. Í næsta kafla verður því fjallað um samstarf skólastarfsins 

og foreldra og hvers vegna það er mikilvægt. 

 

5.5 Samstarf foreldra og skóla 

Barn sem er komið á efsta stig leikskóla og er byrjað í undirbúning fyrir grunnskóla fer í 

gegnum ákveðið ferli sem getur reynst barninu erfitt. Barnið fær meiri ábyrgð og eru meiri 
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og þyngri kröfur lagðar til barnsins ásamt því að það er að læra svo margt á stuttum tíma. 

Skólatími sex ára barna á viku er 30 klukkustundir, þá er talið með kennslutími, stundahlé 

og sjálfsnám utan skólastunda (Frumvarp til laga um breyting á lögum um grunnskóla 

nr.63/1947), má segja að það eru miklar breytingar frá leikskólanum, þar sem heimanám, 

stundahlé eða þess háttar er ekki til staðar. Miðað við að barn á leikskóla fær nánast allan 

daginn að leika sér, því ætti það ekki að koma á óvart ef barnið finnur fyrir ákveðnum 

tilfinningum og líðan, sem það hefur ekki fundið fyrir áður og veit í raun ekki hvernig það á 

að takast á við þessar tilfinningar og líðan, þegar það er komið í grunnskóla. Þá er 

skynsamlegt fyrir foreldra að fylgjast með líðan barnsins, einkenni stress og óöryggis hjá 

ungu barni getur verið meðal annars ólga í maga, höfuðverkir og svefntruflanir (National 

association of health education centers, e.d.). Því er samstarf skóla og foreldra mjög 

mikilvægt, þar sem foreldrið er orðið að ákveðnum stuðningsaðila í þessum verulegu 

umskiptum í lífi barnsins (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Gott er að gæta þess að undirbúningurinn sé ekki einungis heima eða einungis í 

skólanum heldur gott samstarfs sé á milli heimilis og skóla, þar sem sama efni er tekið fyrir, 

til þess að undirbúa barnið fyrir þennan flutning. Foreldrarnir eru þá komnir í lykilhlutverk 

að gæta þess að ferlið sé eins samfellt og möguleiki er á, þar sem það getur haft áhrif á 

framtíðarvelgengni barnanna hvort sem flutningurinn verði jákvæður eða neikvæður 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Rannsóknir sýna að þátttaka foreldra í skólastarfi barns síns 

hvetur barnið til mætingar og einnig verður aðlögun og viðmót til skólans betra (Epstein og 

samstarfsaðilar, 2009). Eins og kemur fram í aðalnámskrá leikskóla (2011) eiga starfshættir 

leikskólanna að vera hvatning til samvinnu á milli foreldra, skólans og barna. Einnig kemur 

fram að starfshættir leikskólans eigi að efla börn til þess að sýna umhyggju, virðingu til 

annarra og leikskólinn á einnig að hvetja börnin til að þróa með sér vináttu, tillitsemi og 

samkennd (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Þessir starfshættir er svipaðir og skilgreiningin á 

tilfinningagreind. Til hliðsjónar því stendur í aðalnámskrá grunnskólanna að það sé 

mikilvægt hjá bæði skólanum og foreldrum að hafa velferð barnsins í brennidepli. Þá hafa 

rannsóknir sýnt það að ef barn sem er með jákvæða sjálfsmynd og góða félagsfærni eru 

mun líklegri til þess að tækla betur þennan flutning og þær breytingar sem fylgja (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). Einnig er mikilvægt að bæði starfsmenn bæði leik- og grunnskóla og 

foreldrar kynni sér hvernig ferlið getur verið eins samfellt á milli leikskóla og grunnskóla 

fyrir barnið og völ er á og að aðlögun barnsins gangi vel fyrir sig (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). 

Skólaárið 2008-2009 var rannsókn gerð á viðhorfi foreldra til skólastarfs og kennslu í 1. 

bekk í grunnskólanum í Hveragerði. Spurningalistar voru lagðir fyrir foreldra og meðal 
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annars var spurt um það hvernig það væri að eiga barn í 1. bekk og hvernig breytingin hefði 

verið fyrir barnið. Svörin voru flest á þann veg að það hefði verið talsvert stökk að fara með 

barn úr leikskóla í grunnskóla en flestir sögðu að mesta breytingin feldi í sér að það væri 

mun minna upplýsingaflæði í grunnskólanum heldur en hefði verið í leikskólanum. Af þeim 

25 foreldrum sem tóku þátt í rannsókninni hefðu 16 af þeim viljað fá meiri upplýsingar um 

grunnskólana, fá þær upplýsingar fyrr og þá hefði reynst erfitt að finna upplýsingar á 

heimasíðu skólans um skólabyrjun. Þá voru margir foreldrar heldur óöryggir í skólabyrjun. 

Þessir 16 foreldrar áttu einungis eitt barn í grunnskólanum og gátu því ekki byggt á fyrri 

reynslu (Erna Ingvarsdóttir, 2010). 

