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Ágrip 

Markmiðið með þessari rannsókn er að skoða hvaða sýn foreldrar hafa á tilfinningar 

barna sinna. Lögð var áhersla á að skoða hvaða tilfinningar er mikilvægt að efla hjá 

börnum og hvaða tilfinningar börnin þekkja að mati foreldra. Auk þess er skoðað hver 

er ávinningur þess að þekkja og stjórna eigin tilfinningum að mati foreldra. Ásamt því 

skoðaði ég hvort foreldrar séu kunnugir um starf skóla barna sinna og spurði ég 

foreldranna hvort og hvernig skólarnir unnu með tilfinningar barna. Rannsóknin er 

eigindleg viðtalsrannsókn. Í gagnaöflun voru tekin tíu hálf opin viðtöl (e. semi-

structured) við foreldra fjögurra til sex ára barna. Sjö barnanna voru í leikskóla en þrjú 

börn komin í grunnskóla. Viðtölin voru tekin í gegnum netið og síðan þemagreind. Ég 

notaði hugmyndir mótunarhyggjunnar sem fræðilegt sjónarhorn ritgerðarinnar. 

Niðurstöður benda til að foreldrar séu meðvitaðir um börn sín sem tilfinningaverur, 

að börn þeirra hafi sínar eigin tilfinningar og þau hafi þörf á að sýna og tjá þær. Einnig 

voru foreldrarnir meðvitaðir um að börnin þurfi aðstoð við að læra að þekkja og stjórna 

tilfinningunum. Að mati foreldranna eru þau meðvituð um hvaða tilfinningar barnið 

þeirra þekkir og nefndu þeir tilfinningarnar gleði, reiði, leiða og sorg. Bæði mæðurnar 

og feðurnir eru á einu máli að börnin þeirra mega hafa, sýna og tjá eigin tilfinningar. 

Niðurstöður bentu einnig á að foreldrunum fannst mikilvægt að efla 

grunntilfinningarnar en nefndu að gleði og reiði væri mest áberandi á þessum tiltekna 

aldri, fjögurra til sex ára. Foreldrarnir voru almennt ekki kunnugir um hvort eða hvernig 

skólarnir unnu með tilfinningar barna, en var meiri þekking hjá þeim foreldrum sem 

áttu leikskólabörn. Það er mikilvægt að foreldrar styðji við börn sín er kemur að því að 

þekkja og stjórna eigin tilfinningum, þar sem það hefur bæði áhrif á vellíðan barnanna 

og almenna farsæld í lífinu. Barnið er betur í stakk búið að mynda tengsl við aðra, 

þekkja eigin mörk og vera næmt á tilfinningar annarra ef þekking, stjórn og skilningur er 

á eigin tilfinningum. 
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Abstract 

„We are emotions if I think about it“ 

Parents vision of their children´s emotions 

 

The goal of this study was to examine what vision parents have towards their children’s 

emotions. The focus was on which emotions are important to promote within the 

children and what emotions parents believe there children know. Furthermore, what 

benefits are there for the children in knowing and controlling their emotions in the 

parent’s opinion. I also looked into if the parents were familiar with the work process 

within the children’s school and I asked the parents how and if the schools worked with 

the children’s emotions. This study is a qualitative interview research. During data 

collection, I conducted ten half-open interviews with the parents of children, ages four 

to six years old, of which seven were in kindergarten and three attended elementary 

school. The interviews were conducted over the internet via video and then the 

corresponding transcripts were organized by theme. I used ideas from social 

constructionism as theoretical point of view in this thesis. Results suggest that parents 

are aware that their children are emotional beings and that they have their own 

emotions as well as the need to show and express them. The parents were aware of 

the children’s need for assistance to learn to interpret and control their emotions. Both 

the mothers and fathers agreed that their children should be allowed to have, show 

and express their own emotions. Results also show that the parents find it important to 

strengthen basic emotions in the children, but said that happiness and anger where the 

most noticeable at this age. The parents knowledge is limited about if and how their 

schools work with children´s emotions, but those parents that have children in 

kindergarten are more informed. It is important that the parents support their children 

when it comes to knowing and controlling their own emotions, where it influences both 

the child´s well-being and general prosperity in life. The child is better equipped to 

form relationships with others, knowing its own limits and interpret the feelings of 

others if the child has knowledge, control and understanding of its own emotions.  
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1 Inngangur  

Áhugi minn á tilfinningum barna kviknaði í raun bæði út frá starfi mínu sem starfsmaður 

í leikskóla og BA ritgerð minni sem fjallaði um tilfinningagreind barna. Í starfi mínu, sem 

starfsmaður í leikskóla, hef ég upplifað óöryggi hjá foreldrum/forsjáraðilum um hvernig 

þeir eigi að takast á við hlutverk sitt sem uppalendur. Það virðist vera að fjöldi foreldra 

viti ekki hvernig þeir eigi að túlka eða taka á tilfinningum barna sinna og almennt 

tilfinningaþroskanum. Það er mikilvægt fyrir börn að þau læri inn á eigin tilfinningar, 

bæði að þekkja og stjórna þeim, þar sem það getur stuðlað að betri vellíðan en einnig 

almennrar farsældar og velgengi í lífinu. Til að börn nái þessari færni, að skilja og 

stjórna eigin tilfinningum verða þau að fá stuðning, kennslu og æfingu, meðal annars 

frá foreldrum og öðrum utanaðkomandi aðilum í umhverfi barnsins, svo sem starfsfólki 

skólans. Ég sá mjög áhugaverða myndlíkingu sem gefur góða sýn á hvers vegna það er 

mikilvægt að vinna með tilfinningar barna: Ímyndaðu þér barn sem ber bakpoka á baki 

sér. Barnið finnur fyrir tilfinningum á borð við óöryggi, kvíða, reiði, höfnun og sorg. Í 

hvert sinn sem barnið upplifir þessar tilfinningar, án þess að vinna með þær, skilja þær 

og stjórna þeim, þyngist bakpokinn. Þar með getur bakpokinn þyngst verulega og 

vanlíðan hjá barninu aukist á stuttum tíma (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna 

Jónsdóttir, 2015).  

Í BA ritgerðinni minni fjallaði ég um tilfinningagreind. Tilfinningagreind vísar til þess 

hversu meðvitaður einstaklingur er um eigin tilfinningar (Goleman, 2000). Það felur 

meðal annars í sér hvaða skilning einstaklingurinn leggur í tilfinningar sínar og hvaða 

leiðir hann fer til að hafa stjórn á þeim. Ég skoðaði einnig þær leiðir sem foreldrar hafa 

til að aðstoða börn sín við að styrkja tilfinningagreindina, til dæmis með námsefni og 

leikjum. Í þessu verkefni hyggst ég kafa dýpra í tilfinningar barna en með öðru 

sjónarhorni; það er sýn foreldra á tilfinningar barna þeirra. Ég mun notast við 

hugmyndir mótunarhyggjunnar sem fræðilegt sjónarhorn í þessari ritgerð (Burr, 2015). 

Tel ég það henta vel þar sem mótunarhyggjan segir að einstaklingurinn sé félagslega og 

menningarlega mótaður og hafi það áhrif á sýn, viðhorf og hegðun einstaklingins.  

Ég tel mikilvægt að til sé þekking um hvernig foreldrar sjá börn sín sem 

tilfinningaverur, hvernig foreldrar lesa í hegðun barna sinna og hvaða tilfinningar þeir 

telji að börn sín séu að reyna að koma til skila. Það hefur ekki verið rannsakað hér á 

landi. Í þessu verkefni verður því lögð áhersla á að greina hvað foreldrum finnst 

mikilvægt er kemur að tilfinningum barna þeirra og hvaða leiðir þeir telja bestar að fara 

til að hafa stjórn á tilfinningum. Það heyrist sjaldan að foreldrahlutverkið sé einfalt eða 
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létt. Foreldrahlutverkið er flókið, margbreytilegt og á köflum ákveðin áskorun. Foreldrar 

hafa það sem eitt af markmiðum sínum í foreldrahlutverkinu að ala upp einstakling sem 

verður sjálfstæður og virkur samfélagsþegn (Suizzo, 2007). Fram hefur komið í rannsókn 

(Epstein, Sanders, Simon, Salinas, Jansorn og Voorhis, 2002) að foreldrar gegna 

lykilhlutverki í að móta skapgerð og færni barna til að hafa stjórn á tilfinningum sínum. 

Einn þáttur í hlutverki foreldra er að aðstoða börn sín við að skilja og þekkja þær 

tilfinningar sem börnin finna fyrir. Foreldrar hafa mikil áhrif á hvernig börn efla 

þekkingu sína og ná stjórn á eigin tilfinningum (Melhuish, Sylva, Sammons, Siraj-

Blatchford og Taggart, 2001). Frá fæðingu læra börn inn á samskipti og á umhverfi sitt. 

Þau bregðast við svipbrigðum, hljóðum og atburðum. Fræðimaðurinn Kenneth J. 

Gergen (2009) telur að tilfinningar séu meðfæddar, það er að börn fæðist með allar 

tilfinningar innbyggðar og að með árunum læri þau síðan að nota viðeigandi tilfinningar 

við viðeigandi aðstæður (Gergen, 2009). Ungabörn gráta því þeim líður illa eða þau eru 

reið, þau brosa og jafnvel hlæja þegar þeim líður vel og svo framvegis (Gergen, 2009). 

Með aldri og þroska læra börn að nefna þessar tilfinningar á nafn og ná stjórn á þeim. 

Með því að ná skilning og stjórn á eigin tilfinningum, verður auðveldara fyrir barnið að 

skilja aðra í kringum sig (Goleman, 2000). Það lærir að setja sig í spor annarra, sýna 

skilning og efla þar með getu til að mynda góð og traust sambönd (Goleman, 2000).  

Þar sem foreldrar spila lykilhlutverk í að móta tilfinningaþroska og hegðun barnsins, er 

því æskilegt fyrir foreldra að vera meðvitaðir um hvað þeir geta gert til að styðja við 

þennan þroska. Ávinningur af því að þekkja og stjórna eigin tilfinningum yrði hagnýtur 

fyrir börn og þeirra framtíð, þar sem það getur aukið líkur á almennri velgengi í starfi og 

námi, auk þess að félagssamskipti og félagsfærni geta aukist (Goleman, 2000). 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með þessari rannsókn er að varpa ljósi á þær hugmyndir sem foreldrar hafa 

um tilfinningar barna sinna og þeim aðferðum sem þeir beita til að aðstoða börn sín við 

að stjórna þeim.  

Í þessari rannsókn verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Aðalspurningin er: 

Hvaða sýn hafa foreldrar á tilfinningar barna sinna? 

Undirspurningar: 

     a. Hvaða tilfinningar er mikilvægt að efla hjá börnum að mati foreldra? 
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     b. Hver er ávinningur þess að börn þekki og stjórni eigin tilfinningum að mati 

          foreldra? 

c. Tala feður og mæður með ólíkum hætti um tilfinningar barna sinna eða leggja 

áherslu á mismunandi þætti er kemur að tilfinningum barna sinna? 

d. Eru foreldrar meðvitaðir um hvaða aðferðir skólinn beitir til að efla 

    tilfinningagreind barna? 

 

1.2 Uppbygging ritgerðar  

Verkefninu verður skipt niður í fimm hluta.  

Að inngangi loknum kemur annar hluti, en þar verður gerð grein fyrir fræðilegri 

umfjöllun um tilfinningar barna og ég mun gera grein fyrir þeim kenningum sem ég 

geng út frá í rannsókninni. Í fræðilegum bakgrunni verður farið yfir nokkra þætti, svo 

sem tilfinningaþroska, tilfinningagreind, sem er út frá hugmyndum Daniel Goleman 

(2000). Einnig verður farið yfir hið veigamikla hlutverk sem foreldrar gegna. Greint 

verður frá þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar er kemur að sýn foreldra á 

tilfinningar barna. Að lokum verður stiklað á stóru um starf leikskóla á Íslandi og því 

námsefni sem þeir hafa verið að vinna með til að efla þekkingu barna á eigin 

tilfinningum og stjórn á þeim. Þriðji hlutinn snýr að framkvæmd og aðferðafræði á 

rannsókninni sjálfri. Gerð verður grein fyrir þeim aðferðum sem var beitt í þessari 

rannsókn, framkvæmd rannsóknar, þeim gögnum sem var safnað og siðferðileg atriði. Í 

fjórða hlutanum verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar, þar verður fjallað um 

þau þemu sem voru fundin og þau tengd við fræðin. Að lokum verður farið í umræður 

og lokaorð en þar verður meðal annars rætt um styrkleika og veikleika rannsóknarinnar 

og niðurstöður teknar saman í stuttu máli. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Tilfinningar hafa lengi verið viðfangsefni fræðimanna og á það sögu sína að rekja alveg 

aftur til tíma Plató og Aristótelesar (Barret, 2006). Samkvæmt Íslenskri orðabók (1985) 

er tilfinning skilgreind sem „þreifiskyn“ eða „skynjun“ en einnig sem „geðhrif“. Þá má 

sjá að tilfinningar eru bæði skilgreindar þannig að einstaklingurinn finnur fyrir 

líkamlegum hrifum en einnig sem innri upplifun (Árni Böðvarsson, 1985). Þó reynist 

erfitt að tengja tilfinningarnar við ákveðin líffæri eða hvar uppruni þeirra er, þar sem við 

skynjum tilfinningarnar meira innra með okkur yfir heild líkamans. 

Í þessum kafla verður farið yfir nokkra þætti. Fyrst verður farið yfir 

tilfinningaþroska og síðan tilfinningagreind og greint frá hvernig þau tengjast. Þar á eftir 

verður farið yfir mikilvægi foreldra og þeirra hlutverki er kemur að tilfinningum barna. 

Greint verður frá þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar er kemur að sýn foreldra á 

tilfinningar barna. Foreldrahlutverkið verður tengt uppeldisháttum í kjölfarið og greint 

verður frá hvernig uppeldishættir geta haft áhrif á tilfinningaþroska barna. Útskýrt 

verður hvernig skólar hafa unnið með tilfinningar á Íslandi, auk þess sem fjallað verður 

um mikilvægi samstarf heimila og skóla.  

Hugtakið tilfinningaþroski vísar til þess þroska sem á sér stað þegar barn er að læra 

að stjórna og þekkja eigin tilfinningar, en getur sá þroski varað yfir nokkur ár. Goleman 

(2000) telur að þegar einstaklingur hefur góða stjórn og þekkingu á eigin tilfinningum sé 

hann haldinn sterkri tilfinningagreind. Goleman (2000) telur einnig að tilfinningagreind 

sé meðfædd, en samskipti og reynsla hefur áhrif á eigin túlkun, skilning og þekkingu á 

tilfinningum. Kemur það heim og saman við hugmyndir mótunarhyggjunnar (e.social 

constructionism) en þar er einstaklingurinn undir áhrifum af umhverfi og menningu er 

kemur að eigin túlkun, viðhorfi og skilning á heiminum. Einstaklingurinn er félagsvera 

og myndast hans viðhorf út frá félagslegum samskiptum (Burr, 2015). Hvert samfélag 

fyrir sig hefur viðurkenndar tilfinningar og hegðun og mótast það frá þeim 

einstaklingum eða hópum sem samfélögin mynda. Því er mikilvægt að taka tillit til 

umhverfis og bakgrunns þegar skoðaðar eru tilfinningar og hugmyndir um tilfinningar. 

Hietanen, Glerean, Hari og Nummenmaa (2016), ásamt Barret (2006) benda á 

ákveðnar grunntilfinningar sem eru; Reiði, hræðsla, gleði, sorg og óbeit. Gergen bendir 

á að tilfinningar séu fjölþættar, þær eru að hluta til sprottnar frá líkamanum en einnig 

menningarlega og félagslega túlkaðar og verða þar með til í samskiptum milli manna. 

