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Ágrip 

Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er að styðja við félags- og tilfinningahæfni barna strax í 

leikskóla til þess að stuðla að velferð þeirra í framtíðinni, þá sérstaklega í ljósi þess hve 

löngum tíma íslensk börn verja í leikskólanum fyrstu árin. Tilfinningar koma við sögu í öllum 

þáttum daglegs lífs leikskólabarna og því þarf starfsfólk að búa yfir þekkingu og hæfni sem 

eflir félags- og tilfinningahæfni barna. Lokaverkefni þetta fólst í eigindlegri rannsókn og er 

markmið verkefnisins að varpa ljósi á sýn leikskólastarfsfólks á samskipti við börn og hvernig 

það tekst á við hegðun og tilfinningar barna í daglegu starfi. Viðtöl voru tekin við fjóra 

leikskólastarfsmenn sem starfa við tvo leikskóla með mismunandi uppeldisstefnur. 

Niðurstöður sýndu að aðferðir viðmælenda rímuðu mismikið við þær aðferðir sem 

rannsóknir hafa sýnt að séu vænlegastar til þess að efla félags- og tilfinningahæfni barna, auk 

þess að viðmælendur einblíndu meira á hegðun barna en tilfinningar. Aðstæður í 

leikskólanum og þekking leikskólastarfsfólks höfðu áhrif á hvort árangursríkar aðferðir voru 

notaðar til að efla þessa hæfni hjá börnum. Niðurstöður varpa ljósi á að þörf sé á betri 

samskiptaleiðbeiningum fyrir starfsfólk leikskóla auk stuðnings og þjálfunar til þess að geta 

stutt við félags- og tilfinningahæfni barna í daglegu starfi. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 10 eininga verkefni til BA gráðu í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla 

Íslands. Viðfangsefni rannsóknarinnar er sýn leikskólastarfsfólks á samskipti við leikskólabörn 

og aðferðir þeirra til að takast á við tilfinningar og hegðun barna.  

Við, höfundar rannsóknarinnar, kynntumst í upphafi náms 2019 og unnum saman 

þónokkur verkefni sem síðan leiddi til þess að við skrifum hér saman lokaverkefnið okkar. 

Sameiginlegur áhugi okkar á samskiptum barna og fullorðinna, auk reynslu af störfum í 

leikskóla er kveikurinn að rannsóknarefninu. Ferlið við að vinna þetta BA-verkefni var 

krefjandi en áhugavert og lærdómsríkt á sama tíma. Við viljum þakka leiðbeinandanum 

okkar, Eyrúnu Maríu Rúnarsdóttur, kærlega fyrir leiðsögnina, stuðninginn og áhugann sem 

gerði verkefnið okkar að veruleika. Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir 

umburðarlyndið og skilninginn í gegnum allt ferlið.  

Fyrst og fremst viljum við þó þakka viðmælendum okkar fyrir að taka þátt í rannsókninni 

og þá innsýn sem þau veittu okkur í starf sitt með leikskólabörnum. Okkar von er að 

verkefnið muni gefa innsýn inn í það hvers konar samskiptaaðferðir eru vænlegar til þess að 

styðja við félags- og tilfinningahæfni leikskólabarna. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur, undir 

Sameiginlegar reglur). Við höfum gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Notkun okkar á heimildum er 

í samræmi við 4. mgr. 54. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Við vísum til alls efnis 

sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, 

myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum 

hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með 

undirskrift okkar. 

 

 

 

Reykjavík, 11. maí 2022  
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1 Inngangur  

Félags- og tilfinningahæfni er tengd því að eiga góð sambönd, skilja eigin tilfiningar og tjá 

þær í takt við þau viðmið og skilning sem einstaklingurinn hefur á sínum tilfinningum og 

annarra. Þá felur hún í sér árangursríka tilfinningastjórnun og skilning á eigin þörfum (Rose-

Krasnor og Denham, 2009). Tilfinningatjáning og hegðun barna er áberandi í leikskólum. 

Börn gráta, öskra, reiðast og lenda í allskonar ágreiningi við önnur börn. Tilfinningar eru 

sagðar sammannlegar og lífsnauðsynlegar og ein af ástæðunum fyrir því að manneskjan 

hefur lifað af í gegnum árþúsundir (Jensen og McConchie, 2020). Miðað við önnur OECD ríki 

verja íslensk börn mestum tíma í leikskólanum, bæði hvað varðar dagafjölda og 

klukkustundir (OECD, 2017). Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (2011) á allt starf að miða að 

því að mæta ólíkum þörfum barna á einstaklingsbundinn hátt og virða hvert barn að 

verðleikum. Leikskólinn ætti því að vera staður sem veitir rými fyrir tilfinningar barna og 

þroskar félags- og tilfinningahæfni þeirra.  