Út frá þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar og niðurstöðunum sem þær sýna telur 

höfundur það vera mikilvægt fyrir foreldra að upplýsingar séu aðgengilegar, það er hvernig 

sé hægt að undirbúa þennan flutning sem best. Æskilegt er að þessar upplýsingar komi ekki 

einungis á ákveðnum tímapunktum heldur eru þær aðgengilegar fyrir foreldra tímalega fyrir 

flutninginn, sem sagt áður en barnið fer úr leikskóla í grunnskóla. Mikilvægt er að ferlið sé 

vel undirbúið því þá er auðveldara fyrir barnið að fara úr leikskóla í grunnskóla, sem sagt 

takast á við komandi breytingar sem líkt og áður hefur komið fram, geta verið erfiðar fyrir 

barn sem er með slaka tilfinningagreind og einnig til að styrkja þau börn enn frekar sem eru 

með góða tilfinningagreind. Þá telur höfundur það vera sérstaklega mikilvægt ef um er að 

ræða einkabarn, eða fyrsta barn foreldra, sem er á leið í grunnskóla. Þá er engin fyrri reynsla 

frá systkinum eða foreldrum er til staðar sem hægt er að leita í og nota til að styrkja og 

styðja fjölskylduna. Þar sem það skipulagið í leikskóla og grunnskóla er mjög ólíkt, það eru 

öðruvísi áherslur og tímarammi svo eitthvað sé nefnt. Því er það svo mikilvægt að bæði 

foreldrar, aðstandendur og starfsfólk skólans hlúi vel að barninu bæði félagslega og 

tilfinningalega, til að styðja að farsæld í flutningnum. 
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6 Námsefni sem eflir tilfinningagreind 

Leik- og grunnskólar hér á landi hafa sumir innleitt ákveðið námsefni sem eflir 

tilfinningagreind barna inn í sitt skólastarf. Hér verður greint frá þremur þeirra en það eru 

Vinir Zippýs, Spor 1 og 2 ásamt Stig af stigi. Þetta efni hefur reynst sniðugt fyrir börn og 

hefur hingað til fengið jákvæð viðbrögð og sýnt jákvæð áhrif á þau. Þótt þetta efni sé búið 

til fyrir leik- og grunnskóla, geta foreldrar notast við efnið fyrir börn sín heima fyrir eða 

jafnvel gert það að sínu með smá ímyndunarafli. 

6.1 Vinir Zippýs 

Vinir Zippýs er alþjóðlegt forvarnarverkefni en í því er áherslan lögð á geðheilsu barna og 

hvernig megi efla hana á jákvæðan hátt. Frá árinu 2012, eru 87 grunnskólar á Íslandi sem 

segjast hafa kennt eða eru að kenna þetta námsefni en það er einnig ætlað leikskólum, en 

er höfundur ekki með tölur yfir þá leikskóla (Sigrún Daníelsdóttir, 2013). Verkefnin eru 

ætlað börnum á aldrinum fimm til sjö ára. Námsefnið byggir á því að kenna börnunum 

hvernig þau geti leyst erfið verkefni eða aðstæður og þar með þjálfa ákveðna færni, meðal 

annars efla getu barnanna í að tjá sínar eigin tilfinningar og geta rýnt í tilfinningar annarra 

og auka félagsfærni þeirra. Einnig er þeim kennt hvernig þau geta tekist á við mótlæti og 

fundið lausnir við ákveðnum vanda (Lýðheilsustöð, 2016: Lilja Dögg Bjarnardóttir, 2009).  

Vinir Zippýs námsefnið er ákveðið ferli sem börnin fara í gegnum. Námsefnið byggir á 

sex sögum um söguhetjuna Zippý, sem er skemmtileg fluga, og vini hans sem eru öll börn. 

Sögupersónurnar lenda í alls kyns erfiðleikum, vandræðum og erfiðum aðstæðum sem þau 

leysa saman en þess konar sögur kallast klípusögur. Farið er í gegnum ákveðin málefni, til 

dæmis samskipti, einelti, breyttar aðstæður, einmanaleika og fleira. Áætlað er að yfirferð 

þessa námsefnis taki 24 vikur en hver námsþáttur tekur fjórar kennslustundir þar sem farið 

er ítarlega í hvern námsþátt. Til þess að þetta námsefni skili árangri gegna kennarar 

veigamiklu hlutverki. Kennararnir leiða börnin í gegnum sögurnar og fá börnin til þess að 

taka þátt í að leysa úr þeim vandræðum sem koma fyrir. Námsefnið er mjög vel 

myndskreytt, litríkt og skýrt, og því er skemmtilegt fyrir börn að skoða og fylgjast með 

sögunum. Kennarar fara á námskeið og eru kynningabæklingar sendir til foreldra svo 

samstarf sé gott og börn fái umræðu um hvern námsþátt fyrir sig heima fyrir með foreldrum 

sínum, en ekki einungis í skólanum (Lilja Dögg Bjarnardóttir, 2009). 

Fyrsti námsþátturinn eru tilfinningar okkar og er þeim skipt niður á fjórar 

kennslustundir. Þá eru eftirfarandi tilfinningar teknar fyrir; að vera hryggur, glaður, reiður, 

pirraður, afbrýðisamur, kvíðinn og óöruggur. Fjallað er um þær í þessari röð. Annar 

námsþátturinn er tjáning og boðskipti. Þá er farið yfir hvernig maður getur hjálpað öðrum, 
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hlustað af athygli og hvernig maður getur komið til skila á skýran hátt því sem maður vill 

koma á framfæri. Í þriðja námsþættinum er farið yfir vináttutengsl. Fjallað er um hvernig 

maður myndar þessi tengsl en einnig hvernig maður slítur þau. Svo er farið í einmanaleika, 

höfnun og hvernig eigi að viðhalda vináttu. Þá er komið að fjórða námsþættinum og þar er 

tekið fyrir hvernig skal leysa ágreining sem snerta erfiðar aðstæður, svo sem einelti. Fimmti 

námsþátturinn tekst á við breytingar og missi. Að lokum er sjötti námsþátturinn tekinn fyrir 

og fjallar hann um að við munum ávallt spjara okkur. Farið er í mismunandi leiðir til þess að 

spjara sig í ákveðnum aðstæðum. Börnunum er kennt að hugsa rökrétt og taka 

skynsamlegar ákvarðanir og sjá fyrir sér hvernig næsta skref yrði í ákveðnum aðstæðum. 