Athyglisvert er að hugsa til þess að fyrstu tilfinningatengsl sem börn upplifa eru tengslin 

við umönnunaraðila, yfirleitt móður eða föður. Þessi tengsl hafa verið kölluð geðtengsl 
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(Aldís Guðmundsdóttir, 1997). Þá hefur verið varpað ljósi á mikilvægi þess að mynda 

sterk og góð geðtengsl milli umönnunaraðila og barns. Ef geðtengslin eru góð getur það 

meðal annars stutt við þroska barnsins, stuðlað að betri samskiptum og vellíðan hjá 

barninu, auk þess sem barnið getur orðið sjálfstæðara ef geðtengslin eru sterk og góð. 

Einnig verður auðveldara fyrir barnið að rannsaka umhverfi sitt, læra á lífið og mynda 

tengsl við aðra í framtíðinni (Kuczynski, 2003). Börn sýna tilfinningar sínar bæði í 

gegnum svipbrigði, hegðun og einnig með orðum (Eisenberg, Cumberland og Spinrad, 

1998). Börn verða þó ekki næm fyrir tilfinningum annarra í kringum sig, það er út frá 

svipbrigðum, raddblæ og hegðun, fyrr en frá sex mánaða aldri (Hietanen, Glerean, Hari 

og Nummenmaa, 2016; Barret, 2006). Geðtengsl byggjast á samskiptum og því mætti 

segja að undirstaða alls tilfinningaþroska sé samskipti, þar sem ungbarn tjáir allar sínar 

grunnþarfir með meðal annars gráti fyrst um sinn, áður en orðaforðinn myndast 

(Hietanen, Glerean, Hari og Nummenmaa, 2016). Því er það barninu mikilvægt að eiga í 

góðum samskiptum við foreldra og aðra, sem er undirstaða félagslegrar hegðunar og 

tilfinningalegrar þróunar (Barrett, 2006). Mikilvægt er að taka tillit til þess að hvert 

samfélag er einstakt og getur skipt sköpum hvaða tilfinningar og hegðun er viðurkennd 

milli menninga og samfélaga, kyns eða stétta. 

2.1 Tilfinningaþroski 

Í þessum kafla verður farið yfir hvað telst vera tilfinningaþroski og tilfinningagreind. 

Fjallað verður um hvernig tilfinningar mótast í samskiptum barna og fullorðinna. Greint 

verður frá niðurstöðum nokkurra rannsókna sem hafa verið gerðar á tilfinningaþroska 

barna. Að lokum verður greint frá tilfinningagreind út frá hugmyndum Goleman. 

Niðurstöður rannsókna benda til að góð og sterk geðtengsl í frumbernsku hafi áhrif 

á barnið síðar meir, það er hvernig barnið myndar tengsl við aðra í framtíðinni 

(Bretherton, 1992). Rosemond (2013) greinir frá því að börn frá 18 mánaða til tveggja 

ára aldurs leitist við að ná sjálfstæði. Þau telja sig vera miðpunktur heimsins og í raun 

„berjast“ við að ná sínu fram, styrkja sjálfstæði sitt og prófa sín eigin mörk ásamt 

þolmörkum foreldranna. Rosemond telur einnig að börn á þessum aldri viti ekki hvað sé 

þeim fyrir bestu. Það er eðlilegt, þar sem þau eru í raun að reyna að ná stjórn á 

aðstæðum og þeim áhrifum sem aðstæðurnar hafa á eigin líðan, því börnin hafa ef til 

vill ekki orðaforða, nöfn á tilfinningum eða skilning á þeim tilfinningum sem þau finna 

fyrir. Þar með getur reynst erfitt fyrir barnið að tjá eigin líðan fyrir foreldrum eða 

öðrum. Tjáningaerfiðleikar geta ollið vanlíðan hjá barninu sem getur brotist út með 

óæskilegri hegðun, skapofsaköstum eða sem stundum er nefnt á ensku „terrible twos“, 
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en það eru fyrirfram ákveðnar skilgreindar hugmyndir samfélagsins hvað sé í raun 

óæskileg hegðun. Þá birtist þessi hegðun hjá barninu þegar það nær ekki stjórn á 

umhverfi sínu eða aðstæðum og þar með ræður það ekki við eigin tilfinningar 

(Rosemond, 2013).  

Eftir því sem börn eldast og þroskast læra þau að þekkja, stjórna og tjá sig um eigin 

tilfinningar. Börn allt frá 18 mánaða aldri hafa takmarkaðan orðaforða yfir tilfinningar 

og frá tveggja ára aldri geta þau með einföldum hætti skýrt frá eigin tilfinningum og 

líðan, greint frá tilfinningum annarra út frá svipbrigðum og nefnt ástæður tilfinninganna 

(Dunn, Bretherton og Munn, 1987) en geta þó ekki sett sig í spor annarra. Sem sagt 

börn frá tveggja ára aldri geta greint frá á einfaldan máta hvers vegna þeim líður á 

ákveðinn hátt, í kjölfar einhverja atburða eða atviks sem þau upplifðu. Þó svo að börn 

hafi ekki nægilega góðan orðaforða yfir eigin geta þau oft sýnt hvar þau finna fyrir 

tilfinningunni. Því þarf að hafa í huga að börn tengja ákveðnar tilfinningar við 

líkamsparta eða svæði (Hietanen, Glerean, Hari og Nummenmaa, 2016). Samkvæmt 

rannsókn Hietanen, Glerean, Hari og Nummenmaa (2016) eiga börn til að greina frá til 

dæmis hræðslu og sorg í höfði, hálsi og jafnvel í fótum. Þau finna fyrir gleði um allan 

líkamann en óbeit og reiði nær niður í maga og upp í höfuð. Þau börn sem hafa ekki 

nægilega góðan orðaforða eða fullan skilning á eigin tilfinningum notast við þau 

viðbrögð sem þau hafa séð aðra gera. Sem sagt þau herma eftir öðrum í svipuðum 

aðstæðum, hvort sem það eru viðbrögð foreldranna eða jafninga sem þau sáu. Þannig 

geta börn sýnt svipaða hegðun, svipbrigði og tjáningu.  

Hjá flestum börnum hefur almennur þroski og tilfinningaþroski náð ákveðnu marki 

þegar þau eru orðin sex ára. Sex ára börn eru flest komin með þá færni að geta sýnt 

samkennd og skilið af hverju öðrum sárnar þegar sögð eru ljót orð við þau (Morin, 

2019). Börn á þessum aldri geta sagt hvernig þeim líður, þau gera það einnig á flóknari 

hátt en þegar þau voru tveggja og þriggja ára, börnin geta nefnt ástæðu fyrir líðan sinni 

en einnig geta þau útskýrt hvernig þau geta bætt eigin líðan. Börn frá þriggja til sex ára 

aldurs taka mikið þroskastökk. Færni þeirra í að tjá eigin líðan verður betri og þar með 

næmni á tilfinningar annarra. Adams, Kuebli, Butler og Fivush (1995) benda á í 

niðurstöðum rannsóknar sinnar að þegar stelpur hafa náð sex ára aldri, tala þær meira 

um tilfinningar en strákar og geta lýst eigin tilfinningum á flóknari hátt. Sex ára börn 

hafa mikla þörf fyrir sjálfstæði, svo sem að velja eigin fatnað og þrífa sig sjálf, ásamt því 

að sýna hvað þau geta. Þar að auki byrja börn að mynda vinasambönd á þessum aldri, 

tengslin verða flóknari og börnin verða meira meðvituð um umhverfi sitt og heiminn 

(Morin, 2019). Til að barn geti myndað þessi vinasambönd er mjög gott að efla 
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tilfinningaþroskann, bæði til að barnið þekki eigin tilfinningar en líka svo það sé næmt á 

tilfinningar annarra og geti sýnt samkennd meðal annars.  

Börn fylgjast vel með því hvernig fullorðnir einstaklingar, sérstaklega foreldrar 

þeirra, bregðast við gjörðum þeirra. Þá skiptir máli hvort hinn fullorðni samþykkir eða 

bregst neikvætt við hegðun barnsins. Börnin eru gott dæmi um það að sýna tilfinningar 

er ákveðinn gjörningur (e. perfomance) sem tekur mið af félagslegri aðstöðu og 

menningarlegum hugmyndum. Tengja má þessa umfjöllun við hugmyndir 

mótunarhyggjunnar, á þann veg að börnin læra út frá umhverfi sínu og móta þannig 

sínar eigin félagslegar og menningarlega hugmyndir, venjur og viðhorf. Mótunarhyggjan 

gengur út frá því að einstaklingurinn sé félagsvera, hans hugmyndir og hegðun 

endurspeglast út frá umhverfi hans, félagslegum samskiptum og menningu. 

Til samantektar, þá er tilfinningaþroskinn er mikilvægur hluti af þroskaferli barnins. 

Mikilvægt er að styðja við og efla börn til þekkingar og stjórn á eigin tilfinningum. 

Börnin byrja snemma að læra um eigin tilfinningar og stjórn á þeim og því er mikilvægt 

að foreldrar séu til staðar til að styðja við og leiðbeina, þar sem börnin læra hvað mest 

frá foreldrum þegar kemur að því að notast við tilfinningar í samskiptum. 

2.2 Tilfinningagreind 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir tilfinningagreind og tengingu hennar við 

tilfinningaþroska barna, auk þess verður fjallað um ávinning fyrir börn að hafa mikla 

tilfinningagreind. 

Hugtakið tilfinningagreind birtist fyrst í grein Mayer og Salovey (1990). Vildu þeir 

meina að tilfinningagreind vísaði til ákveðinnar hæfni til að viðurkenna og skynja 

tilfinningar en einnig að skilja þær upplýsingar sem þær veita, þekkja og hafa stjórn á 

tilfinningunum (Mayer og Salovey, 1990). Síðan bætti Goleman við þá kenningu og lagði 

áherslu á áhugahvöt og félagsleg samskipti með því að benda á að tilfinningagreind 

væri að þekkja eigin tilfinningar. Þá bætti Goleman einnig við að tilfinningagreind væri 

að hafa stjórn á tilfinningunum, að hvetja sjálfan sig en líka þekkja og vera næmur á 

tilfinningar annarra og vera þar með fær í samskiptum (Goleman, 2000). Goleman 

heldur því fram að tilfinningagreindin sé meðfædd en samskipti og reynsla hafi mikil 

áhrif á hvernig einstaklingurinn túlkar og skilur eigin tilfinningar (Goleman, 2000). 

Goleman greinir frá ávinningi tilfinningagreindar, en hann telur að þeir einstaklingar 

sem hafa mikla tilfinningagreind hafi góða þekkingu, skilning og stjórn á eigin 

tilfinningum og ávinningur þess er að þeim vegni almennt betur í lífinu (Goleman, 

2000). Samkvæmt Goleman á einstaklingurinn auðveldara með að leysa úr erfiðum 
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verkefnum, hefur aukið þol gagnvart áreiti, minni árásargirni ásamt einmanakennd og 

hvatvísi, ef hann er með mikla tilfinningagreind (Goleman, 2000). Auk þess telur 

Goleman að einstaklingar með mikla tilfinningagreind hafi ríkari samskiptahæfni og 

bendir á að samskiptafærni er mikilvæg því að hún hjálpar einstaklingum að tjá 

tilfinningar sínar og líðan. Einstaklingar með góða samskiptafærni geta átt auðveldara 

með að hlusta og finna til með öðrum (Goleman, 2000). Góð samskiptafærni gerir 

einstaklingum kleift að mynda sterk og góð sambönd eða tengsl við aðra. Samkvæmt 

Garner (2010) og Schutz og félögum (2006) hefur tilfinningagreind því áhrif á samskipti 

og er þekking og stjórn á eigin tilfinningum því grundvöllur þess að byggja traust og góð 

sambönd við aðra. Einnig hefur verið greint frá að foreldrar sem hafa mikla 

tilfinningagreind geta haft áhrif á hvernig börn þeirra, bæði efla eigin tilfinningagreind 

en einnig takast á við ákveðnar aðstæður sem geta verið krefjandi og erfiðar 

(Aminabadi, Pourkazemi, Babapour og Oskouei, 2012). Þá benda Aminabadi, 

Pourkazemi, Babapour og Oskouei (2012) á að tilfinningareind foreldra getur haft áhrif 

á kvíða og hegðun barna þeirra í erfiðum aðstæðum.  

Það hefur þó gætt nokkurrar gagnrýni á rannsóknir Goleman um tilfinningagreind. 

Burman (2017) er meðal þeirra sem hafa gagnrýnt kenningar Goleman. Hún segir þær 

meta tilfinningagreind út frá forsendum yfirskipaðra hópa og ekki taka tillit til 

félagslegrar stöðu einstaklinganna. Burman finnst mikilvægt að rannsóknir á 

tilfinningum barna meðal annars á viðtölum við þau séu metin út frá hvaða félagslegu 

og menningarlegu forsendum þau ganga þegar þau meta og sýna tilfinningar. 

Til samantektar telur Goleman að það geti stutt við einstaklinginn að hafa mikla 

tilfinningagreind, þar sem hann greinir frá í rannsóknum sínum að ávinningur þess að 

hafa mikla tilfinningagreind styðji við einstaklinginn í námi, vinnu, við að mynda tengsl 

við aðra og hann njóti almennrar farsældar í lífinu.  

2.3 Foreldrar í lykilhlutverki 

Foreldrar eða forsjáraðilar eru þeir aðilar sem hafa forsjá yfir barni sínu, þeim ber að 

vernda barnið og annast það. Samkvæmt íslenskum lögum sem kveða á um hlutverk 

foreldra (Barnalög nr.76/2003), er foreldrum skylt að tryggja börnum sínum gott 

uppeldi. Foreldrar eiga að sýna börnum sínum skilning, umönnun og virðingu en einnig 

eiga þau að vernda börn sín og styðja þau til velgengni. Þá eru foreldrar meðal annars 

að undirbúa barn sitt að verða sjálfstæður einstaklingur sem er virkur samfélagsþegn 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því veigamikla 
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hlutverki sem foreldrar gegna, rannsóknum sem snúa að sýn foreldra á tilfinningar 

barna og hvert hlutverk foreldra er þegar kemur að tilfinningagþroska barna.  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar sem skoða bæði sýn foreldra á tilfinningar 

barna, þá sínar eigin og barna þeirra en einnig hvaða áhrif foreldrar hafa á 

tilfinningaþroska barna. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á sýn foreldra á 

tilfinningar barna eða almennt um tilfinningar barna hafa oftar en ekki verið tengdar við 

önnur málefni, svo sem einhverfu, þroskahömlun eða sjúkdóma (Sigman, Kasari, Kwon 

og Yirmiya, 1992; Dapretto, Davies, Pfeifer, Scott, Sigman, Bookheimer og Lacoboni, 

2006). Ekki er vitað til að þess háttar rannsóknir hafi verið gerðar á Íslandi. Það hefur þó 

verið rannsakað og greint frá viðbrögðum foreldra við tilfinningum barna þeirra, hversu 

mikið og hvernig þeir sýna tilfinningar sínar hafi áhrif á tilfinningaþroska barna þeirra 

(Denham, Zoller og Couchoud, 1994; Fivush og Kuebli, 1997; Dunn, Brown og Beardsall, 

1991). Með því sögðu hafa niðurstöður rannsóknar leitt í ljós að foreldrar gegna 

lykilhlutverki er kemur að þroska barnanna, þá er átt við almennan þroska og fellur þar 

undir tilfinningaþroskinn (Denham, Basset, Sirotkin og Zinsser, 2012).  