Góð félags- og tilfinningahæfni barna hefur verið tengd við betri andlega líðan barna, 

velgengni þeirra í námi og jákvæð félagsleg tengsl við aðra (Nissen og Hawkins, 2010). Þegar 

barn fær viðurkenningu á tilfinningum sínum og rými fyrir þær, er það talið styðja við 

andlega heilsu þeirra á fullorðinsárunum (Krause o.fl., 2003). Tilfinningastjórnun er geta 

einstaklingsins til að hafa stjórn á tilfinningatjáningu sinni en sú stjórnun þroskast einna helst 

á þeim aldri sem börn eru í leikskóla (Berger, 2017). Hvernig fullorðnir bregðast við 

tilfinningum barna hefur mikið að segja um hvernig börn tjá tilfinningar sínar. Meðal þess 

sem er talið styðja við félags- og tilfinningahæfni er að leikskólastarfsmaðurinn búi sjálfur yfir 

þeirri hæfni (Jennings og Greenberg, 2009) auk þess að hann geti haldið ró sinni þegar barn 

er í uppnámi (Howes, 2016). 

Lokaverkefni þetta var unnið með því að gera eigindlega rannsókn á sýn starfsfólks 

leikskóla á samskipti við leikskólabörn. Viðtöl voru tekin við fjóra leikskólastarfsmenn sem 

starfa við tvo leikskóla með mismunandi uppeldisstefnur. Börnin á deildum viðmælenda eru 

á aldrinum tveggja til sex ára. Markmið rannsóknarinnar er að auka skilning á aðferðum 

starfsfólks í samskiptum við leikskólabörn og sýn þeirra á hegðun og tilfinningar barna í 

daglegu starfi. Þannig er markmiðið einnig að fá innsýn inn í það hvernig leikskólastarfsfólk 

styður við félags- og tilfinningahæfni barna í leikskólanum. Rannsóknarspurningar sem leitað 

verður svara við í þessari eigindlegu viðtalsrannsókn eru: Hvernig tekst starfsfólk leikskóla á 

við tilfinningar og hegðun leikskólabarna? Að hvaða leyti samræmist það þekkingu 

fræðimanna um árangursríkar aðferðir til að efla félags- og tilfinningahæfni barna? Hvað 

hefur áhrif á hvort rými sé fyrir tilfinningar barna í leikskólastarfi? Skortur er á rannsóknum á 

samskiptum leikskólastarfsfólks og barna hérlendis og er rannsóknin liður í að bæta úr þeim 

skorti.  
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Í fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar verður byrjað á að fjalla um helstu kenningar um 

þroska barna. Þá næst er fjallað um tilfinningalíf og þróun félags- og tilfinningaþroska barna 

og að lokum verður fjallað um hvert hlutverk leikskóla og leikskólastarfsfólks er í því 

samhengi. Fjallað verður um rannsóknir sem undirstrika mikilvægi þess að gefa rými fyrir 

tilfinningar barna í leikskólastarfi og aðferðir sem taldar eru vænlegar til að efla félags- og 

tilfinningahæfni leikskólabarna. Í seinni hluta ritgerðarinnar verður farið yfir 

rannsóknaraðferðina, niðurstöður rannsóknarinnar og í lokin verður umræða til að tengja 

saman fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og niðurstöður rannsakenda. 
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1.1 Útskýringar á helstu hugtökum  

• Tilfinningar og hegðun 

Tilfinningar hafi verið skilgreindar sem samspil vitsmuna og innri upplifunar, en þó það hafi 

ekki verið sannað hvort vitsmunir hafi áhrif á eða skilgreini tilfinningar (Buss o.fl., 2019). Paul 

Ekman (2016) skilgreindi tilfinningar sem ákveðið ferli sem virkjast vegna ósjálfráðs mats 

einstaklingsins á umhverfi sínu. Hann sagði þær bæði byggja á sögulegri þróun mannsins og á 

persónulegum minningum einstaklingsins og taldi hann hlutverk tilfinninga vera að hjálpa 

einstaklingnum að takast á við aðstæður sem hafa á einhvern hátt áhrif velferð hans.  

• Félags- og tilfinningahæfni. 