Kennslustundirnar eru fjölbreyttar sem og leiðirnar til þess að skilja efnið og gera verkefnin 

skemmtilegri. Börnin fá svo tækifæri til þess að fara í hlutverkaleik, teikna, taka umræður 

og jafnvel spila. Kennarinn byrjar kennslustundirnar á því að rifja upp úr síðasta tíma og fá 

stutta umræðu um hvað þau gerðu síðast og hverjar niðurstöðurnar voru. Síðan les 

kennarinn úr sögunni og börnin fara eftir það í verkefnavinnuna. Þetta námsefni gefur 

kennaranum tækifæri á að hafa mikið um endurtekningar sem er aðeins jákvætt því börnin 

meðtaka upplýsingarnar þá betur og þær festast betur í minni þeirra (Lilja Dögg 

Bjarnadóttir, 2009). 

6.2 Spor 1 og 2 

Spor 1 námsefnið er ætlað nemendum í 1. bekk og Spor 2 er ætlað nemendum í 2. bekk. 

Bækurnar eru alls fjórar og eru hannaðar til þess að bæta og efla jákvæða hegðun, 

tilfinningar og samskipti nemenda. Bækurnar fjalla um ákveðin atvik sem gætu komið upp 

hjá börnunum í daglegu lífi og þeirra verkefni er að leysa þau.  

Bækurnar voru gerðar með það að markmiði að efla tilfinningaþroska barnanna, æfa 

samskiptafærni þeirra ásamt því að barnið læri að bera virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum. 

Námsefnið skiptist í 30 kennslustundir og eru tímarnir mjög fjölbreyttir fyrir börnin og 

spanna allt frá umræðum yfir í að notast við leiki og nýta sköpunargleði barnanna. Hver 

kennslustund byrjar og endar eins og er mikil áhersla lögð á að þessari rútínu sé haldið. 

Tímarnir byrja á því að börnin fá að velja eitthvert skemmtilegt lag til þess að spila eða 

syngja saman. Í enda kennslustundanna fara börnin í eins konar bangsaleik en þá standa 

börnin í hring, haldast í hendur og syngja lag. Eitt barn grúfir í miðju hringsins þangað til 

lagið klárast, þá stekkur það upp og klukkar næsta barn sem á að grúfa.Öll börnin fá að 

grúfa í miðju hringsins (Elín Elísabet, 2003a; Elín Elísabet, 2003b). Þá er námsbókin hönnuð 

fyrir börn. Í henni er ekki mikill texti en letrið er stórt og mikið af myndum. Þá eru bangsar 

í aðalhlutverki í bókinni og fylgja þeir börnunum í gegnum bókina í alls kyns iðju. Markmiðið 
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er að fá börnin til að sjá sjálf sig í þeim og þeirra aðstæðum. Einnig spyrja bangsarnir 

spurninga sem börnin eiga að ræða og svara (Elín Elísabet, b2003).  

Með Spor-bókunum fylgja ákveðnar kennsluleiðbeiningar og er lögð áhersla á að fylgja 

þeim. Í leiðbeiningunum er greint skýrt frá því hvernig allar kennslustundirnar eiga að fara 

fram. Í kennslustundunum fer kennarinn með börnunum í sögurnar en þær skiptast í 

klípusögur sem börnin þurfa að ráða úr og fallegar sögur til að hlusta á. Börnin fylgjast með 

sögunni í eigin námsbókum á meðan kennarinn les úr sinni bók. Síðan fer kennarinn í 

verkefni, leiki eða jafnvel æfingar með börnunum og notast hann þá við þann orðaforða 

sem lagt er upp með í kennsluleiðbeiningunum. Orðaforðinn á líka að vera sýnilegur fyrir 

börnin svo þau læri nýju orðin samtímis. Börnin fara í gegnum allt námsefnið á einni 

skólaönn. Ekki hefur verið lögð nein sérstök áhersla á mat frá kennara þar sem verkefnin 

eru oftar en ekki í formi leikja og umræðna. Frekar er horft til hegðunar, áhuga og þátttöku 

barnsins (Elín Elísabet, 2003a; Elín Elísabet, 2003b). 

6.3 Stig af stigi 

Þriðja námsefnið sem hér verður greint frá er kallað Stig af stigi. Það er kennsluefni fyrir 

börn á aldrinum fjögurra til tíu ára. Efnið byggir á rannsóknum á félagsfærni og 

tilfinningastjórn. Efnið leggur áherslu á að efla skilning barna á eigin tilfinningum og 

annarra. Einnig er efnið til þess gert að efla færni hjá barninu í að tjá tilfinningar sínar, sem 

sagt geta komið líðan sinni í orð og takast á við tilfinningaviðbrögð sem eru óásættanleg. Í 

Stig af stigi eru hugtökin viljandi eða viljaverk og óviljaverk tekin fyrir. Einnig eru tekin fyrir 

tilfinningarnar ánægja, reiði, ótti, undrun, viðbjóður og hryggð og er talað um litróf 

tilfinninga okkar (Levenson, Ekman og Friesen, 1990). Ásamt því er efnið með áherslu á því 

að draga úr tilfinninga- og félagsvandamálum, leysa ádeilur og árekstra á skynsamlegan 

hátt, ásamt því að kenna börnum ákveðna afslöppunartækni til þess að hafa stjórn á 

viðbrögðum sínum (Weissberg og Greenberg, 1997).  