Börn læra í gegnum þau daglegu samskipti sem eiga sér stað á milli þeirra og 

foreldranna um eigin tilfinningar ásamt annarra meðal annars í gegnum svipbrigði og 

raddblæ en margar af þeim rannsóknum sem skoða hvaða skilning foreldrar leggja í 

tilfinningar barna sinna leggja áherslu á að skoða hvort greina megi mun milli mæðra og 

feðra (Brody og Hall, 1993). Mæður sýna meiri tilfinninga-svipbrigði, ræða tilfinningar á 

dýpri hátt, með fleiri smáatriðum, ásamt því að tengja tilfinningar við ákveðnar 

upplifanir, heldur en feður (Brody og Hall, 1993). Mæður byrja strax við fæðingu barns 

síns að sýna eigin tilfinningar, hvort sem það er með svipbrigðum eða tjáningu. Hafa þó 

Cabrea, Shannon og Tamis-LeMona (2007) greint frá því í niðurstöðum sínum að 

hlutverk feðra skiptir gríðalega miklu máli, nærvera og samskipti þeirra við börnin 

skiptir sköpum, hefur jákvæð áhrif á vellíðan og velgengi barna. Meðal þeirra rannsókna 

sem skoðuðu hverng börn sýna og tjá eigin tilfinningar, kom meðal annars í ljós að 

stúlkur tengja oftar en ekki við eigin upplifanir, sérstaklega þegar þær ræða um hræðslu 

en var það meðal annars í niðurstöðum rannsóknar Fivush og félaga (2003) en, einnig 

kom þar fram að meirihluti drengja neitaði því að hafa fundið fyrir hræðslu. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður þeirra Fabes og Martin (1991) að almenningsviðhorfið er að 

hræðsla sé ekki viðeigandi tilfinning fyrir stráka. Bent hefur verið á að þau börn sem 

eiga skilningsríka mæður og feður sem viðurkenna allar tilfinningar barna þeirra og 

styðja við börn sín ef þau finna fyrir kvíða, hjálparleysi eða því um líkt eru líklegri til að 



 

19 

sýna tilfinningar sínar án þess að skammast sín eða líða illa yfir þeim (Eisenber, Fabes, 

Shepard, Guthrie, Murphy og Reiser, 1999). 

Foreldrar geta eflt tilfinningaþroska barna með því að tala reglulega um tilfinningar, 

ræða skilning barna á þeim, útskýra fyrir börnunum og fræða þau um þær tilfinningar 

sem þau finna fyrir en skilja ekki, en telja Fivush og félagar (2000) mjög mikilvægt að 

mæður og feður ræði við börn sín um tilfinningar. Þar að auki er mikilvægt að foreldrar 

bregðist við tilfinningum barna sinna, sýni þeim skilning og samkennd (Lunkenheimer, 

Shields og Cortina, 2007). Þá hefur það komið í ljós að jákvæð og góð samskipti foreldra 

og barna á heimilinu styðja við vitsmunaþroska þeirra (Fantuzzo, McWayne, Perry og 

Childs, 2004). Heilbrigður vitsmunaþroski einkennist af auknum skilningi og færni 

barnanna að geta greint rétt frá röngu, ásamt færni í að geta tjáð sig og aukinni færni 

varðandi hvernig börnin vinna úr upplýsingum (Sólveig Sigurðardóttir, 2009), líkt og 

þegar þau vinna úr eigin tilfinningum. Það er undir foreldrunum komið hvernig þau 

styðja og örva tilfinningaþroskann. Samkvæmt Eisenberg, Cumberland og Spinrad 

(1998) geta foreldrar ákveðið hvort þeir styðja eða styðja ekki við ákveðnar tilfinningar 

hjá börnum sínum, þá sérstaklega neikvæðar tilfinningar, en það er meðal annars reiði 

og leiði. Foreldrarnir geta gert það með því að hunsa tilfinningarnar hjá barninu eða tala 

um þær sérstaklega til að kalla fram aðrar tilfinningar eða jafnvel beina athyglinni í aðra 

átt til að dreifa huganum hjá barninu. Izard kemur inn á athyglisverðan þátt í bók sinni 

Human Emotions (1977) og hún bendir á að það er ekki æskilegt að flokka tilfinningar 

sem jákvæðar eða neikvæðar. Í staðinn er betra að tengja ákveðnar tilfinningar við 

líkamlegar athafnir, sérstaklega hjá börnum, því þegar börn finna fyrir reiði, eru þau 

líklegri til að sýna af sér óæskilega hegðun, svo sem að henda hlutum, öskra eða láta illa 

fremur en að bæla tilfinninguna og sitja á sér. Lunkenheimer, Shields og Cortina (2007) 

segja að mikilvægt sé fyrir barnið að foreldrar grípi tækifærið þegar barn tjáir sig með 

neikvæðum tilfinningum og nýta það í lærdóm eða kennslu. Þá er hægt að nýta 

tækifærið meðal annars til að aðstoða barnið við að endurspegla eigin tilfinningar í 

ákveðnum aðstæðum, til að ýta undir skilning á eigin tilfinningum. Með því að aðstoða 

börnin við að líta á eigin tilfinningar geta foreldrar bæði stutt börnin án þess að 

gagnrýna, en frekar viðurkenna tilfinningar barnanna og auka skilning þeirra á öllum 

þeim tilfinningum sem þau finna (Lukenheimer, Shields og Cortina, 2007). Þá hafa 

langtímarannsóknir þeirra Denham, Zoller og Couchoud (1994) og þeirra Dunn, 

Bretherton og Munn (1987), ásamt Kuebli, Butler og Fivush (1995) leitt í ljós að börn 

eru mun líklegri til að tala um sínar eigin tilfinningar og sækja aðstoð til foreldra til að 

skilja og stjórna eigin tilfinningum ef foreldrarnir sjálfir tala um eigin tilfinningar og eru 
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almennt opnari fyrir tilfinningum. Því ber saman við rannsóknir Klein, Zalewski, Moran, 

Ruberry, Cortes og Lengua (2018) og Wilson, Petaja, Yun, King, Berg, Kremmel, ásamt 

Cook (2014) sem greina frá því að því meiri tíma sem foreldrar verji með börnum sínum 

í að tala um tilfinningar og hvetja börn sín til að tala um eigin tilfinningar, eiga börnin 

auðveldara með að skilja, þekkja og ræða eigin tilfinningar ásamt annarra. Samhljómur 

er á milli rannsóknar þeirra Hernandez, Smith, Day, Neal og Dunsmore (2018), Stern 

(1985) og Fivush (1993) en þau greina frá því í niðurstöðum rannsókna sinna að 

mikilvægt sé að foreldrar ræði og ígrundi tilfinningar barna þeirra. Einnig benda þau á 

að þeir foreldrar sem ræða við börnin sín um þær tilfinningar sem þau finna fyrir, hvort 

sem það er reiði, gleði, hræðsla eða sorg, eftir að börnin upplifa erfiðar aðstæður eða 

eitthvert atvik eiga börnin auðveldara með að skilja betur þær tilfinningar sem þau 

finna fyrir. Sem sagt slík reynsla og upplifun ýtir undir skilning þeirra á tengslum milli 

tilfinninga og atburða. Stern (1985) og Fivush (1993) benda þó á að betra sé að ræða og 

ígrunda tilfinningarnar þegar barnið hefur róast, þar sem erfitt er að ræða við barnið ef 

það er til dæmis í uppnámi, því þá getur barnið átt erfiðara með að meðtaka þær 

upplýsingar sem það fær.  

Hægt er að skipta foreldrum í tvo hópa þegar það kemur að upprifjun og umræðu 

um tilfinningar við barnið sitt (Fivush, Berlin, Sales, McD, Menutti-Wasburn og Cassidy, 

2003). Annars vegar eru það foreldrar sem spyrja mikið og ígrunda með barninu þær 

tilfinningar sem barnið finnur fyrir. Þessir foreldrar reyna að fá barnið til að átta sig á 

hvers vegna því líður á þennan veg, greina orsakir og hvað barnið gæti gert til að bæta 

líðan sína. Hins vegar eru það foreldrar sem leggja minni áherslu á að ræða reynslu 

barna sinna. Þeir spyrja færri spurninga og aðstoða börnin ekki við að ígrunda 

tilfinningarnar, né útskýra fyrir þeim hvers vegna þeim líður á ákveðinn veg eða hvernig 

þau geti bætt eigin líðan (Fivush, Berlin, Sales, McD, Menutti-Wasburn og Cassidy, 

2003). Enn fremur hefur það komið í ljós að foreldrar eru líklegri til að rifja meira upp 

með stúlkum en drengjum. Það skýrir kannski að hluta til af hverju stúlkur eru líklegri til 

að segja frá eigin reynslu sem hafði tilfinningaleg áhrif á þær heldur en drengir (Reese, 

Haden, Fivush, 1993; Reese, Haden, Fivush, 1996).  

Samtöl milli foreldra og barns um tilfinningar duga ekki ein og sér svo að barnið nái 

fullri stjórn og þekkingu á eigin tilfinningum. Greint er frá því í niðurstöðu rannsóknar 

Chen, Lin og Li (2012) að mikil fylgni sé á milli þess að foreldrar séu meðvitaðir um eigin 

tilfinningar og hafi skilning og stjórn á þeim og meðvitund barna á eigin tilfinningum. 

Þetta má einnig sjá í megindlegri rannsókn þeirra Morelen, Shaffer og Suveg (2016), þar 

sem skoðuð voru tengsl og reglubinding (e. regulation) á milli tilfinninga foreldris og 
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tilfinninga barnsins. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að bæði tilfinningar og 

hegðun foreldris hafi áhrif á tilfinningar barnsins (Morelen, Shaffer og Suveg, 2016). 

Foreldrar hafa því áhrif á hvernig börn þeirra bæði upplifa tilfinningar sínar og hvaða 

tilfinningar börnin tileinka sér, bæði jákvæðar og neikvæðar (Fredrickson, 1998). Það er 

því gott fyrir foreldra að hafa í huga að jákvæðar tilfinningar, svo sem gleði og ást, geta 

ýtt undir andlega velferð og vellíðan barna. Demham, Renwick-Debardi og Hewes 

(1994) benda á að ef barn sem ekki fær jákvæð viðbrögð (e. supportive reactions) við 

tilfinningum sínum eða upplifunum af tilfinningum sé líklegra til að þróa með sér 

hegðunar- og tilfinningavanda. Þá geta börn lært að fela eigin tilfinningar sem getur 

leitt til vanlíðunar, því þau vilja ekki fá neikvæð viðbrögð frá foreldrum sínum vegna 

þeirra tilfinninga sem þau finna fyrir. Einsenberg, Cumberland og Spinrad (1998) telja 

að foreldrar eigi það til að kenna börnum sínum ómeðvitað að hunsa eða afneita 

neikvæðum tilfinningum, svo sem reiði eða leiða. Í kjölfar forðast börnin bæði þær 

aðstæður sem ýta undir þær tilfinnningar eða tjáningu á þeim, sem getur haft áhrif á 

vellíðan þeira. Flestir foreldrar vilja að börnin sín upplifi jákvæðar tilfinningar, svo sem 

gleði og ást. Má sjá dæmi þess þegar mæður eiga í samskiptum við ungbörn sín, 

mæðurnar ýkja jákvæð svipbrigði, svo sem bros, hlátur og láta jákvæð orð falla í garð 

barnsins (Fredrickson, 1998). Þar með mynda mæðurnar jákvætt umhverfi sem ýtir 

undir jákvæðar tilfinningar og vellíðan hjá barninu, sem einnig styrkir geðtengsl milli 

barns og móður.  

Foreldrar geta haft áhrif á tilfinningaþroska, vellíðan og hegðun barna með tjáningu 

og umhyggju meðal annars, en þá geta foreldrar einnig haft mikil áhrif á börnin með því 

uppeldi sem börnin fá. Uppeldið hefur margvísleg áhrif á barnið en meðal annars á 

tilfinningaþroska, hegðun, sjálfstraust og sjálfsálit en einnig hvernig börn standa sig í 

námi og vinnu. Það hefur svo áhrif á hvernig þau kljást við erfiðar aðstæður eða 

verkefni í daglegu lífi. Baumrind (1991) greindi frá fjórum uppeldisháttum sem foreldrar 

flokkast undir, en það eru leiðandi uppeldishættir, skipandi uppeldishættir, 

eftirlátssamir uppeldishættir og afskiptalausir uppeldishættir. Börn sem eiga foreldra 

sem notast við skipandi uppeldishætti eru líklegri til að hafa minna sjálfstraust, vera 

vansæl og sýna slakari námsgetu. Börn þeirra foreldra myndu flokkast sem 

eftirlátssamir foreldrar eru einnig líkleg til að vera vansæl eða óhamingjusöm og líklegri 

til að fara út af beinu brautinni. Börn sem fá afskiptalaust uppeldi eru vanrækt, þar sem 

þeim er ekki gefin nein sérstök athygli, umhyggja eða áhugi. Börnunum skortir 

sjálfstraust og sjálfstjórn ásamt því að eiga mjög erfitt með að sýna tilfinningar eða vera 

næm á tilfinningar annarra (Santrock, 2007). Síðast en ekki síst er leiðandi uppeldi, en 
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taldi Baumrind það æskilegast að notast við leiðandi uppeldishætti. Foreldrar sem 

notast við leiðandi uppeldishætti bæði hvetja börnin en einnig setja þeim mörk og gera 

kröfur um þroskaða hegðun og skynsama ákvarðanatöku. Börnin fá mikla umhyggju, 

stuðning frá foreldrunum og eru hvött til að segja sínar skoðanir og tjá eigin tilfinningar. 

Baumrind greinir frá því í rannsóknum sínum að þau börn sem fá leiðandi uppeldi geta 

verið með betra sjálfstraust, sjálfsöryggi, eru vingjarnleg í samskiptum og þar með eru 

minni líkur á hegðunarvanda (Hart, Newell og Olsen, 2003). Börnin geta átt auðveldara 

með að eignast vini og myndað tengsl við aðra ef foreldrar þeirra notast við leiðandi 

uppeldishætti. Einnig geta börnin átt auðveldara með að tækla erfið verkefni, auk þess 

geta þau náð velgengi í skóla og vinnu (Baumrind, 1991). Þá eru niðurstöður Topham og 

félaga (2011) svipaðar Baumrind að því leyti að uppeldishættir geta haft áhrif á hvernig 

börnin takast á við erfiðar aðstæður og hvernig þau leysa vandamál sem að steðja. Þá 

hefur verið greint frá því að uppeldishættir geta hafa áhrif á meðal annars 

hegðunarerfiðleika og skapsveiflur barna (Hart, Newell og Olsen, 2003). Benda Hart, 

Newell og Olsen (2003) á að uppeldishættir foreldra styðja við og geta að einhverju leyti 

haldið skapsveiflum í skefjum hjá börnum. Einnig benda Topham, Hubbs-Tait, Rutledge, 

Page, Kennedy, Shriver og Harrist (2011) og Aminabadi, Pourkazemi, Babapour og 

Oskouei (2012) á að uppeldishættir geta haft jákvæð áhrif á líðan og hegðun barna, þar 

sem börnin fá viðeigandi stuðning og leiðsögn. 

Til samantektar gegna foreldrar veigamiklu hlutverki er kemur að tilfinningaþroska 

barna þeirra og hafa foreldrar áhrif á börnin þeirra á ýmsa vegu. Mikilvægt er fyrir 

foreldra að hafa jákvæðar tilfinningar í huga þegar þau eiga í samskiptum við börn sín 

en einnig er gott að viðurkenna og leyfa svokallaðar neikvæðar tilfinningar. Að lokum 

geta þær uppeldisaðferðir sem foreldrar nota á börn sín haft áhrif á tilfinningaþroska 

barnanna. 