Félags- og tilfinningahæfni felur í sér hæfni einstaklingsins til þess að geta átt góð sambönd 

við aðra og uppfyllt eigin persónulegu þarfir á sama tíma. Einnig felur hún í sér hæfni 

einstaklingsins til þess að tjá eigin tilfinningar í takt við menningarleg viðmið, skilning hans á 

eigin tilfinningum og annarra og árangursríka tilfinningastjórnun (Rose-Krasnor og Denham, 

2009). 

• Tilfinningastjórnun (e. emotional regulation) 

Tilfinningastjórnun felur í sér getu einstaklingsins til þess að fylgjast með, meta og breyta 

tilfinningalegum viðbrögðum til þess að ná markmiðum sínum. Þessi hæfni krefst ákveðins 

vitsmunaþroska þar sem einstaklingurinn þarf að geta tekið skref til baka og horft á 

tilfinningar sínar úr fjarlægð til þess að geta breytt tilfinningatjáningu sinni og hegðun miðað 

við aðstæður (Gross og Thompson, 2007). Til þess að geta þroskað þessa hæfni þurfa börn á 

svokallaðri samstjórnun að halda frá umönnunaraðilum sínum (Silkenbeumer o.fl., 2018).  

• Samstjórnun (e. co-regulation) 

Samstjórnun (e. co-regulation) felur í sér að umönnunaraðili aðstoði barn þegar það á erfitt 

með að hafa stjórn á eigin tilfinningum og hegðun. Hugtakið á við hvers konar aðferðir 

umönnunaraðila sem hjálpa barni að öðlast skilning á og hafa stjórn á eigin tilfinningum og 

hegðun. Samstjórnun getur átt við leiðir til þess að róa barn niður, uppfylla þarfir barnsins og 

efla félags- og tilfinningahæfni þess (Silkenbeumer o.fl., 2016). Það gerir umönnunaraðilinn 

með því að nefna tilfinningar á nafn og útskýra orsök og afleiðingu í tengslum við upplifun 

barnsins (Teper o.fl., 2013) og er það stór þáttur í því að börn öðlist með aldrinum góða 

tilfinningastjórnun.  
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2 Kenningar um þroska barna 

Í þessari rannsókn um samskipti starfsfólks og barna í leikskóla er mikilvægt að byggja á 

kenningarlegum grunni um þroska barna. Kenningar um þroska barna gefa einnig innsýn í 

þær aðferðir sem starfsfólk notar og á hvaða grunni þær byggja. Íslenskir leikskólar vinna allir 

eftir aðalnámskrá leikskóla (2011), en einnig eftir skólanámskrá sem mótuð er í hverjum 

leikskóla fyrir sig. Skólanámskrár eru ólíkar eftir leikskólum og algengt er að þær séu mótaðar 

útfrá kenningum um þroska barna. 

Til eru þrjár megin kenningar sem fjalla um alhliða þroskaferli einstaklingsins í gegnum 

allt æviskeiðið. Þær nefnast sálkönnun (e. psychoanalytic), atferlishyggja (e. behaviorism) og 

vitsmunaþroskakenning (e. cognitive). Tvær nýrri kenningar hafa bæst við með nýrri 

rannsóknum og nefnast þær félagsmenningar kenning (e. sociocultural theory) og 

þróunarkenning (e. evolutionary theory). Að lokum eru til afmarkaðar kenningar (e. 

minitheories) en þær skipta þúsundum og snúa að afmörkuðu efni um þróun eða þroska 

mannsins (Berger, 2017). Í þessum kafla verður fjallað um fimm helstu kenningarnar, ásamt 

því sem rýnt verður í þverfaglegar afmarkaðar kenningar sem styðja einnig við umfjöllunina.  

2.1 Sálkönnun, atferlishyggja og vitsmunaþroskakenning 

Sálkönnunarkenningar gera okkur meðvituð um áhrif upplifunar í bernsku á seinni þroskaferli 

og undirstrika mikilvægi þess að vanda til verka strax frá fæðingu barns. Sigmund Freud var 

upphafsmaður sálkönnunarkenningarinnar við byrjun 20. aldarinnar en seinna bætti Erik 

Erikson við kenningum um sálfélagslegan þroska. Áherslur sálkönnunarkenninga eru að 

hugsanir fullorðinna eigi rót sína í ómeðvituðum hvötum í barnæsku sem hafa áhrif á alla 

þætti hugsunar og hegðunar fram á fullorðinsár. Erikson þróaði kenningu um stigbundinn 

þroska útfrá samspili einstaklings og umhverfis. Hvert stig lýsir ákveðinni krísu sem 

einstaklingurinn þarf að yfirstíga með hjálp umhverfisins. Fyrsta krísan er traust eða 

vantraust og fer fram á fyrsta stiginu sem ríkir frá fæðingu barns til eins árs aldurs. Sjálfstæði 

eða ósjálfstæði er krísa sem börn takast á við á aldrinum eins til þriggja ára. Frumkvæði eða 

sektarkennd er svo krísan sem á sér stað hjá börnum á aldrinum þriggja til sex ára (Berger, 

2017). Af þessu má leiða að börn hafi mismunandi þarfir eftir aldri og þroskaskrefum og huga 

þurfi að því í allri umönnun þeirra.  