Námsefnið er í þremur hlutum eða lotum, þar sem erfiðleikastigið hækkar með hverri 

lotu sem barnið fer í gegnum. Stig af stigi er ætlað sem bekkjarmiðað námsefni með 

námskrá. Námskráin er sett upp eftir erfiðleikastigunum og því er gott að fylgja henni svo 

börnin fái sem bestan árangur af kennslunni. Þá eru kennslustundir tvisvar sinnum í viku í 

um það bil 15 til 25 mínútur í senn (Levenson, Ekman og Friesen, 1990).  

Í lotu eitt er tekin fyrir mynd og börnin greina myndina út frá hugtökunum viljandi og 

óviljandi. Það mætti segja að kennarinn nýti lotu eitt í ákveðna upphitun en þá býr hann til 

reglur í samstarfi með nemendum sínum fyrir loturnar, svo sem að rétta upp hönd til þess 

að tala (Birna Dís Bjarnadóttir, 2010). Í lotu eitt fer kennarinn með nemendum í leiki og 
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kennarinn sýnir brúðuleikrit með persónubrúðunum Snigillinn staðfasti og Hvutti hvatvísi. 

Þessar leikbrúður eiga að sýna muninn á einstaklingum sem er rólegur og hugar að 

afleiðingum og svo einstaklingi sem á erfitt með að stjórna hegðun sinni og á til með að 

taka óskynsamar ákvarðanir. Brúðurnar eru ákveðin hjálpargögn svo börnin læri að hafa 

stjórn á eigin tilfinningum. Með þeim eru sýndar hvaða aðferðir og ákvarðanir eru 

skynsamar í ákveðnum aðstæðum sem börnin gætu lent í, í hinu daglega lífi (Birna Dís 

Bjarnadóttir, 2010). 

Önnur lotan fer fram í formi sögustundar og umræðna sem taka um fimm til tíu 

mínútur. Þá er notast við leikbrúður, tónlistardiska, plaköt og hugarástandsmyndir. Að 

lokum er lota þrjú sem er hlutverkaleikur þar sem börnin fá að leika aðalpersónurnar og þá 

er þeim leyft að spreyta sig á því efni sem þau hafa lært og nota þá þekkingu sína í 

samskiptum og hvernig þau geta leyst úr erfiðleikum í ákveðnum aðstæðum (Birna Dís 

Bjarnadóttir, 2010).  

6.4 Samantekt 

Námsefnin sem nefnd voru hér að ofan eiga það sameiginlegt að öll styðja þau við og efla 

tilfinningagreind barna. Vinir Zippýs leggur áherslu á geðheilsu barna og er námsefnið 

hannað fyrir börn svo þau geti leyst verkefni eða leyst úr ákveðnum aðstæðum. Þetta á 

einnig við námsefnið Stig af stigi, sem er byggt upp á þann hátt að efla færni barna í að 

takast á við félagslega árekstra og taka skynsamar ákvarðanir. Í Spor 1 og 2 er svo unnið að 

því að efla jákvæða hegðun og tilfinningar og þar með efla börnin í að ráða úr aðstæðum, 

tilfinningum og árekstrum sem þau geta lent sjálf í í sínu daglega lífi. Öll námsefnin leggja 

áherslu á að börnin geti tjáð tilfinningar sínar og fá þau til þess að ræða málefni sem brenna 

á þeim, svo sem skringilegar tilfinningar, ræða um ákveðnar aðstæður sem þau gætu lentu 

í og eru þá óviss með hvert næsta skref yrði. Það sem gerir þetta að svo skemmtilegu og 

flottu námsefni er að þetta er ekki einungis eitt samtal heldur er þetta ákveðið ferli sem 

börnin fara í gegnum og er þá lögð áhersla á fjölbreytni. Tíminn er vel notaður með 

börnunum um hvert mál, hvort sem unnið er með klípusögur, ákveðnar tilfinningar eða 

hvernig skuli taka skynsamlegar ákvarðanir. Telur höfundur að námsefni af þessum toga sé 

mjög mikilvægt og gefandi en hann vill sjá meira af notkun þess á fleiri stöðum, það er að 

segja í leikskólum víðs vegar á Íslandi og fá einnig dýpri kennslu í grunnskólum og jafnvel í 

menntaskólum, þá bæði fyrir nemendur jafnt sem kennara. Tilfinningagreind birtist ekki 

innan barns á einni nóttu heldur er þetta ákveðið verkefni sem þarf að æfa og efla hjá 

barninu.  
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7 Hvernig geta foreldrar eflt tilfinningagreind barna sinna? 