2.4 Samstarf heimila og skóla 

Hér verður gerð grein fyrir mikilvægi samstarfs heimila og skóla. Fjallað verður um starf 

leikskóla á Íslandi, ferlið þegar barn fer úr leikskóla í grunnskóla og það námsefni sem 

grunnskólar á Íslandi nýta sér. Eins og kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er 

lögð áhersla á að starfshættir leikskólanna hvetji til samstarfs milli foreldra, skóla og 

barnanna. Börn læra margt innan veggja skólans er kemur að skilningi og þekkingu á 

tilfinningum, félags samskipti og félagsfærni (Zembylas, 2007). Er því brýnt að efla 

samstarf heimila og skóla, til að bæði foreldrar og starfsfólk skólans séu meðvituð um 

hvað sé mikilvægt sé að hafa í huga er kemur að eflingu tilfinningaþroska barna.  
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Leikskólinn var formlega skilgreindur sem fyrsta stig skólakerfisins árið 1994. Eins og 

fram kemur í kennslubókinni Almenningsfræðsla á Íslandi, var leikskólinn samkvæmt 

lögum 1994 formlega felldur inn í skólakerfið. Þar með var hann skilgreindur sem fyrsta 

skólastigið og faglært starfsfólk fékk starfsheitið leikskólakennarar (Jón Torfi Jónasson, 

2008). Eins og kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) og í lögum um leikskóla (Lög 

um leikskóla 90/2008) er meginmarkmið kennslu og uppeldis í leikskóla meðal annars 

að fylgjast með og efla alhliða þroska, þar á meðal tilfinningaþroska barna í náinni 

samvinnu með foreldrum. Einnig kemur það fram að leikskólinn hefur þá skyldu að 

stuðla að vellíðan og heilbrigði barnanna með því að leggja áherslu á tilfinningalegt 

jafnvægi, jákvæð samskipti og félagsleg tengsl. Í Handbók um velferð og öryggi barna í 

leikskólum sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2018) gaf út er talað um velferð 

nemenda. Þar er horft á þrjá þætti; Fyrsti þáttur er félagslegt öryggi, annar þáttur er 

traust og þriðji þátturinn snýr að tilfinningalegu öryggi nemenda. Þar kemur fram að 

þau börn sem búa að tilfinningalegu og félagslegu öryggi í skóla séu mun líklegri til að 

geta náð árangri en börn sem gera það ekki (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar sóttu rúmlega 19.000 börn leikskóla á Íslandi í lok 

árs 2017, það er 87% barna á aldrinum eins til fimm ára (Hagstofa Íslands, 2018). Börn 

verja að meðaltali sjö klukkustundum eða lengur á dag í leikskólanum (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Leikskólinn er því gríðarlega mikilvægur uppeldisaðili og því mikilvægt að 

samvinna hans og foreldra sé góð. Leikskólinn og heimili barnsins eru taldir tveir 

stærstu áhrifavaldarnir fyrir almennan þroska barnsins og þar undir fellur 

tilfinningaþroski barna (Galindo og Sheldon, 2012). Þau börn sem verja heilum degi í 

leikskólanum alla sína leikskólagöngu og taka þar með þátt í þeim verkefnum og leik, 

gengur almennt betur í félagslegum verkefnum sem eru lögð fyrir þau, en þau börn sem 

eru einungis hálfan dag í leikskóla, en kom það fram í niðurstöðukafla rannsóknar 

Cooper, Allen, Patall og Dent (2010). Hefur það komið í ljós að árangur barna í 

leikskólum hefur áhrif á almenna skólagöngu (Rimm-Kaufmann og Pianta, 2001). Því er 

mikilvægt að styðja við börnin og hvetja þau til að ná settum markmiðum og gera 

lærdóminn skemmtilegan, en einnig að kennarar og foreldrar séu meðvitaðir um 

mikilvægi þess að börn þeirra þrífist vel í leikskóla (Galindo og Sheldon, 2012). 

Ferlið að undirbúa leikskólabörn fyrir grunnskólagöngu byrjar snemma eða yfirleitt 

þegar börn eru fjögurra ára. Samstarf milli skóla og foreldra skiptir miklu máli upp á að 

reynsla barna af því að byrja í nýjum skóla og skólagöngunni verði sem best. 

Undirbúningur grunnskólagöngu ætti að vera eins samfelldur og kostur er á. Miklar 



24 

breytingar fylgja því yfirleitt að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla. Má þá nefna að 

skipulag dagsins og dagskrá breytist, til dæmis þeim klukkustundum sem barnið ver í 

lærdóm og frjálsan leik. Því ætti ekki að koma á óvart að börnin finni fyrir ýmsum nýjum 

tilfinningum í nýju umhverfi. Það er mikilvægt að foreldrar ásamt starfsfólki skólanna 

fylgist með líðan barnsins, til dæmis hvort það sýnir óöryggi, streitueinkenni, finni fyrir 

höfuðverk eða ólgu í maga eða jafnvel svefntruflunum (National Association of Health 

Education Centers, e.d.). Þá hefur það komið fram í rannsókn Epstein og félaga (2009) 

að virkni foreldra í skólastarfi barns síns hvetur barnið meðal annars til góðrar 

mætingar, en getur viðhorf barnanna til skólans einnig verið betra. 

Þeir foreldrar sem eiga börn sem hafa farið úr leikskóla yfir í grunnskóla segja að 

upplýsingaflæði minnki töluvert er börnin eru komin í grunnskólann, auk þess sem 

samskiptin verða öðruvísi við starfsfólk skólans (Dockett, Petriwskyj og Perry, 2014; 

Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Þar að auki kemur fram mikið 

óöryggi og óvissa hjá foreldrum varðandi ferlið og næstu skref við að fylgja barni sínu í 

grunnskóla (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Það er mikilvægt að 

allir sem koma að málinu séu meðvitaðir um ferlið, hvað sé skynsamlegt að vita og 

æskilegt að foreldrar fylgist með hjá barninu sínu. Þá þarf að byrja ferlið tímanlega og 

undirbúa barnið fyrir þær breytingar sem munu eiga sér stað. 

Hér var fjallað um mikilvægi starf skólans og hvernig skólastarf styður við og getur haft 

áhrif á tilfinningaþroska barna. Börnin verja mörgum klukkustundum í skóla á hverjum 

degi og á sér mikill þroski sér stað á þessum árum. Mikilvægt er að foreldrar séu virkir í 

skólastarfi barna þeirra og í góðu samstarfi við skólann, þar sem það getur haft áhrif á 

velgengi barnanna í skólanum, vellíðan og viðhorfi til skólans (Marcon, 1999; Izzo, 

Weissbert, Kasprow og Fendrich, 1999).  

2.4.1 Námsefni 

Hér verður gerð grein fyrir þeim námsefnum sem skólar á Íslandi hafa unnið með til að 

styrkja og efla bæði tilfinningaþroska barna en einnig tilfinningagreind þeirra. Að lokum 

verður farið yfir annað efni sem foreldrar geta stuðst við heima fyrir. 

Efling tilfinningagreindar barna er margvísleg og getur verið flókin að mati einhverra 

foreldra. Skólar á Íslandi hafa verið að vinna með fjölbreytt námsefni sem styrkir og 

styður við börnin, svo sem bækurnar Spor 1 og 2 (Elín Elísabet, 2003), Vinir Zippýs (Lilja 

Dögg Bjarnadóttir, 2009) og Stig af stigi (Committee for Children, 2002). Þetta námsefni 

hefur það sameiginlega markmið að efla tilfinningaþroska barna, það er skilning barna á 

eigin tilfinningum og annarra. Þá er notast við leik, námsbækur, sögur, hlutverkaleik og 
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fleira til að vekja áhuga barna og efla skilning þeirra á efninu. Þessi námsgögn eru 

gagnleg þar sem börnin eru hvött til þátttöku, meðal annars í námsefninu Spor 1 og 2 fá 

börnin sína eigin námsbók þar sem börnin fara í gegnum ákveðið efni með 

kennararnum. Í Vinum Zippýs fá börnin að fylgjast með tveimur brúðuleikurum og læra 

um námsefnið í gegnum leik. Þá gegnir kennarinn veigamiklu verkefni er kemur að 

þessum námsefni, þar sem kennarinn leiðir börnin í gegnum efnið í ákveðnum lotum. 

Þar með geta foreldrar einnig notast við efnið heima fyrir, fengið börnin til að ræða 

hvað þau lærðu og skapað þar með ákveðnar umræður heima fyrir.  

Fyrir utan þetta námsefni eru til ýmis gögn sem hægt er að vinna með til að efla 

tilfinningagreind barna. Foreldrar verða einungis að finna efni sem passar fyrir þeirra 

barn. Foreldrar geta notast við bækur, kvikmyndir, leiki og föndur meðal annars. Til eru 

alls kyns bækur sem eru skrifaðar til að útskýra fyrir börnum ákveðnar tilfinningar eða 

líðan, svo sem bókin Tilfinninga Blær en hún er ætluð börnum á aldrinum tveggja til 

átta ára. Markmið bókarinnar er efla þekkingu á grunntilfinningunum, þá sjá börnin 

hvernig þær birtast og hvernig sé best að bregðast við ákveðnum tilfinningum (Allir 

gráta, 2019). Einnig er til bókin Bætt hugsun – Betri líðan eftir Paul Stallard (2011), sem 

var nefnd hér að ofan en sú bók var búin til sem handbók í hugrænni atferlismeðferð 

fyrir börn og unglinga. Til eru alls kyns bækur fyrir börn á öllum aldri sem styðja við 

þekkingu og skilning á tilfinningum, svo sem, Hvað get ég gert þegar reiði tekur völdin? 

eftir Dawn Huebner (2010), Emma öfugsnúna eftir Gunilla Wolde (2019) og Brosbókin 

eftir Jónu Valborgu Árnadóttur og Elsu Nielsen (2013). Einnig er mikið úrval af 

kvikmyndum sem eru gerðar fyrir börn sem hafa sama markmiðið: Að styðja við 

þekkingu á tilfinningum, hvernig þær birtast og hvernig skuli taka á þeim, svo sem 

kvikmyndir á borð við Home (2015) og Inside Out (2015). Þar fylgjast áhorfendur með 

aðalpersónum sem þurfa að leysa úr ýmsum erfiðum aðstæðum, verkefnum og í kjölfar 

ráða úr tilfinningunum sínum. Einnig er hægt að notast við föndur, hlutverkaleiki og 

leiki með börnum til að ýta undir tilfinningaþroska. 

Til samantektar hafa skólar á Íslandi unnið með námsefni sem styður að og eflir 

tilfinningagreind barna. Foreldrar geta rætt við börnin um þau verkefni sem unnið er að 

í skólanum og þar með myndað ákveðna brú til heimilisins og ýtt undir samtals um 

tilfinningar. Þrátt fyrir að skólar séu með ákveðið námsefni fyrir börnin er ýmislegt sem 

foreldrar geta unnið með heimafyrir, þá þurfa foreldrar að finna hvað hentar þeirra 

barni. 
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3 Aðferðarfræði og rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn mótast fræðilega sjónarhornið af hugmyndum mótunarhyggjunnar. 

Mótunarhyggjan gengur út frá því að maðurinn sé félagsvera. Hefðir og venjur sem 

einstaklingurinn fylgir eru félagslega og menningarlega mótaðar (Burr, 2015). Viðhorf 

einstaklingsins hafa að sama skapi myndast út frá félagslegum samskiptum og 

menningu, þar sem umhverfi, bakgrunnur, tími og reynsla er mismunandi fyrir hvern og 

einn (Burr, 1995; 2015). Þar með getur sama reynsla eða sömu aðstæður verið túlkaðar 

á mismunandi vegu fyrir mismunandi aðila. Ég tel þetta sjónarhorn passa vel fyrir þessa 

rannsókn, þar sem viðfangsefnið er sýn foreldra á tilfinningar barna þeirra. Þá skoða ég 

þeirra eigin reynslu, bæði hvernig þau upplifa tilfinningar hjá börnum sínum og hvernig 

þeirra sýn er á börn þeirra sem tilfinningaverur. Ákvað ég að velja eigindlega aðferð (e. 

qualitative research) þar sem eigindlegar aðferðir leitast eftir því að fá dýpri skilning og 

innsýn í reynslu og upplifanir einstaklingsins. Horft er á einstaklinginn í menningarlegu 

eða félagslegu samhengi (Braun og Clarke, 2013). Til að fá innsýn í sýn foreldra á 

tilfinningar barna þeirra ákvað ég að taka hálf opin viðtöl. Oft er notast við eigindlegar 

aðferðir þegar það er lítið vitað um ákveðið efni, hugtak, fyrirbæri eða aðstæður og 

rannsakandi vill fá meiri skilning og dýpt á því sem er tekið fyrir (Polit og Beck, 2006). 

Því hentaði þessi aðferð vel í minni rannsókn þar sem ég var að leitast eftir að fá aukinn 

skilning á sýn foreldra á tilfinningar barna þeirra. 

3.1 Undirbúningur og framkvæmd 

Upprunalega ætlaði ég að taka viðtöl við 12 foreldra í tveimur mismunandi leikskólum. 

Annar leikskólinn vann sérstaklega með tilfinningar barna í daglegu starfi, en hinn 

leikskólinn vann ekki sérstaklega með tilfinningar. Þá vildi ég gera ákveðinn samanburð 

með sýn foreldra af tveimur fyrrnefndu leikskólunum á tilfinningar barna þeirra og 

tengja það við starf leikskóla barnanna. Ég útbjó viðtalsramma (Sjá viðhengi A) sem var 

nokkuð sveigjanlegur, með ákveðnum spurningum sem ég vildi fá svör við en einnig 

lagði ég áherslu á opnar spurningar, til að fá innsýn í sýn foreldranna. Ég sendi 

leikskólastjórum tölvupóst og óskaði eftir aðstoð við að komast í samband við foreldra. 

Ég útbjó upplýsingabréf um rannsóknina (sjá viðhengi B), sem ég bað leikskólastjóranna 

að senda með tölvupósti til foreldra sem áttu barn á aldrinum fjögurra til sex ára og þeir 

beðnir að taka þátt í rannsókninni. Því miður voru einungis tveir sem skráðu sig, þrátt 

fyrir ítrekanir. Tel ég að tölvupóstur hafi verið seinlegur kostur en einnig að mögulega 

hafi foreldrarnir orðið óöryggir þegar þeir lásu upplýsingabréfið og mögulega hafa orðin 
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„þeirra sýn“ verið fráhrindandi. Þurfti ég því að finna viðmælendur annars staðar. Ég 

auglýsti rannsóknina á Facebook, auk þess sem ég nýtti mitt persónulega tengslanet til 

að ná til foreldra sem eiga barn á aldrinum fjögurra til sex ára, en þar með notaði ég 

hentugleikaúrtak. Hentugleikaúrtak er notað þegar viðmælendur eða úrtak er valið sem 

best er að ná til og má nefna að þessi úrtaksaðferð er mest notaða úrtaksaðferðin í 

eigindlegum rannsóknum (Polit og Beck, 2006). Rannsóknin breyttist því á þann veg að 

ég ákvað að einskorða mig ekki við foreldra frá tilgreindum leikskólum heldur mæður 

og feður sem áttu börn á aldrinum fjögurra til sex ára. Þá voru átta börn sem voru í 

leikskóla en fjögur börn sem voru komin í grunnskóla. Einnig aðlagaði ég 

viðtalsrammann og rannsóknarspurningarnar, svo þær pössuðu betur rannsókninni. Ég 

ákvað að biðja bæði mæður og feður um að taka þátt en með því að fá bæði kynin í 

viðtöl tel ég að ég hafi fengið meiri upplýsingar, betri innsýn og meiri skilning á þeirra 

sýn á málefnið. 

3.2 Þátttakendur og viðtöl 

Viðmælendurnir voru 10 í heildina, sjö mæður og þrír feður á aldrinum 24 til 48 ára.  

 

Hvert viðtal var rétt undir klukkustund að lengd. Viðmælendur voru flestir frekar 

óöryggir og stressaðir í viðtölunum sem hafði áhrif á bæði dýpt svara þeirra og lengd 

viðtala. Ástæðan gæti verið sú að viðtölin fóru fram í gegnum netið, en getur það haft 

áhrif á það andrúmsloft sem getur myndast þegar spyrjandi og viðmælandi eru í sama 

rými. Erfitt var að hafa áhrif á vellíðan viðmælenda og hvernig andrúmsloftið varð í 

gegnum netið og myndavélina. Einnig gæti það verið vegna þess að foreldrarnir höfðu 

ekki hugað að eigin sýn á tilfinningar barna þeirra eða horft á börn sín sem ákveðnar 

Tafla 1. Viðmælendur 

            

Dulnefni móður Aldur   Kyn barns 1   Kyn barns 2 Leikskóli Grunnskóli 

Lóa 37 Strákur   X 

Hrefna 24 Strákur   X 

Birna 24 Stelpa  X  
Dúfa 31 Strákur  X   
Svala 31 Stelpa Strákur X X 

Ugla 29 Stelpa Stelpa X X 

Erla 33 Stelpa   X   

Dulnefni föður         

Björn 38 Strákur  X  
Örn 34 Strákur  X  
Hrafn 48 Stelpa   X   
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tilfinningaverur fyrir viðtalið, þar sem nokkrir viðmælendur báðu um endurtekningu á 

spurningunni eða báðu um smá tíma til að hugsa sig um. Auk þess nefndu nokkrir 

foreldranna að þeir höfðu aldrei hugleitt markvisst að tilfinningaþroska barna sinna. 

Jafnvel hefði ég þurft að bæta viðtalsrammann að einhverju leyti. Ég ákvað að taka 

viðtal við einungis annað foreldrið í hverri fjölskyldu sem ég fékk til að taka þátt í 

rannsókninni, en ég taldi að það væri ágætt að fá innsýn frá einu foreldri hverrar 

fjölskyldu. Allir viðmælendurnir eru af íslensku bergi brotnu. Aðeins þrír feður vildi taka 

þátt í rannsókninni eftir að ég kynnti fyrir þeim hvert rannsóknarefnið var. Tveir feður 

sem ég hvatti til þátttöku án árangurs nefndu að þeir væru örugglega ekki bestu 

kostirnir en buðust til að spyrja barnsmæður sínar í staðinn. Taldi ég það stafa af 

óöryggi vegna rannsóknarefnisins. 

Þar sem ég er ekki búsett á Íslandi komst ég í samband við nær alla viðmælendur 

mína í gegnum Facebook og fóru viðtölin fram í gegnum Facebook-Messenger. Þar sem 

viðtölin fóru fram í gegnum netið var kveikt á myndavél svo spyrjandi og viðmælandi 

voru augliti til auglits. Ég sendi öllum viðmælendum samþykktarbéf (sjá viðhengi C) 

vegna þeirra þátttöku í rannsókninni í tölvupósti og fékk viðmælendur til að lesa 

upphátt leyfið inn á sömu upptöku og viðtalið fór fram á. Rafræn viðtöl eru að festa sig í 

sessi og þykja góður kostur þegar rannsakandi og þátttakendur geta ekki verið á sama 

stað (Braun og Clarke, 2013; Braun, Clarke og Gray, 2017). Hægt er að vinna í gegnum 

netið með viðtöl á þann veg að sendur er spurningalisti, hvort sem það er með 

tölvupósti eða sem skilaboð á Facebook eða Skype og notast þá við myndavél í tölvu 

eða síma. Viðtöl gegnum netið gera viðmælendum kleift að ákveða hvar þeir vilja vera 

þegar viðtalið fer fram, svo sem heima fyrir eða öðrum þæginlegum stað. Með 

rafrænum viðtölum er auðveldara að vinna með tímasetningar og staðsetningar beggja 

aðila og getur það auðveldað gagnasöfnun ef tíminn er knappur, þá er viðmælandi ekki 

fastur landfræðilega, heldur hefur tök á að taka viðtöl við einstaklinga hvar sem er í 

heiminum á sama degi (Braun, Clarke og Gray, 2017). Viðtalsramminn var nokkuð 

sveigjanlegur, sem gerði því kleift að flæðið í viðtölunum var sem eðlilegast. Ég leyfði 

viðmælendunum þannig að ráða ferðinni að mestu leyti en ég hafði þó spurningar sem 

ég vildi fá svör við, þannig gátu viðmælendur tjáð sig að vild og lagt áherslu á það sem 

þeim fannst skipta máli og veitt mér innsýn í sýn þeirra á börnum þeirra sem 

tilfinningaverum. 

Þeir gallar sem fylgdu þessari leið voru að mínu mati að erfitt gat verið að grípa inn 

í og spyrja frekari spurninga. Nettenging var slæm á köflum og þar með mögulega missti 

ég af tækifæri til að kafa af meiri dýpt í sum málefni í viðtölunum. Þá kom það fyrir í 
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þremur viðtölum að þrátt fyrir að ég hafi látið viðmælendur vita að betra væri fyrir 

upptöku að vera í ró og næði, voru viðmælendur truflaðir af börnum eða maka. Þetta 

hafði áhrif á upptökurnar og gæði viðtalanna. 

3.3 Greining gagna 

Notast var við þemagreingu Braun og Clarke (2013) og Braun, Clarke og Gray (2017). 

Þemagreiningunni er skipt niður í fjögur skref. Fyrsta skrefið er að lesa gögnin vel yfir. 

Þegar er unnið með viðtöl eru þau rituð orðrétt niður en það var gert eftir hvert viðtal. 

Ákvað ég að lesa öll viðtölin nokkrum sinnum yfir áður en ég fór í næsta skref, til að fá 

ákveðna þekkingu á gögnunum og heildarsýn yfir það efni og svör sem ég var með í 

höndunum, með rannsóknarspurningarnar í huga. Annað skrefið fól í sér að kóða öll 

gögnin/viðtölin. Ég las yfir gögnin nokkuð oft og kóðaði með rannsóknarspurningarnar í 

huga. Þriðja skrefið var svo að greina þemu. Þá fór ég vel yfir kóðana með það í huga 

hvort greina mætti ákveðið mynstur eða jafnvel þemu. Þemun verða að grípa vel inntak 

gagnanna. Þemun sem eru fundin út frá kóðunum geta verið nokkur, gott er að hafa í 

huga að þemun eiga að gera svarað rannsóknarspurningunum og gögnin verða að 

styðja við þemun. Að því loknu las ég öll gögnin nokkrum sinnum til að fá góða 

heildarsýn á efnið og ávallt fann ég meira efni eða sá efnið á annan hátt og aðlagaði 

greininguna að því. Fjórða skrefið var að fínpússa þau þemu sem höfðu verið greind og 

gefa þeim heiti, þannig fást skýrar og góðar niðurstöður, í mínu tilfelli, um stöðu 

foreldra á þessu málefni (Braun og Clarke, 2013). Að lokum er mikilvægt að muna að 

þau brot sem tekin eru úr viðtölunum til að undirbyggja greininguna eru tekin orðrétt 

frá viðmælendunum, þau eru ekki málfarslega löguð eða leiðrétt.  

3.4 Siðferðileg álitamál 

Í rannsóknum af þessu tagi, þar sem viðmælendur lýsa eigin reynslu og skoðunum á 

opinskáan hátt er trúnaður, traust og varkárni mikilvæg. Fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar var send tilkynning til Persónuverndar. Allir viðmælendur fengu 

upplýsingabréf um rannsóknina þar sem framkvæmd og tilgangi rannsóknar var lýst. 

Jafnframt fylgdu upplýsingar um tölvupóst og símanúmer rannsakanda ef frekari 

upplýsinga væri þörf. Þá var öllum viðmælendum gerð grein fyrir því að trúnaður yrði 

tryggður og að engin leið væri að rekja svörin til þeirra. Viðmælendum var gert ljóst að 

þeim væri frjálst að neita að svara og að þeir gætu hætt þátttöku í viðtalinu á hvaða 

tímapunkti sem er og gögnum yrði eytt eftir úrvinnslu. Þá voru allir viðmælendur beðnir 

um að skrifa undir / lesa upphátt inn á upptöku, leyfi fyrir þátttöku sinni og gefa þar 
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með leyfi fyrir því að vinna mætti úr viðtölunum við þá. Ákvað ég að biðja viðmælendur 

um að lesa upphátt leyfið vegna búsetu minnar erlendis, þá taldi ég þetta vera 

heppilegri aðferð en að senda þeim bréfið í tölvupósti, biðja þá um að undirrita og 

senda mér til baka. Við úrvinnslu viðtalanna fengu allir viðmælendur dulnefni, valdi ég 

þau af handahófi út frá dýranöfnum sem einnig eru mannanöfn. Þar sem ég þurfti að 

notast við mitt eigið persónulega tengslanet var ég mjög meðvituð um að ég gæti haft 

einhver áhrif á bæði viðtalið á einhvern hátt, svör viðmælenda meðal annars, þar sem 

ég þekkti nær alla viðmælendurnar. Ég var því meðvituð um hvernig ég ætti að bæði 

tala og haga mér í viðtölunum. Ég vildi vera viss um að allir myndu fá faglegt viðmót,  

þar sem ég bæði þekkti til viðmælenda, fjölskyldu og barna þeirra. Ég var meðvituð að í 

viðtalinu vildi ég fá að heyra þeirra sýn. Getur það þrátt fyrir haft áhrif á viðtalið, svör 

viðmælenda og þess líkt ef spyrjandi og viðmælendur þekkjast en reyndi ég eftir allri 

minni getu að vera hlutlaus, gæta þess hvernig ég svaraði og brást við.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í viðtölunum voru 

nokkur atriði sem stóðu upp úr, foreldrarnir lögðu mikla áherslu á að tala um 

tilfinninguna reiði og fannst það jákvætt að börnin þekktu reiði. Auk reiðinnar, þá 

ræddu viðmælendur mikið um tilfinningarnar, gleði, leiða, sorg og ást. Þá var lýst 

tilfinningum eða líðan á borð við afbrýðisemi eða öfund, spenning, kvíða og pirring. Var 

nokkuð um óöryggi hjá foreldrunum er þeir voru spurðir út í hvernig væri best að efla 

þekkingu og stjórn á tilfinningum barna að þeirra mati. Einnig voru foreldrarnir óvissir 

um hvaða aðferðir skólar beita til að efla þekkingu og stjórn hjá börnum á tilfinningum 

þeirra. 

Eftir kóðun og þemagreiningu greindi ég fjögur þemu. Þau eru eftirfarandi: 

1. Það þarf þolinmæði og skilning gagnvart tilfinningaþroska barnanna 

2. Allar tilfinningar barnanna eru jákvæðar og viðurkenndar af foreldrunum 

3. Óöryggi er hjá foreldrunum um hvaða aðferðir skólinn beitir til að efla 

tilfinningagreind barna 

4. Tímarnir hafa breyst, í dag má sýna og tjá sig um tilfinningar 

Áður en farið er yfir hvert þema fyrir sig er vert að ræða örlítið þau svör sem fengust 

þegar viðmælendur voru spurðir í upphafi viðtala, hver þeirra túlkun væri á hugtakinu 

tilfinningavera og hvort viðmælandi töldu barn eða börn sín vera tilfinningaverur. Ekki 

var lesin upp skýring á hugtakinu heldur leitast við að fá þeirra svör og þeirra hugmyndir 

um hugtakið. Foreldrarnir lögðu mismunandi skilning í hugtakið, því þau svör sem 

fengust voru bæði þau að tilfinningavera væri eitthvað sem væri innra með okkur, 

einnig svöruðu foreldrarnir að sú líffvera sem finnur fyrir tilfinningum sé tilfinningavera. 

Mér fannst það gefa mér góða sýn í hvar þekking þeirra á hugtakinu væri, þar sem 

svörin vöru misjöfn og fjölbreytt. Svörin sem ég fékk voru á borð við: „Tja bara veru sem 

upplifir tilfinningar,“ „...getur verið einhver sem er soldið viðkvæmur frekar en einhver 

sem er sterkari“ eða „Það er eitthvað svona sem kemur beint frá hjartanu“ og „Það er 

náttla allar persónur eða allir einstaklingar eru tilfinningaverur og það er bara náttla 

mismunandi hvernig fólk sýnir tilfinningar sínar.“ En einnig „manneskja, einhver sem 

getur fundið fyrir einhverju.“ Þá voru allir viðmælendur sammála um að bæði þeir sjálfir 

og börn þeirra væru tilfinningaverur sögðu nokkrir viðmælendur það vera því þau ættu 
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bæði auðvelt með að sýna tilfinningar en einnig vegna þess þau væru með svo sterkar 

og miklar tilfinningar. 

4.1 Það þarf þolinmæði og skilning gagnvart tilfinningaþroska barnanna 

Helstu þættirnir í fyrsta þemanu eru þeir að þolinmæði er krafist og skilnings gagnvart 

börnunum og þeirra tilfinningum. Foreldrarnir ræddu að börnin þeirra þurfa tíma til að 

læra inn á eigin tilfinningar og ná stjórn á þeim. Einnig fannst foreldrum mikilvægt að 

börnin þeirra fái stuðning og leiðsögn við að eiga við tilfinningar sínar og þar gegna þeir 

sjálfir mikilvægu hlutverki. Samkvæmt svörum viðmælendanna, þá bregðast feðurnir 

eins við og mæðurnar og í raun hafa sömu sýn er kemur að skilningi og þolinmæði 

gagnvart börnum sínum. Viðmælendur töluðu almennt um að börnin þeirra þyrftu tíma 

og frið þegar þau fyndu fyrir miklum tilfinningum. Slíkt gat brotist út í gráti, skap- og 

hegðunarköstum. Foreldrar lögðu áherslu á að börnin fengu tíma og frið áður en rætt 

væri við þau um hvað hefði gerst, eins og Örn segir: 

„Oftast leyfi ég honum að gráta út sér... bara hjálpa honum og þegar hann er 

orðinn rólegur að spyrja þá afhverju þetta hefði komið og reynt svona að finna 

bara sameiginlega lausn á þessu, hvað þetta var og þá getur maður útskýrt fyrir 

honum að þetta gerist af því að þúst af því ert að upplifa svona og svona“. 

Nokkrir viðmælendur bentu einnig á að þetta hefðu þeir lært af reynslu sinni. Þeim 

fannst ekki hafa virkað að skamma börnin og fundust skammirnar hafa neikvæð áhrif á 

líðan barnanna, sögðust hafa fengið samviskubit yfir því að hafa misst stjórn á eigin 

skapi og skammað börnin. Birna svaraði: 

„Best að gefa henni frið og tíma, síðan bara kossar og knús þegar hún er 

tilbúin að ræða hlutina [...] ...það þýðir ekki að ýta, það þýðir ekki að segja 

stopp. Hún þarf bara að klára... annars verður hún bara brjálaðari“. 