Til er námsefni sem eflir tilfinningagreind barna eins og kom fram í kafla fimm. Þó er til 

meira af námsefni sem ætlað er til sömu notkunar en það sem talið var upp þar. Til eru alls 

kyns bækur sem hafa verið skrifaðar í þeim tilgangi að útskýra fyrir börnum ákveðnar 

tilfinningar á einfaldan máta og í þeim er sýnt hvernig aðalpersónan tekst á við þessar 

tilfinningar. Carol McCloud hefur skrifað tvær bækur þar sem fjallað er um tilfinningar, þær 

heita Have you filled a bucket today? og Wonder. Fyrri bókin fjallar um ákveðinn orðaforða 

um tilfinningar og seinni bókin fjallar um hlýju, virðingu og samþykki. Todd Parr skrifaði 

bókina The feelings book en þar eru teknar fyrir tilfinningar á við hugrekki og að líða 

skringilega (Steam Powered Family, e.d.). Einnig er til hin frábæra bók sem heitir Bætt 

hugsun – Betri líðan eftir Paul Stallard (2011 en þessi bók er handbók í hugrænni 

atferlismeðferð fyrir börn og unglinga. Í henni er hægt að finna alls kyns aðferðir til þess að 

bæta líðan, hugsanir og tilfinningar og aðferðir til að hafa stjórn á þeim. Bækur geta gert 

svo margt fyrir börnin ef foreldrarnir taka sér aðeins tíma til þess að lesa með barninu en 

ekki fyrir barnið. Ef foreldrar leyfa barninu að taka þátt í lestrinum og leyfa því að spyrja og 

skoða þá myndast mögulega umræða sem eykur skilning þess á efninu og á vangaveltum 

barnsins. 

Eins og var fjallað um í kafla þrjú þá eru samskipti gríðarlega stór áhrifavaldur sem 

foreldrar geta nýtt sér, því samskipti geta verið í alls kyns formi og það gerir það að svo 

skemmtilegu verkfæri. Foreldrar geta líka notið hugmyndaflug sitt og búið til skemmtilega 

leiki, verkefni eða jafnvel þrautir fyrir börn sín heima fyrir. Hér verður greint frá nokkrum 

skemmtilegum hugmyndum fyrir foreldra sem hægt er að nýta heima fyrir. Þess má geta 

að þær hugmyndir sem hér verður greint frá koma frá höfundi út frá ýmsu efni sem hann 

hefur verið að skoða og er til nú þegar. Hugmyndirnar eru settar upp á eftirfarandi hátt því 

höfundurinn telur að hver og ein hugmynd sé skemmtileg og sé þá efnið aðgengilegra á 

þennan máta en í heildstæðum texta. 

 

Leika tilfinningar með svipbrigðum eða orðum 

Frábær hugmynd sem bæði börn og foreldrar geta tekið þátt í og búið til skemmtilega 

gæðastund með fjölskyldunni. Leikurinn er þannig gerður að ákveðnar tilfinningar eða 

svipbrigði eru skrifuð á miða og sett í til dæmis skál. Svo er einn miði dreginn úr skálinni. Sá 

sem dregur þarf að mynda svipbrigðin eða tilfinninguna án orða og aðrir geta upp á orðinu 

sem var dregið. Þetta eflir þekkinguna hjá barninu á því hvernig svipbrigði maður gerir við 

hverja tilfinningu og líðan og þar af leiðandi eykur það þekkingu og færni barnsins í að setja 

sig í spor annarra og vita hvernig öðrum líður. 
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Hlutverkaleikir 

Hlutverkaleikir geta hjálpað barninu að efla meðal annars félagsfærni, samskiptafærni og 

orðaforða. Hlutverkaleikur leyfir barninu að finna hvernig aðstæður geta verið í 

raunveruleikanum og það getur æft sig í því hvernig best er að snúa sér í ákveðnum 

aðstæðum sem geta verið erfiðar eða ókunnugar. Hægt er að fara í sama hlutverkaleikinn 

mörgum sinnum og þannig fær barnið nægan tíma í að spreyta sig í ákveðnum aðstæðum. 

Þá geta börnin einnig lært að setja sig í spor annarra með því að fara í hlutverk einhvers 

annars, til dæmis mömmunnar. Barnið getur þá klætt sig í föt mömmunnar og fengið 

aukahluti sem hún hefur og þannig gengið í hennar sporum. 

 

Myndaspjöld 

Myndaspjöld geta verið útbúin á alls kyns hátt. Meðal annars er hægt að lita eða teikna 

myndir af börnum eða andlitum sem eru með mismunandi svipbrigði og lýsa þannig 

mismunandi líðan einstaklingsins á blaðinu. Þá er hægt að mynda umræðu með barninu 

um hvernig einstaklingnum líður á myndinni, þá meðal annars spyrja barnið hvers vegna 

það heldur að barninu á myndinni líði á þennan hátt. Þá er gaman að virkja þátttöku 

barnanna með því að biðja þau um að aðstoða við að búa til spjöldin og efla þannig þekkingu 

þeirra í leiðinni.  

Einnig er hægt að setja myndaspjöldin á borðið og láta þau snúa niður. Barn eða foreldri 

dregur eitt spjald, horfir ekki á það en heldur því við ennið sitt og á að reyna giska á 

tilfinninguna eða líðan sem stendur á blaðinu. Aðrir eiga að gefa vísbendingar til 

einstaklingsins, svo sem „þér líður (vel/illa) þegar amma kemur í heimsókn“ og þá myndi 

barnið líklegast svara með orðunum glaður eða ánægður. 