Viðmælendur voru nær allir á því máli að ekki væri hægt að ætlast til þess af börnum á 

aldrinum fjögurra til sex ára að skilja allar þær tilfinningar sem þau finna fyrir eða getu 

til að stjórna þeim. Það kæmi með tíma og þroska. Viðmælendur nefndu að börnin 

þeirra reyndu að fela eigin tilfinningar, en börnin hefðu tileinkað sér þá hegðun út frá 

neikvæðum viðbrögðum sem þau hefðu fengið frá foreldrum sínum. Tveir viðmælendur 

ræddu það að þetta væri alls ekki góð þróun en í raun vissu ekki hvernig ætti að snúa 

sér í svona aðstæðum. Tel ég það vera mjög athyglisvert að foreldrarnir voru meðvitaðir 

um að börnin fela eigin tilfinningar vegna þeirra viðbragða sem þau sýna börnunum, en 

vissu á móti ekki hvað þau gætu gert. Þessar niðurstöður styðja við rannsóknir 
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Eisenberger og félaga (1999), þar sem þeir greindu frá að ef barn fær neikvæð viðbrögð 

við tilfinningum sínum byrjar það að fela eigin tilfinningar. Þá var samhljómur meðal 

foreldra um að börnin þyrftu kærleik, stuðning og þolinmæði og tækifæri til ná stjórn á 

eigin hegðun og líðan. Þá var einnig samhljómur um að ekki væri hægt að ræða við 

börnin um tilfinningar eða reyna að útskýra fyrir barninu hvers vegna því liði á þennan 

veg á meðan barnið var í miklu uppnámi, börnin væru einfaldlega ekki tilbúin í 

samskipti og nefndu foreldrarnir að eyru barnanna lokist vegna of mikilla tilfinninga og 

uppnáms vegna inngripa foreldra sinna, eins og Dúfa segir: „Hann heyrir ekkert í mér, 

það er eins og eyrun lokist bara ef ég reyni eitthvað.“ 

Einnig nefnir Björn að barnið hans þurfi bæði aðstoð að setja orð á tilfinningarnar en  

einnig tíma til að átta sig á eigin líðan, þar sem barnið getur ekki sjálft sagt hvernig sér 

líður og segir Björn: ,,... gefa honum bara tíma og reyna aðstoða hann, spyrja og 

svona... og þá spyrja hann hvort hann sé að upplifa þessa tilfinningu eða aðra.“ Eins 

nefnir Svala: „leyfi þeim einmitt, ef þú þarft að gráta þá verðuru bara að gráta, þá 

máttu gráta... það er stundum gott að gráta... en ég bara held utan um þau og er til 

staðar skiluru, gef þeim tíma.“ 

Foreldrarnir höfðu svipaða sýn er kemur að skilningi og þolinmæði gagnvart 

börnum þeirra. Viðmælendurnir ræddu einnig um maka sína og hvernig þeir tjá sig um 

tilfinningar við börnin og var oftar en ekki að mæðurnar tala meira við börnin um 

tilfinningar, hvort sem það var um eigin tilfinningar eða barnanna. Þá nefndu 

viðmælendurnir að mæðurnar höfðu meiri þolinmæði gagnvart því að útskýra, fræða og 

kenna börnunum um tilfinningar heldur en feðurnir, eins og Hrefna segir: „Maðurinn 

minn kannski gerir það minna eða öðruvísi kannski.“ Þetta er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Fivush og félagar (2003) og Brody og Hall (1993), en þar kom fram að 

mæður tala almennt meira um tilfinningar við börnin sín óháð kyni, þær sýna almennt 

meiri tilfinninga-svipbrigði og ræða tilfinningar á dýpri hátt í fleiri smáatriðum en einnig 

tengja tilfinningar við eigin upplifanir sem einmitt kom fram í niðurstöðum minnar 

rannsóknar eins og Björn nefnir: „Hann hlustar kannski meira á mömmu sína sko, 

[hlátur] en en með tjáningu... ég kannski mætti alveg gera meira af því en ég geri það 

bara öðruvísi.“ Þá reyndist erfitt fyrir viðmælendunum að útskýra hvernig „öðruvísi“ 

tjáningu þau áttu við en nefndu að feðurnir nýttu sér frekar faðmlag, bros eða leik en  

munnlega tjáningu. Hefur verið greint frá því að hlutverk feðra, stuðningur, nærvera og 

samskipti við barnið skiptir sköpum og hefur mikil áhrif (Cabrera, Shannon og Tamis-

LeMona, 2007). Niðurstöður benda til að foreldrar staðsetja sig í lykilhlutverki fyrir 
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börnin þegar kemur að því að þekkja og skilja eigin tilfinningar. Eins og tveir 

viðmælendur orðuðu sínar skoðanir:  

Erla: „[...] þetta er bara partur af því að vera alast upp og þurfa hlusta á foreldra 

sína þegar þeir eru að reyna leiðbeina sér en hérna, það er náttla okkar hlutverk 

að tala og útskýra fyrir þeim hvernig þau geta róað sig og svoleiðis.“ 

Einnig nefnir Björn: „Við foreldrarnir erum í fyrsta sæti, þetta er á okkar ábyrgð. Síðan 

kemur skólinn.“ 

Nokkrar mæður og einn faðir ræddu um að þrátt fyrir að teljast fullorðnir 

einstaklingar hefðu þau ekki alltaf sjálf stjórn á eigin tilfinningum. Þá ræddu 

viðmælendurnir um að stundum áttuðu þeir sig ekki á því hvernig þeim liði sjálfum. Því 

væri erfitt á köflum að útskýra fyrir börnunum sínum ástæðu þess að börnunum líður á 

ákveðinn hátt, þar sem þeir sjálfir voru óvissir. Þá nefndu fjórar mæður að þær þyrftu 

stundum að róa sjálfa sig, anda og telja upp á tíu áður þær byrjuðu að reyna aðstoða 

börnin til að skilja eigin líðan en þetta tæki á þolinmæðina af og til. Eins og Birna segir: 

„[...] það er líka erfitt stundum að útskýra afhverju henni líði svona og hinsegin þegar 

maður veit ekki sjálfur af hverju manni líður svona skiluru, stundum er það bara 

þannig.“ 

Þá voru allir viðmælendur sammála um að samtal við barnið um tilfinningar væri 

besta leiðin til að útskýra og leiðbeina börnum sínum varðandi tilfinningar, síðan yrði 

lestur fyrir valinu og ýmsar bækur til að ræða og útskýra fyrir börnunum hvað 

tilfinningar væru og ástæða þess að fólk fyndi fyrir tilfinningum. Þessar niðurstöður 

koma heim og saman við niðurstöður Eisenberger og félaga (1999), en þeir greindu frá 

því að börnum sem er kennt að greina eigin tilfinningar og stýra þeim eiga betra með að 

tengja þær við aðstæður og róa sig sjálf niður. Foreldrum fannst að börn á þessum aldri 

þyrftu ekki að hafa stjórn á öllum sínum tilfinningum en bentu á að mikilvægt væri að 

börnin þekktu tilfinningarnar, svo þau gætu útskýrt fyrir foreldrum sínum og öðrum 

líðan sinni á hverri stundu og sérstaklega ef eitthvað kæmi upp á. Vildu foreldrar meina 

að þekking barna á eigin tilfinningum leiddi til betri samskipta, meiri vellíðunar og 

almennari farsæld í lífinu. 

Til samantektar stendur fyrsta þemað fyrir skilning foreldranna á því að börnin þeirra 

þurfi þolinmæði og stuðning er varðar tilfinningar barnanna og á þeim tilfinningaþroska 

sem á sér stað á þessum aldri. Foreldrarnir voru með svipaða sýn á hvernig er best að 

styðja við, útskýra og aðstoða börnin við þekkingu og stjórn á eigin tilfinningum, ásamt 

því að mikilvægt er að vera til staðar fyrir börnin. Þá voru flestir viðmælendurnir 
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sammála um að mæðurnar hefðu með meiri þolinmæði gagnvart börnunum þar sem 

þær ræða og útskýra meira en feðurnir fyrir börnunum. 

4.2 Allar tilfinningar barnanna eru jákvæðar og viðurkenndar af 
foreldrunum 

Annað þemað snýr að tilfinningum barnanna og hvernig foreldrar bera kennsl á 

tilfinningar hjá börnunum sínum. Kom það mér á óvart hversu mikla áherslu foreldrar 

lögðu á reiðina, því ég spurði almennt um tilfinningar barna. Reiðin virtist vera sú 

tilfinning sem er hvað mest áberandi í lífi barna þeirra á aldrinum fjögurra til sex ára. 

Foreldrar töluðu einnig um tilfinningarnar gleði, ást og leiða en þær komu einnig 

reglulega fyrir í samskiptum foreldra og barna. Þar var einkennandi í svörum 

foreldranna að þeim fannst reiðin í raun vera jákvæð svo lengi sem hún væri innan 

ákveðinna marka. Vildu foreldrarnir meina að það væri jákvætt að sýna reiði, þar sem 

þau vissu þá hvernig barninu liði en einnig að gott væri að hleypa tilfinningunum út, 

annars myndu þær stigmagnast innra með þeim. Ásamt því nefndu þrjár mæður að 

börnin hafa rétt á að sýna tilfinningar og hefðu einnig rétt á að líða á hvaða hátt sem er. 

Eins og Svala segir: „Það er svoldið mikilvægt að þau viti að maður má alveg vera reiður 

og það er allt í lagi á meðan maður lætur það ekki bitna á öðrum,“ eins segir Ugla: 

„...maður má vera reiður... maður má eiga allar tilfinningarnar sínar.“ Viðmælendurnir 

sögðust vera mjög meðvitaðir um hvenær börn þeirra sýndu reiði. Það gerðist til dæmis 

þegar þau fengu ekki það sem þau vildu, þegar börnin töpuðu í spili eða leik eða þegar 

þau voru skilin útundan eða þeim var strítt. Þegar foreldrarnir ræddu um reiðitilfinningu 

barna þeirra, virtust bæði stúlkur og drengir sýna og tjá sig með reiðitilfinningunni. 

Bæði mæðurnar og feðurnir nefndu að þau höfðu átt samtal við barnið sitt um 

reiðitilfinninguna. Það er á skjön við niðurstöður Fivush og félaga (2003), en þeir töldu 

að meira væri rætt um reiði við drengi en stúlkur. 

Eftir að viðmælendurnir tjáðu hvaða tilfinning væri hvað mest áberandi í 

samskiptum við börnin þeirra spurði ég hvort þau myndu vilja breyta þessum áberandi 

tilfinningum fyrir einhverjar aðrar. Foreldrarnir sem nefndu gleði, ást eða kærleik 

svöruðu neitandi sem að mínu mati er skiljanlegt og jákvætt en þegar viðmælendur sem 

nefndu reiði, voru spurðir sömu spurningar, svöruðu þau einnig neitandi, sem ég tel 

vera afar athyglisvert. Hrafn nefnir:  

„Mér finnst mikilvægt að börnin mín þekki vanlíðan, einsemd, hræðslu, 

áhyggjur og kvíða [...] Það er mikilvægt að börn sem fullorðna að þekkja 
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þessar neikvæðu sko tilfinningar sínar og geti þá unnið að því að bæta þær og 

jafnvel þora að sýna þær.“ 

Flestir viðmælendur töldu reiði vera þá tilfinningu sem mikilvægust væri fyrir barnið að 

þekkja en nokkrir nefndu einnig gleði og ást, líkt og Björn svaraði: „Reiði, en líka gleði og 

ást“ eða Hrefna: „Ég tel það vera reiði og gleði.“ Tveir viðmælendur bentu á að börn 

þeirra gripu oft til ofbeldis eða hávaða þegar þau fyndu til reiði og ættu þá erfitt með að 

stjórna eigin hegðun. Það væri mikilvægt að börnin þekktu reiðina því þau þyrftu að 

læra að stjórna henni eins og Svala nefnir: „Mér finnst mikilvægast að þau þekki þessi 

stóru sko, þessi aggresívu, læri að stjórna reiðinni. Kærleikur er jú líka þarna en það er 

eitthvað svo sjálfsagt.“ Eins nefndi Hrafn: „Hann þarf að hafa stjórn á reiðinni.“ Örn 

nefndi að við manneskjurnar í raun stjórnumst af tilfinningum og að það væri erfitt að 

lifa ef við hefðum ekki stjórn eða þekkingu á eigin tilfinningum: „Við þekkjum okkur sjálf 

betur ef við kunnum betur á okkur, á eigin tilfinningar og líðan [...] við erum tilfinningar, 

ef ég hugsa út í það.“ 

Í samantekt á öðru þemanu virðast foreldrarnir sjá ferlið, að barnið þeirra læri um 

tilfinningar, sýni og tjáI þær mikilvægt þroskaferli. Foreldrarnir voru með mjög svipaða 

sýn á reiðitilfinninguna en hún væri viðurkennd eins og allar aðrar tilfinningar og væri 

jákvæð innan marka.  

4.3 Óöryggi er hjá foreldrunum um hvaða aðferðir skólinn beitir til að 
efla tilfinningagreind barna 

Þriðja þemað snýr að óöryggi foreldranna um hvaða aðferðum bæði leik- og 

grunnskólar barna þeirra beita til að efla tilfinningagreind, það er þekking og stjórn á 

eigin tilfinningum. Fyrst verður gerð grein fyrir svörum þeirra foreldra sem eiga börn í 

leikskóla og þeirra þekking á starfi skólans. Síðan verður gerð grein fyrir svörum foreldra 

sem eiga börn í grunnskóla. 

Foreldrar leikskólabarna voru óvissir umhvort leikskólarnir væru að vinna að 

einhverju leyti með tilfinningar barna eða hvort og þá hvernig börnin væru hvött til að 

sýna og tjá eigin tilfinningar, eins og Svala segir „Ég held að þau megi sýna allar 

tilfinningar í leikskólanum.. svo lengi sem það bitni ekki á þeim sem eru í kring, ég held 

að það hafi verið orðað einhvern veginn þannig.“ Niðurstöður rannsóknar Marcon 

(1999) og Izzo, Weissbert, Kasprow og Fendrich (1999) greina frá mikilvægi virkni 

foreldra í skólastarfi barna þeirra. Þar er bent á að foreldrar geta ýtt undir velgengi 

barna í skólastarfi með því að taka sjálf þátt, sýna stuðning og veita aðstoð. Því valda 
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niðurstöður í minni rannsókn mér áhyggjum, þar sem foreldrar eru ekki kunnugir starfi í 

skóla barna þeirra er kemur að stefnu, áherslum eða eflingu á þekkingu og stjórn á 

tilfinningum, líkt og Örn segir: „Ég er svona meira að giska á að þau séu að hjálpa 

honum með tilfinningar sínar, þar sem við þurfum að hjálpa honum mest með það 

heima fyrir.“ Foreldrar sögðust flestir hafa kynnt sér stefnu og áherslur skólanna þegar 

börnin byrjuðu í leik- og grunnskólum en mundu þó ekki um hvað hún hafði snúist eða 

hvort þeir hefðu það að stefnu að efla þekkingu og stjórn á tilfinningum barna. Eins og 

Björn svarar: „Vá vandræðalegt, ég hef ekki hugmynd... ég veit það ekki“ eða eins og 

Ugla segir: „Ég veit að það er unnið með að koma orði á tilfinningar, en bara útaf það er 

rætt í foreldraviðtölunum.“ 

Þá voru einungis tveir viðmælendur sem höfðu þekkingu á því hvaða áherslur og 

stefnu leikskólinn aðhylltist og hvernig verkefni var notast við að efla tilfinningagreind 

barna. Þau svör sem ég fékk er sneru að eflingu tilfinningagreindar, voru að leikskólarnir 

unnu með SMT (e. school management training) kerfi en einnig verkefni eins og 

vinaverkefnið Vinir Zippýs og Blæ, en það verkefni leggur þó áherslu á að vinna gegn 

einelti en unnið er með tilfinningar barna í þeim verkefnum. Þá hafði Örn orð á því að 

hann í raun neyddist til að treysta starfsfólki leikskólans fyrir því að geta leiðbeint og 

stutt við tilfinningaþroska barns síns:  

„Ég get ekki gert neitt nema treyst því að kennarar og starfsfólk skólans sé 

með þannig menntun og þannig geðslag að þeir geti hjálpað honum ef 

eitthvað er kemur upp á [...] síðan neyðist ég bara til þess að treysta því að 

þeir geti tekið þetta jafn vel og við eða svipað skiluru.“ 

Foreldrar grunnskóla barnanna höfðu enn rýrari þekkingu á starfi skólanna og sögðust 

hafa verið betur upplýstir, þegar börn þeirra voru í leikskóla. Tel ég þetta vera mjög 

áhugaverðar niðurstöður. Þeir viðmælendur sem eiga börn í grunnskóla töluðu um að 

meira væri lagt upp úr bekkjarbrag, vináttu og hjálpsemi. Þá sögðu flestir viðmælendur 

að það væri kannski skynsamlegt að kynna sér betur starf skólanna, þar sem þetta væru 

mikilvæg ár fyrir þroska barnanna þeirra. 

Ákvað ég að spyrja viðmælendurna einnig hvernig sé best væri að efla tilfinningagreind 

barna að þeirra mati. Voru viðmælendurnir frekar óvissir í fyrstu en helstu svör sem ég 

fékk voru með bókum, samlestur væri góður og samtal milli barns og foreldra sé mjög 

hjálplegt, þar sem foreldrið getur útskýrt, frætt og rætt um tilfinningar og svarað þar 

með spurningum barnanna. Viðmælendur sögðu einnig að börn þeirra ættu að læra um 

tilfinningar í daglegu lífi, hvort sem það væri í gegnum eigin reynslu eða þá með því að 
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ræða um tilfinningar við foreldra eða kennara. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður Denham, Basset, Sirotkin og Zinsser (2012). Zembylas (2007) bendir á að 

börnin læri félagsleg samskipti og félagsfærni hvað mest í daglegu lífi og í skólanum, en 

gera má ráð fyrir ákveðnu samspili milli heimila og skóla. 

Allir viðmælendur voru sammála um að börnin ættu ekki að þurfa upplifa neikvæðar 

tilfinningar einungis til að læra um þær. Þá nefndi einn faðirinn, Hrafn að það væri best 

að barnið lærði um tilfinningar með: „Réttu uppeldi, ást, umhyggju, hlustun, skilning og 

gefa þeim tíma til þess að skilja þær, einnig með aðstoð leikskóla.“ 

Áhugavert er þó að flestir viðmælendurnir minntust á að það væri 

foreldrahlutverk að fræða og kenna börnum þeirra um tilfinningar. Ástæðan gæti verið 

sú að foreldrar voru þegar búnir að setja sig í þetta hlutverk og þeirra þekking á 

skólastarfi barna þeirra takmörkuð. Foreldrar sáu sig í aðalhlutverki er kom að uppeldi 

og leiðsögn barnanna, hvort sem það átti við almenna leiðsögn í lífinu, leiðsögn um 

tilfinninngar eða almenna fræðslu um lífið. Þá fannst foreldrunum mikilvægara að 

börnin lærðu um tilfinningar í gegnum samtal við sig, fá leiðsögn og aðstoð með að 

þekkja og stjórna eigin tilfinningum, heldur en í skólanum, eins og ein móðirin nefndi: 

„[...] helst að foreldrar ræði þær eða kenni þær eða álíka.“ Nefndu nokkrir foreldrar að 

börnin lærðu sjálfsagt líka í skólanum þekkingu og stjórn á eigin tilfinningum. Tel ég 

þetta viðhorf vera hjá foreldrunum vegna þess að flestir viðmælendurnir voru á þeirri 

skoðun að uppeldið væri á þeirra ábyrgð og þeirra hlutverk. Eins og Dúfa segir: 

„Foreldrarnir eiga að taka það í sínar hendur að kenna og fræða börnin.“ Þá styður það 

við niðurstöður rannsóknar Denham, Basset, Sirotkin og Zinsser (2012), en þar er greint 

frá því að foreldrar gegni lykilhlutverki er kemur að þroska barnanna. 

 Það eru megineinkenni þriðja þema að foreldrar eru óöryggir um hvað fer fram í 

skólastarfi barna þeirra, hvort sem það er leik- eða grunnskóli og hvaða aðferðum 

skólarnir beita til að efla tilfinningagreind barna. Foreldrarnir ræddu um að þeir væru í 

aðalhlutverki er kemur að því að fræða börnin um tilfinningar. Viðmælendur töldu að 

börnin lærðu um tilfinningar inn á heimilinu, hjá þeim, auk þess sem bækur væru 

gagnlegar til að læra að glíma við tilfinningaleg viðfangsefni sem gætu komið upp í 

daglegu lífi. Yfirhöfuð virtust foreldrar óvissir um hvaða verkfæri, gögn eða aðferðir 

væri hægt að nýta sér til að efla tilfinningagreind barna. 

4.4 Tímarnir hafa breyst, í dag má sýna og tjá sig um tilfinningar 

Fjórða þemað snýr að sýn viðmælenda á hvernig tímarnir hafa breyst. Það tengist því að 

umræða um tilfinningar hefur breyst frá því að þau voru börn. Þeir líta þó svo á að 
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þeirra eigið uppeldi hafi áhrif á hvernig þau bregðast við tilfinningum eigin barna. 

Foreldrarnir lögðu áherslu á að þeir reyndu að taka það besta úr eigin uppeldi en nýttu 

einnig nýrri hugmyndir um uppeldi. Foreldrarnir bentu á að þegar þeir voru börn var 

umræðan í samfélaginu um tilfinningar frekar  mikið „tabú“. Tilfinningar átti hvorki að 

ræða né sýna. Þetta kom sérstaklega sterkt fram hjá feðrum. Feðurnir nefndu að þau 

skilaboð sem þeir fengu sem ungir drengir væru að þeir áttu að bíta í jaxlinn og harka af 

sér. Þá voru þeir alls ekki hvattir til að ræða um eigin tilfinningar, hvað þá að sýna þær. 

Þá kom fram hjá bæði mæðrum og feðrum að ákveðin vitundarvakning hefði átt sér 

stað í samfélaginu og fólk væri meira meðvitað um eigin tilfinningar og annarra. 

Viðmælendur bentu á, óháð aldri, að foreldrar þeirra hafi ekki sérstaklega hvatt þá til 

að ræða um tilfinningar eða sýna tilfinningar sínar. Þeir fundu ekki beinlínis fyrir 

andstöðu gegn því það bara var einfaldlega ekki gert og þannig hefði lífið verið. Líkt og 

Hrefna segir: 

„Ég var með mínar tilfinningar, ég mátti alveg hafa þær en foreldrum mínum 

fannst það óþarfi að vera sýna þær eitthvað mikið að tjá mig um þær við þau, 

svona var bara lífið [...] þetta var eins og fíll út í horni, hann var þarna en það var 

ekkert rætt um hann.“ 

Margir viðmælendur sögðust hafa verið komnir á þrítugsaldur þegar foreldrar þeirra 

byrjuðu að ræða við börn sín um tilfinningar og tjá þeim kærleik og ást. Eins og Svala 

segir „ [...] ég var orðin held ég.. hva... 26 ára þegar þau byrja svona að segja ég elska 

þig og segja hvernig þeim líður og svona.“ Ekki nefndu viðmælendur sérstaka ástæðu 

þess það hafi verið svona seint en sögðu nokkrir að þeir hafi ekki munað eftir því að 

foreldrar þeirra sögðust hafa elskað sig. Mögulega hefur það verið vegna þess tíðaranda 

sem ríkti á þeim tíma. Þá nefndi ein móðirin að hún hefði byrjað að ganga á eftir 

foreldrum sínum þegar hún var í raun komin á fullorðinsár: „Ég held að það hafi ekki 

verið fyrr en eftir að ég átti börnin að mamma og þá sérstaklega pabbi byrjuðu að 

eitthvað segja um tilfinningar sko, svona ég elska þig og eitthvað [...] ég var kannski líka 

orðin meira þroskuð og meðvituð og gekk á eftir þeim, ég vildi vita líðan þeirra“.  

Viðmælendur sögðu að foreldrar þeirra hefðu ekkert sérstaklega rætt eigin 

tilfinningar við sig né hefðu þeir reynt að útskýra eða kenna þeim um tilfinningar. 

Viðmælendur voru sammála um að móðir þeirra, viðmælendanna, hafi tjáð tilfinningar 

sínar meira með faðmlögum, kossum og stöku sinnum með orðum, frekar en feður 

þeirra. Einungis einn viðmælandi sagðist hafa fengið hvatningu frá foreldrum til að bæði 

sýna og tjá sig um eigin tilfinningar og nefndi sá viðmælandi að hann legði einmitt mikla 

áherslu á það í eigin uppeldi að börnin hans tjáðu eigin tilfinningar. Auk þess ættu nær 
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daglega sér stað umræður um tilfinningar í lok dags yfir kvöldverðnum á þeirra heimili. 

Viðmælendur töldu það góða og jákvæða þróun að allir megi sýna tilfinningar og tjá 

þær. Það væri hollt fyrir andlega heilsu og styður betri samskipti, eins og Birna segir: 

„Hvað á ég að segja, barninu líður betur, mér líður betur og þá eigum við betri 

samskipti skiluru [...] þúst það er hollt að sýna tilfinningar sínar og ég er svo 

fegin að samfélagið er byrjað að viðurkenna það og ræða þetta skiluru?“ 

Í samantekt nær þetta þema yfir hugmyndir viðmælenda um að viðhorf til tilfinninga 

hefðu breyst. Gagnstætt því sem þeir höfðu alist upp við, hvöttu þeir börnin sín til að 

ræða og sýna tilfinningar frekar en að bæla þær niður. 

4.5 Annað sem vakti athygli 

Tvennt vakti athygli mína við þemagreiningu gagnanna sem passaði ekki inni í þremun 

en er þó mjög athyglistvert. 

Ég ræddi við foreldranna um þekkingu barna þeirra á eigin tilfinningum. Þá töldu 

foreldrarnir að börnin sín þekktu flest allar stærstu tilfinningarnar, svo sem gleði, leiða, 

reiði og sorg. Þó þurftu nokkrir viðmælendur að hugsa sig um og spurðu tveir 

viðmælendur hvað fælist í tilfinningum. Vakti það athygli mína á því hvort 

viðmælendurnir væru vissir um allar tilfinningarnar sem einstaklingurinn finnur fyrir og 

hvað félli undir grunntilfinningar. Í kjölfar spurði ég viðmælendurna hvort börnin þeirra 

gætu nefnt allar þessar tilfinningar á nafn sem þau sögðu að börnin þeirra þekktu. Þá 

kom upp mikil óvissa hjá foreldrum og sögðu flestir viðmælendurnir að börnin þeirra 

gætu nefnt þegar þau finna fyrir gleði, reiði og leiða. Þá nefndu nokkrir viðmælendur að 

mögulega vita börnin hvenær þau eru glöð eða reið en þekkja í raun ekki tilfinninguna 

sjálfa. Þá vildu viðmælendurnir meina að börnin sýna tilfinningar sínar meira í hegðun 

en tjáningu á þessum aldri. Eins og Birna segir: 

„Já eða sko nei.. hún segist vera glöð og hún segir þegar hún er reið eða 

pirruð og svona [...] hún þekkir alveg nöfnin á þessum svona stóru 

tilfinningunum, en hún náttla segir ekki þúst allar á nafn sko.“ 

Þá ræddu viðmælendurnir einnig um að það hefði verið eins og eitthvað hefði allt í einu 

breyst og börnin hefðu náð betri og meiri stjórn á reiðinni, þrátt fyrir að ekkert hefði 

breyst á heimilinu. Nefndu þau að líklegast hefði það verið vegna þroska. Eins og Dúfa 

nefnir: „Við vitum ekki hvað breyttist, við höfum alltaf gert eins, þannig það er líklegast 

bara þroski.“ 
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Annað sem vakti athygli mína var hvernig viðmælendur töluðu um tilfinningar og þá 

áherslu sem þau lögðu á að börnin þeirra þyrftu aðstoð við að læra inn á eigin 

tilfinningar og stjórn á þeim, út frá menntun viðmælendanna. Þeir viðmælendur sem 

voru með háskólagráðu virtust oft byggja meira á þekkingu um tilfinningaþroska barna 

sem þau höfðu fengið í námi en einnig eigin reynslu. Þá virðist menntun meðal annars 

hafa áhrif á meðvitund, áherslur og hvernig þau huga að tilfinningaþroska barna þeirra. 
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5 Umræður og lokaorð 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður og tekið saman hvernig þær svara 

rannsóknarspurningunni. Ég mun ræða helstu styrkleika og veikleika rannsóknarinnar 

og koma með tillögur að frekari rannsóknum. Leitast var við að svara einni 

aðalspurningu: Hvaða sýn hafa foreldrar á tilfinningar barna sinna? Auk þess voru fjórar 

undirspurningar. A: hvaða tilfinningar er mikilvægt að efla hjá börnum að mati foreldra? 

B: Hver er ávinningur þess að börn þekki og stjórni eigin tilfinningum að mati foreldra? 

C: Tala feður og mæður með ólíkum hætti um tilfinningar barna sinna eða leggja 

áherslu á mismunandi þætti er kemur að tilfinningum barna sinna? og D: Eru foreldrar 

meðvitaðir um hvaða aðferðir skólinn beitir til að efla tilfinningagreind? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að foreldrar leggja áherslu á þörf barna 

sinna til að sýna tilfinningarnar sínar, ásamt því eru foreldrarnir meðvitaðir um að 

börnin þurfi tíma til að tileinka sér þá færni að þekkja og stjórna eigin tilfinningum. Þeir 

líta svo á að það sé þeirra hlutverk að styðja við tilfinningaþroska barna þeirra ásamt því 

að efla tilfinningagreind barnanna. Foreldrarnir viðurkenna tilfinningar barna sinna og 

hvetja börn sín til að tjá og sýna eigin tilfinningar. Foreldrarnir eru á þeirri skoðun að 

reiði, gleði og ást séu mikilvægustu tilfinningarnar sem börnin ættu að þekkja á þessum 

aldri, fjögurra til sex ára. Foreldrarnir ræddu að börnin þeirra læri með aldri og þroska 

að þekkja fleiri tilfinningar og ná betri stjórn á þeim en að þeirra mati væri ekki 

nauðsynlegt að börnin gætu það á þessum tiltekna aldri. Foreldrarnir voru sammála að 

ávinningur þess að þekkja og stjórna eigin tilfinningum ýti undir betri samskipti milli 

foreldra og barna. Einnig eykur það almenna vellíðan barnanna, að geta tjáð eigin 

tilfinningar, þekkt þær og skilið þær að einhverju leyti. Þekking og vitneskja foreldranna 

á starfi og áherslum skóla barna þeirra var takmörkuð, þar sem foreldrarnir sögðust 

ekki þekkja stefnu eða áherslur skólanna, hvort sem það var leik- eða grunnskóli. 

Þekking foreldranna var einnig takmörkuð á því hvort og hvaða aðferðir skólarnir beita 

til að efla tilfinningagreind barna og velti ég fyrir mér ástæðu þess en viðmælendurnir 

voru á þeirri skoðun að uppeldið, leiðsögn og stuðningur ætti fyrst og fremst að fara 

fram á heimilinu. Viðmælendurnir staðsettu sig því í lykilhlutverki er kemur að því að 

fræða börnin, styðja við og leiðbeina. Þar á eftir kemur skólinn að mati foreldranna, þar 

sem foreldrarnir ræddu að þeir hefðu í raun ekkert val en að vonuðu að skólarnir gætu 

frætt og stutt við börnin.  