 

Kvikmyndir 

Til hafa verið gerðar alls kyns kvikmyndir fyrir börn sem leggja áherslu á líðan 

sögupersónanna og tilfinningar þeirra og þá hvernig tilfinningar hafa áhrif á líðan. Fyrri 

myndin sem hér verður greint frá heitir Home eða Loksins heim. Myndin fjallar um geimveru 

sem heitir Oh frá plánetunni Boov sem kemur til Jarðar. Hann kynnist stelpu á Jörðinni og 

þau fara saman í ferðalag. Oh vill komast heim til sín og stelpan vill finna mömmu sína en 

mömmunni var rænt af geimverum. Líðan stelpunnar og Oh er mjög ólík og ákveðnir hlutir 

sem auka vellíðan er ekki alltaf sú sama hjá þeim en þau læra á hvort annað og reyna að 

skilja líðan hjá hvort öðru. Myndin eflir þekkingu hjá börnum á ákveðnum tilfinningum, 
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hvernig setja eigi sig í spor annarra og hvaða ákvarðanir eru skynsamlegar í erfiðum 

aðstæðum.  

Seinni myndin heitir Inside out. Myndin fjallar um stelpuna Riley. Myndin sýnir hvernig hún 

vex og þroskast og hvernig hún tekst á við flutninga fjölskyldunnar þegar hún er alveg að 

verða unglingur eða 11 ára gömul. Áhorfendur fá að sjá tilfinningar hennar í persónum í 

höfðinu hennar og hvernig þessar tilfinningar, gleði, sorg, reiði, hræðsla og andstyggð, 

stjórna Riley samhliða foreldrum hennar. Einnig er lögð áhersla á minningar í myndinni, 

hvort sem það eru skammtímaminningar eða langtímaminningar, og hvernig við flokkum 

þær. Þessi kvikmynd eflir þekkingu hjá börnum á tilfinningum og hvernig tilfinningarnar 

hafa áhrif á líðan okkar. 

 

Plakat með auðu andliti 

Góð leið til þess að virkja þátttöku barnsins og leyfa því að spreyta sig er að teikna autt 

andlit á stórt plakat. Svo eru útbúnir mismunandi andlitspartar, svo sem augu, munnur, nef 

og augabrúnir sem gefa í skyn mismunandi svipbrigð. Svo er einhver festing, til dæmis 

franskur rennilás, látinn aftan á andlitspartana. Þá getur barnið raðað saman pörtunum og 

búið til heildstætt andlit, hvort það sem er glatt eða sorgmætt eða á annan máta. Á þennan 

veg getur barnið prufað sig áfram og myndað alls kyns svipi. 

 

Steinar með andlitspörtum 

Önnur útgáfa af plaggatinu eru steinar. Hægt er að mála á steinana mismunandi 

andlitsparta og þá getur barnið raðað þeim saman og myndað skemmtileg andlit sem eru 

frábrugðin hinu venjulega, þar sem steinarnir eru ekki allir eins í stærð eða lögun. Ef til vill 

þá er hægt að útbúa þennan leik á hvaða hátt sem er, sem hentar barninu, hvort sem það 

er á plaggati, með steinum, skeljum, litlum myndum eða einhvers konar formum. 

 

Klípusögur 

Klípusögur hafa reynst vel er kemur að því að efla tilfinningagreind barna. Foreldrar geta 

búið til ákveðnar klípusögur sem börnin geta tengt vel við. Þá reyna foreldrarnir að fá börnin 

til þess að segja frá því hvernig aðstæðum sögupersónan er í og hvernig væri skynsamlegast 

að ráða úr þeim aðstæðunum. Á þennan veg geta myndast umræður sem er mjög gott og 

foreldrar leiða börn sín í rétta átt og kenna þeim hvernig er í raun best að ráða úr ákveðnum 

aðstæðum eða ráða úr ókunnugum tilfinningum. Þessi aðferð er tilvalin sem undirbúningur 
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fyrir eitthvert ferli svo sem ef barnið er að fara úr leikskóla í grunnskóla. Einnig er þetta góð 

aðferð er kemur að félagslegum vanda, til dæmis ef barnið finnur fyrir höfnun. 

 

Tilfinninga stopp-dans 

Tilfinninga stopp-dans er svipaður stóladansinum. Myndir af ákveðnum svipbrigðum eða 

hugtökum um líðan eru settar á gólfið og látnar mynda stóran hring. Foreldrið spilar tónlist 

og leyfir barninu eða börnunum að nýta orkuna sína í dans. Þegar tónlistin stoppar verður 

barnið eða börnin að fara á einhverja mynd. Barnið á svo að útskýra og leika hvernig 

einstaklingnum líður eða hvað hugtakið þýðir á þeirri mynd sem það stoppaði á. 

 

Eins og þessi kafli hefur sýnt þá eru til alls kyns leiðir og aðferðir sem foreldrar geta nýtt sér 

þegar kemur að því að efla tilfinningagreind barna og það er hægt að gera það á 

skemmtilegan hátt. Foreldrar þurfa einungis að finna leik eða verkefni sem hentar sínu 

barni, út frá þroska og aldri eða sem sagt sem er við hæfi. Einnig skapast oft góð tækifæri 

til samræðna, til dæmis þegar foreldrar og börn sitja saman í bíl og keyra til og frá skóla, 

þegar farið er í göngutúra eða bardúsað saman heimavið. Frábært væri að efla eldri börnin 

og fá hugmyndir frá þeim að leikjum og verkefnum, þar með tengja það við áhugasvið 

þeirra, svo þau eru að læra á sínum eigin forsendum og eru með áhugann og drifkraftinn til 

staðar. 
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8 Samantekt 

Rannsóknarspurningin sem var sett fram í inngangi var eftirfarandi: Hver er þáttur foreldra 

í að efla tilfinningagreind barna sinna? Hér verður rannsóknarspurningunni svarað með því 

að taka saman meginþætti framangreindrar umfjöllunar. 

Eins og hefur komið fram hér að ofan þá felur tilfinningagreind í sér þá félagsfærni og 

samskiptafærni að geta sett sig í spor annarra, hlustað og sýnt samkennd. Einnig gefur 

tilfinningagreind barni tækifæri á að skilja tilfinningar sínar og annarra og þar af leiðandi 

hvernig maður getur breytt líðan sinni og hvernig maður getur reynt að hafa áhrif á 

tilfinningar annarra. Barn sem er með sterka tilfinningagreind hefur meiri færni í að átta sig 

á þeim aðstæðum sem það er statt í og þar með átta sig á því hvert næsta skynsamlega 

skref er, það er að segja í ákveðnum aðstæðum sem barnið gæti lent í dags daglega, hvort 

sem það er í erfiðum félagslegum aðstæðum eða þegar ókunnugar tilfinningar koma fram. 

Barn sem hefur þessa greind hefur aukið þol sitt gagnvart streitu. Hvatvísi, árásargirni og 

sjálfseyðandi hegðun er á einnig meðal þeirra hluta sem minnka við sterkari 

tilfinningagreind. Þá hefur barnið meiri tök á því að hafa stjórn á líðan sinni, hegðun og skapi 

og þar með er barnið líklegra til þess að vera félagslynt og meira samstillt vinum og 

fjölskyldu. Það áhugaverðasta við það að hafa sterka tilfinningagreind er þó það að þau 

börn sem hafa sterka tilfinningagreind eru, samkvæmt rannsóknum, með meiri drifkraft, 

einbeitingu og áhugasemi og þar af leiðandi verður námsárangurinn betri. 

Höfundurinn las um góða myndlíkingu sem gefur mjög góða sýn á það hvers vegna það 

er mikilvægt að vinna með tilfinningar barna en hún er á þessa vegu: Hugsaðu þér barn sem 

ber bakpoka á bakinu. Það finnur fyrir tilfinningum á við óöryggi, kvíða, reiði, höfnun og 

sorg. Í hvert skipti sem barnið upplifir þessar tilfinningar án þess að vinna með þær og átta 

sig á þeirri líðan sem birtist þá þyngist bakpokinn. Þannig getur pokinn orðið verulega 

þungur og barninu líður illa á stuttum tíma (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna 

Jónsdóttir, 2015). Þessi myndlíking gefur góða sýn á það hversu erfitt það getur verið fyrir 

barnið að finna fyrir þessum erfiðu tilfinningum og vera ekki með þá færni að skilja þær eða 

vinna með þeim heldur byrgja það allt innra með sér. Þá þurfa foreldrar að stíga inn og 

aðstoða. 

Hlutverk foreldra er þó ekki einfalt heldur mjög vandasamt er kemur að því að ala upp 

barn sitt og aðstoða það með sína veikleika og efla einhvers konar færni hjá því og þar með 

undirbúa það fyrir framtíð þess. 
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Þeir þættir sem eru hvað mest mikilvægastir sem foreldrar geta gert til að styðja við börn 

sín eru:  

 Vera til staðar fyrir barnið, sýna stuðning, áhuga og virðingu  

 Hlusta af athygli á barnið sitt, það er virk hlustun  

 Aðstoða barn sitt þar sem þeirra veikleikasvið er en á móti styrkja styrkleika 

þeirra 

 Vera virkur þátttakandi í lífi barnanna, hvort sem það er í námi eða áhugamálum 

 Ræða við börnin um tilfinningar og út frá því finna viðeigandi efni sem eflir 

tilfinningagreind þeirra 

 

Samkvæmt þeim rannsóknum sem gert var grein fyrir í ritgerðinni þá er virkni foreldra í lífi 

barna sinna mjög mikilvæg og hefur gríðarlega mikil jákvæð áhrif á barnið (Bretherton, 

1992; Steinberg, 2001; Melhuish, Sylva, Sammons, Siraj-Blatchford og Taggart, 2001). 

Foreldrar geta á þann veg haft áhrif á hegðun, viðmót, námsárangur og metnað barna hvort 

sem það viðkemur skólanum, áhugamálum eða hæfileikum, einungis með hvatningu og 

virkni foreldra. Með því að sýna þeim skilning og stuðning. Þar sem foreldrar eru 

fyrirmyndir, vinir og leiðtogar barna sinna geta þeir sýnt flott fordæmi með því að hafa sjálf 

heilbrigð samskipti við vini og fjölskyldu. Má þá nefna aftur hér eins og kom fram í kafla þrjú 

að það er svo mikilvægt fyrir barnið að geðtengsl séu sterk og jákvæð í frumbernsku og þá 

tengslin séu styrkt með aldri barnsins við fjölskyldu og vini. Þá geta foreldrarnir sýnt barninu 

hvernig er skynsamlegt að snúa sér í ákveðnum aðstæðum, ásamt því að kenna þeim að 

hafa stjórn á eigin hegðun og líðan og sýnt þeim aðferðir sem gerir þeim kleift að breyta 

um líðan. Málshátturinn það læra börn sem fyrir þeim er haft á vel við hér. 