 Almenn vitneskja er þó hjá foreldrunum um að börn þeirra þurfi skilning, 

þolinmæði og stuðning er kemur að því að læra að þekkja og stjórna tilfinningum 
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sínum. Aftur á móti virtust foreldrarnir ekki meðvitaðir um þau verkfæri eða námsefni 

sem er í boði til að efla tilfinningagreind barna, sem þau gætu notast sjálf við, fyrir utan 

með bókum. Bendir það til að auka mætti almenna fræðslu um bæði hvernig foreldrar 

geta eflt tilfinningagreind barna sinna en einnig þyrfti meira upplýsingaflæði milli 

heimila og skóla um daglegt starf skólanna, þar sem nær allir foreldranna þekktu ekki til 

stefnu skólanna, hvaða áherslur þau eru með eða hvernig þau vinna með tilfinningar 

barna þeirra. Vekja þyrfti áhuga foreldra á að taka virkan þátt í skólastarfi barna þeirra 

og styrkja þar með samstarf heimila og skóla. 

Áhugavert fannst mér að flestir viðmælendur ræddu um hvernig þeir miðuðu við 

það uppeldi sem þau fengu þegar þeir voru yngri og hvernig þau ala upp sín eigin börn. 

Hvaða áherslur og aðferðir foreldrarnir notuðu meðal annars út frá eigin uppeldi, en 

nefndu að sumt væri í dag ekki boðlegt, svo sem að flengja börnin. Þá nefndu nokkrir 

viðmælendurnir að þeir standa sig sjálfa að því að gera svipað og þeirra eigin foreldrar í 

ákveðnum aðstæðum, þá sérstaklega er þeir voru að skamma sín eigin börn. Vildu 

foreldrarnir meina að þeir reyna taka það jákvæða úr eigin uppeldi og aðlaga þær 

aðferðir á þeirra eigin börn, eins og flestir viðmælendurnir orðuðu það. Á móti vildu 

þau reyna gera betur en það sem fór verr í þeirra eigin uppeldi, að þeirra mati. 

Foreldrarnir nefndu að þeir flest allir lögðu áherslu á tjáningu barnsins, þau sögðust tjá 

eigin tilfinningar og ást til barnanna, hvetja börnin til að tjá eigin tilfinningar og skoðanir 

líka og styðja við börnin er kemur að alhliða þroska og vellíðan. Þá má bera saman við 

foreldra sem notast við leiðandi uppeldishætti. Baumrind nefnir að foreldrar sem 

notast við leiðandi uppeldishætti bæði hvetji til tjáningu á eigin skoðunum, tilfinningum 

en einnig tjá foreldrar ást og umhyggju til barnanna.  

Ég tel að ég hafi öðlast betri sýn og fengið dýpri skilning hjá foreldrunum varðandi 

hvernig þau sjá börn sín sem tilfinningaverur. Niðurstöður þessara rannsóknar er viðbót 

við þá takmörkuðu þekkingu sem við höfum á Íslandi um hvernig foreldrar sjá börn sín 

sem tilfinningaverur. Það er mikilvægt fyrir fagaðila sem vinna með foreldrum og 

börnum að vita hvar foreldrar leggja sínar áherslur, auk þess að vita hvað foreldrum 

finnst mikilvægt er kemur að tilfinningaþroska barna þeirra. 

Eins og komið var inn á í niðurstöðukaflanum virtist ekki vera neinn munur á 

hvernig feður og mæður tala um tilfinningar barna þeirra eða hvort þau leggja áherslu á 

mismunandi þætti. Þar á móti tel ég vegna ójafns kynjahlutfalls vera erfitt að segja til 

um hvort sömu niðurstöður hefðu fengist ef fleiri feður hefðu tekið þátt í rannsókninni. 

Það hefði verið áhugavert að skoða niðurstöður ef kynjahlutfallið hefði verið jafnt. Þrátt 

fyrir ójafnt kynjahlutfall, kom það mér á óvart hversu feðrum er mikið umhugað að hlúa 
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að barni sínu sem tilfinningaveru og sú áhersla sem þeir leggja á að barnið ræði og sýni 

tilfinningar sínar. Er það í andstöðu við eldri rannsóknir. Feður í þessari rannsókn voru 

mjög viljugir að ræða tilfinningar, bæði sínar eigin og barnanna, en einnig tjá sínar eigin 

og sýna almennt tilfinningar. Ef horft er til Íslands, þá hefur margt breyst hér á 

síðastliðnum áratugum. Nokkrar herferðir hafa verið farnar sem leggja áherslu á að 

karlmenn megi hafa og sýna eigin tilfinningar. Það hefur verið notast við myllumerkin 

#karlmennskan og #Allirgráta á samfélagsmiðlum, þar sem karlmenn tjá sínar skoðanir 

og tilfinningar. Það er líklegt að þessi umræða og fræðsla hafi aukið vitundarvakningu 

meðal almennings, það er að bæði kynin hafi tilfinningar og það megi sýna og tjá þær. 

Með því að hafa horfa á rannsóknina út frá hugmyndum mótunarhyggjunnar, gefur það 

ákveðna sýn á niðurstöðurnar. Það ýtti undir að ég horfði á foreldranna, þeirra skoðanir 

og sýn út frá bæði þeirra eigin uppeldi og hvernig þeir töluðu um sína reynslu og sýn á 

börnin þeirra, bæði sem tilfinningaveru en einnig þegar þeir ræddu um hvernig áhrif 

þeir hafa á börnin sín. Áhrifin voru svo sem í gegnum uppeldið og á almennan þroska og 

hegðun barnanna. Tel ég það hafa gagnast mér mikið að hafa haft hugmyndir 

mótunarhyggjunnar í rannsókn minni. 

Ef ég myndi hafa tækifæri á að breyta rannsókninni eða endurtaka hana væru 

nokkrir þættir sem ég hefði áhuga á að skoða betur. Áhugavert væri að skoða hvernig 

sýn foreldra er á tilfinningar barna þeirra með mun stærra úrtaki en einnig leggja 

áherslu á aldur foreldranna. Áhugavert væri að skoða sýn foreldra á milli landshluta. Ef 

ég hefði tök á að breyta einhverju, hefði ég viljað taka viðtöl aftur við ákveðna 

viðmælendur, til að fá betri og dýpri svör. Tel ég að bæði ég og viðmælendur mínir hafi 

fundið fyrir óöryggi og streitu í viðtölunum, einnig getur það haft áhrif að þau fóru fram 

í gegnum netið. Mögulega hefðu viðtölin verið betri ef þau hefðu verið tekin í sama 

rými því andrúmsloft getur haft mikil áhrif á viðtöl og erfitt var að hafa áhrif á það og 

viðmælendurna í gegnum tölvuna. Þar á móti tel ég að styrkleikar rannsóknarinnar hafi 

einna helst verið þeir að viðmælendunum var gefið tækifæri á að tjá sig að vild um eigin 

skoðanir er við ræddum um sýn þeirra á tilfinningar barna þeirra. 

Á heildina litið er niðurstaðan sú að ég tel foreldra gegna veiga miklu hlutverki, sem er 

bæði krefjandi en mjög gefandi. Efling á tilfinningagreind barna er margvísleg. 

Samkvæmt Aðalnámskrá skóla taka skólar á Íslandi þátt í að styðja við, fræða og efla 

tilfinningagreind barna, ásamt almennum þroska þeirra, samhliða foreldrunum. Sýn 

foreldranna á tilfinningar barna þeirra er góð, þar sem foreldrarnir eru meðvitaðir um 

að börn þeirra séu tilfinningaverur sem þurfi stuðning, fræðslu og þolinmæði. 

Foreldrarnir leggja áherslu á að styðja við tilfinningaþroskann sem uppalendur. 
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Foreldrarnir voru jafnframt á einu máli um að allar tilfinningar eru velkomnar og 

viðurkenndar. Börnin eru hvött til að sýna og tjá sig um eigin tilfinningar til að stuðla að 

betri velliðan, betri samskiptum og farsæld í lífinu. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Grunnurinn 
1.Hver er aldurinn þinn og kyn? 
2. Hvað áttu mörg börn? –  hver er aldur þeirra og kyn? 
3. Hvernig myndir þú skilgreina hugtakið tilfinningavera? 
4. Myndiru segja að þú og börnin þín væru tilfinningaverur? 
5. Hvaða tilfinningar finnst þér mest áberandi í samskiptum við barn/börnin þín? 
   - myndiru vilja hafa það á einhvern annan hátt? 
 

Tilfinningar barnsins 
5. Hvenær telur þú að barnið þitt hafi byrjað að sýna tilfinningar? (hvernig þá?) 
 
6. Hvaða tilfinningar heldur þú að barnið þitt þekkir? (getur það nefnt þær tilfinningar á 
    nafn?)  
    - Teluru að það sé einhver ástæða á bak við að barnið þekki þessar tilfinningar? 
 
7. Geturu lýst því hvernig tilfinningar barns þín birtast? (hvernig notar barnið tilfinningar 
    sínar) 
  (Myndiru þá segja að barnið þitt noti tilfinningar sínar í ákveðnum 
  aðhöfnum/aðstæðum?   – Hvernig þá?) 
 
8 Teluru að barnið þitt ráði ágætlega við eigin tilfinningar og skilji þær? – sem sagt skilji, 
   þekki og geti stjórnað eigin tilfinningum? 
 
9. Hefuru upplifað að barnið þitt missi tök á hegðun sinni vegna þess að það hefur ekki 
    stjórn á/yfir tilfinningum sínum, í samskiptum við fjölskylduna?  
  - Hvernig bregst þú við þeim aðstæðum? 
10. En þegar barnið missir tök á hegðun sinni fyrir utan heimilið af sömu ástæðu? 
             - Hvernig bregst þú við þeim aðstæðum?  
 
11. Telur þú að barnið þitt hafi upplifað sig í aðstæðum þar sem orðaforði um eigin 
       tilfinningar og líðan sé ekki nægilega góður? 
   -> Hvernig bregst þú við þessum aðstæðum? 
 

Foreldrið -> meðvitund um mikilvægi tilfinninga stjórnunar 

12.  Hefur þú rætt við barnið þitt um tilfinningar? 
 
13. Tjáir þú þig um þínar tilfinningar við barnið þitt? (þá þær tilfinningar sem þú finnur 
       fyrir) 
       - En móðir barnsins ... /  en faðir barnsins? 
 
14. Sem foreldri, hvaða tilfinningar finnst þér mikilvægt að börnin þín þekki og stjórni á 
       þessum aldri (4-6 ára)? 
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       - Telur þú að þær tilfinningar sem þú nefnir gætu breyst eftir aldri og þroska 
          barnsins? 
 
15. Hversu miklu máli skiptir það fyrir þig að barnið þekki eigin tilfinningar? (hvers 
      vegna?) 
      -Teluru að það séu einhverjir ávinningar af því að þekkja eigin tilfinningar? 
 
16. Hvernig finnst þér að barnið ætti að læra um eigin tilfinningar og stjórn á þeim? 
 
17.  Hvar ætti barnið að læra um eigin tilfinningar? 
 
18. Hefur þú kennt barninu þínu um tilfinningar að einhverju leyti? (ef, já, hvernig?, ef 
      nei,hvers vegna ekki?) 
     - (ef já, hvað finnst þér hafa virkað best? – Hvað virkaði ekki? 

19. Hefðiru viljað fá leiðsögn hvernig ætti að efla þekkingu og stjórn á tilfinningum þegar 
      barnið þitt var yngra? (þá frá fagaðila) 
 
20. Geturu lýst fyrir mér hvernig uppeldið er á þínu heimili? 
 - Hvaða áherslur leggur þú í uppeldið? 
  (hvers vegna er það á þennan veg?, afhverju þessar áherslur?) 
 
Starf leikskólans - tilfinningar 
21. Ertu kunnug/ur um stefnu og áherslur í starfi skóla barns þíns? 
22. Geturu sagt mér hvort og hvernig skóli barna þinna vinnur með tilfinningar barna?  
23. Hvaða áherslur eru lagðar í skóla barna þinna? 
24.  Hvers konar tilfinningar er barnið þitt hvatt til að sýna? 
25.  Hvaða leiðir eru farnar til þess að kenna barninu að sýna tilfinningar? 
 
 
KVK vs. KK 
26.  Telur þú þig tala eins um tilfinningar gagnvart börnunum þínum eftir kyni? – hvers 
        vegna? - en eftir aldri? 
27. Telur þú að það séu lagðar sömu áherslur við að kenna börnum um tilfinningar, hvort 
       sem það er strákar eða stelpur? 
28. Telur þú að þú sýnir og hugsir öðruvísi um tilfinningar þar sem þú ert karl/kona? – 
       hvers vegna? 

Bakgrunnur 
29. Myndir þú segja að foreldrar þínir hafi lagt áherslu á tjáningu um tilfinningar þegar 
       þú varst yngri? 
30. Töluðu foreldrar þínir um eigin tilfinningar við þig, þegar þú varst yngri?  
       -varstu hvött/hvattur til þess að ræða um eigin tilfinningar, þegar þú varst yngri? 
31. Hvert er hæðsta menntunarstig sem foreldrar þínir hafa lokið? 
32. Hvert er hæðsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 
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Viðauki B: Upplýsingabréf til foreldra 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

 

Ég er að ljúka meistaranámi í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf við Háskóla Íslands. Af 

því tilefni er ég að gera rannsókn og leita ég til foreldra af báðum kynjum til að koma í 

viðtal. 

 

Í rannsókn minni mun ég skoða sýn foreldra á tilfinningar barna þeirra. 

 

Ég leita eftir foreldrum fjögurra til sex ára barna. Viðtölin verða u.þ.b. 60 mínútur.  

Markmið með rannsókninni er að varpa ljósi á hvernig foreldrar túlka tilfinningar barna 

sinna, ásamt því hvernig foreldrar og börn tjá sig um tilfinningar.  

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál þar sem nafnleyndar verður vel gætt. 

 

Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í rannsókninni eða vilt frekari upplýsinga, endilega 

hafðu samband: 

Símanúmer: +45 28718786  

Netfang hbg34@hi.is 

 

 

Virðingarfyllst  

Hafdís Birna Guðmundsdóttir 
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Viðauki C: Samþykktarbréf 

 

Meistaraverkefni við Háskóla Íslands.  

Deild: Deild menntunar og margbreytileika 

Námsleið: Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf 

 

Kynning á meistaraverkefni Hafdísar Birnu Guðmundsdóttir, vorönn 2019. 

 

Meistararannsóknin snýr að sýn foreldra á tilfinningar barna þeirra. Þá er ég að skoða 

hvernig foreldrar túlka tilfinningar barna þeirra og hvernig foreldrar sjá börn sín sem 

tilfinningaverur. Ásamt því hvernig foreldrar og börn þeirra tjá sig um tilfinningar.   

Við úrvinnslu gagnanna, er mögulega hægt að sjá hvort mætti bæta almenna fræðslu um 

tilfinningar barna og tilfinningaþroskann. Ásamt því hvort væri þörf á að kynna ákveðin 

verkfæri/aðferðir og leiki fyrir foreldrum hvernig eigi að efla tilfinningagreind barna, það 

er skilningur, þekking og stjórn á tilfinningum.  

 

Í þessari rannsókn eru engin rétt eða röng svör, þetta snýst um þína sýn og og þína 

upplifun. Þú átt rétt á að hætta hvenær sem er, ásamt því að neita svara við hvaða 

spurningu sem er. Gætt verður fyllsta trúnaðar og fá allir viðmælendur dulnefni svo ekki 

sé hægt að rekja nein svör. Í kjölfar úrvinnslu verður upptöku eytt. 

  

Samþykki fyrir viðtali frá viðmælenda, fyrir úrvinnslu og niðurstöðukafla meistaraverkefnis. 

Ég samþykki hér með leyfi fyrir upptöku á viðtali, svo hægt sé að vinna úr svörum fyrir 

niðurstöðu kafla meistaraverkefnis. Ég skil ofangreindar upplýsingar. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 