Það getur reynst mjög árangursríkt ef foreldrar notast við þau námsefni og aðferðir 

sem hafa verið kynntar hér að ofan sem efla tilfinningagreind barna. Börn læra best í 

gegnum reynslu og æfingu. Efnin sem voru kynnt í þessari ritgerð voru Vinir Zippýs, Spor 1 

og 2 og Stig af stigi. Þessi efni eru búin til með það að markmiði að efla tilfinningagreind 

barna og hefur það reynst mjög vel í þeim skólum hér á landi sem notast við þetta efni. 

Höfundur vill þó að fleiri skólar og skólastig nýti sér þetta efni og þá helst að það verði skylda 

í meðal annars lífsleiknistímum, sem sagt meira sýnilegra. Það er þó skemmtilegt fyrir bæði 

foreldra og börn að þessi námsefni eru ekki eina leiðin til þess að efla tilfinningagreind. Það 

eru til svo ótrúlega margar leiðir, það er að segja verkefni, leikir, spil og kvikmyndir, sem 

eru með sama markmið. Foreldrar geta fundið með barni sínu það sem hentar því og tengt 

það áhugasviði barns sín því það eitt getur verið svo mikil hvatning. Það er þegar barnið 
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hefur áhuga á því sem maður er að læra. Barnið veit þó ekki í raun að það sé verið að efla 

tilfnningagreind þess í gegnum þessi efni heldur sér það aðeins leiki, spil og skemmtilegar 

kvikmyndir en færnin lærist þó með. Einnig geta foreldrar notað samræður, virka hlustun 

og vera virkir þátttakendur í lífi barna sinna, fylgjast með barninu þroskast, sjá hvernig því 

gengur í náminu og taka þar þátt. Foreldrar ættu að sýna stuðning og veita aðstoð hvort 

sem það tengist námi, áhugamálum eða hæfileikum barnsins. Því eins og var greint frá í 

þessari ritgerð að foreldrar hafa svo gríðarlega mikil áhrif á barnið ef þeir eru virkir og sýna 

barninu áhuga og stuðning. 

Með þessari ritgerð vill höfundur vekja foreldra til umhugsunar og sýna þeim hversu 

mikilvægt það er að þeir séu virkir í lífi barna sinna þegar kemur að því að styrkja veikleika, 

jafnt sem styrkleika þeirra, þroska og jafnvel hæfileika. Með þessu verkefni vill höfundur 

rétta foreldrum ákveðið verkfæri og gefa þeim smá sýn á það sem er í boði og hvetja þá til 

þess að tileinka sér fjölbreyttar aðferðir sem efla tilfinningagreind. Ekki er síðra ef foreldrar 

nýta sér heimagert efni sem hentar þeirra barni. Það þarf aðeins smá ímyndunarafl, sköpun 

og góða skapið til þess að búa til einhverja skemmtilega leiki með barni sínu. 
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9 Lokaorð 

Að lokum vil ég leggja áherslu á mikilvægi tilfinningagreindar. Við, sem tilfinningaverur í 

margbrotnu samfélagi, þurfum að vinna í okkur sjálfum, byggja okkur upp og styrkja okkur 

fyrir þær hraðahindranir sem á okkar leið verða. Með sterkri tilfinningagreind verður 

auðveldara að komast yfir hraðahindranirnar. Foreldrarnir eru meðal þeirra lykilþátta er 

kemur að því að efla þessa færni og greind hjá börnum og því er það meðal annars hlutverk 

þeirra að leiðbeina þeim á réttan veg í átt að farsæld og almennri hamingju í lífinu. 

Ávinningurinn af sterkri tilfinningagreind er frábær. Tilfinningagreindin getur komið þér 

ansi langt í lífinu, þér líður betur, veist hvernig þér líður og veist hvernig þú getur breytt 

líðan þinni. Þá verður færnin bæði í samskiptum og félagslegum aðstæðum mun betri og 

það eitt getur leitt þig vel á veg í lífinu. 

Ég tel að það þurfi einungis að hvetja foreldra til þess að efla tilfinningagreind barna 

sinna. Það er meðal annars hægt með því að sýna þeim brot af því efni sem hægt er að 

notast við og minnst var á í þessari ritgerð. Það mun valda gríðarlega mikilli breytingu hjá 

barninu til hins betra. Þar sem æfing og þjálfun hefur mestu áhrifin fyrir börnin til að laða 

fram ákveðna færni, líkt og ég hef sjálf séð í mínu starfi, trúi ég því að ég sem starfsmaður 

innan menntakerfisins, geti breytt til hins góða með minni þekkingu og reynslu á þessu sviði. 

Ég hef ákveðið að reyna að halda áfram með mína trú og þekkingu og stefni á að búa til 

handbók fyrir foreldra í meistaranámi. Bókin mun leggja áherslu á að sýna foreldrum 

ítarlega hvernig þeir geta stutt börn sín og hvaða aðferðir virðast virka best til að efla 

tilfinningagreind. Í mínu starfi sé ég að sumir foreldrar eru fastir eða jafnvel komnir í 

vítahring því þekking þeirra eða fræðsla um tilfinningar er af skornum skammti og í raun 

vita þeir ekki hvert hægt er að leita til að fá aðstoð eða ráðgjöf. Því vil ég rétta þeim verkfæri 

sem þeir eru öruggir með og kunna að nota og er skemmtilegt, bæði fyrir barnið og 

foreldrana. 

Vil ég enda þetta lokaverkefni á orðatiltæki sem ég heyrði í náminu mínu og passar vel 

við þá umfjöllun sem hér hefur verið: „Allt sem þú ert fær í færir þér hamingju“. 
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