Atferlishyggja, einnig kölluð námskenning, kom fram og var áberandi á tuttugustu 

öldinni. Rætur þessarar kenningar má rekja til Rússlands en Ivan Pavlov lýsti fyrst ferli 

svokallaðrar skilyrðingar. Atferlishyggjan útskýrir hegðun og tilfinningar manneskjunnar á 

annan hátt en sálkönnunin gerir og leggur áherslu á að atferli sé mælanlegt og sjáanlegt, en 

ekki dulið og ómeðvitað. Í fyrstu töldu atferlisfræðingar að öll hegðun stafi af keðju lærðra 

viðbragða eða því sem þeir kalla skilyrðingu. Klassísk skilyrðing (e. classic conditioning) er 
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tengsl milli hlutlauss áreitis og ákveðins náttúrulegs viðbragðs einstaklings, og virk skilyrðing 

(e. operant conditioning) eykur eða dregur úr hegðun með umbun eða afleiðingum. Þúsundir 

tilrauna innblásnar af námskenningum hafa sýnt fram á að bæði klassísk skilyrðing og virk 

skilyrðing eiga sér stað í daglegu lífi (Berger, 2017) og þess vegna er ekki víst að ávallt sé 

augljóst hvenær börn eru skilyrt og á hvaða hátt.  

Samkvæmt atferlisfræðingum kenna foreldrar börnum margt, til að mynda hvenær eigi 

að hræðast eða gleðjast og hvar mörk liggja í líkamlegri og félagslegri nánd (Berger, 2017). 

Frá sjónarhóli atferlishyggju mótast tilfinningar og persónuleiki þegar foreldrar umbuna eða 

refsa barni. Seinna áttuðu atferlissinnar sig á því að hegðun ungbarna endurspeglar einnig 

félagslegt nám (e. social learning) þar sem ungabörn læra einnig með því að herma eftir 

öðrum en ekki einungis með styrkingu (Bandura, 2006). Félagslegt nám á sér stað alla ævi en 

er mest áberandi á unglingsárunum þegar unglingar vilja líkja eftir öðrum, en þó einnig í 

barnæsku þegar börn herma eftir öðrum reyndari aðila, allt frá því að flissa yfir í að blóta, 

eins og foreldrar þeirra eða eldri systkini gera (Berger, 2017). Börn læra þannig margt af 

umhverfi sínu, hvar sem þau eru stödd.  

Fræðimenn eru ekki allir sammála um aðferðir atferlissinna, líkt og að æskilegt sé að 

umbuna fyrir ákveðna hegðun til að breyta annarri sem er talin óæskileg (Cameron, 2001; 

Deci o.fl., 2001). Einn þessara fræðimanna er Diane Gossen (2004) en hún segir í bók sinni 

It‘s all about we: Rethinking discipline using restitution að vafasamt sé að nota þvingun (e. 

coercion) til að stjórna hegðun annarrar manneskju. Hún segir þvingun geta komið fram á 

margskonar hátt, til að mynda með því að hrósa einstaklingi markvisst með það að markmiði 

að fá hann til að hegða sér á ákveðinn hátt. Hún segir hrósið sjálft ekki vandamálið heldur 

ástæðurnar að baki. Einnig nefnir hún annars konar þvingunar aðferðir eins og að refsa barni 

fyrir ranga hegðun eða umbuna það fyrir rétta hegðun. Gossen vitnar í Alfie Kohn sem segir 

siðferðilega rangt að nota þarfir og langanir annarra í þeim tilgangi að stjórna þeim, og tengir 

slíkar aðferðir við umönnun og kennslu barna.  

Vitsmunaþroskakenningar færa okkur skilning á vitsmunalegum ferlum, þar á meðal að 

hugsanir og skoðanir okkar hafa áhrif á alla þætti þroska. Samkvæmt kenningunni stjórna 

hugsanir og væntingar að stórum hluta viðhorfi, gildum, skoðunum og gjörðum fólks og 

hvernig það vinnur úr þeim (Berger, 2017). Þó þetta hljómi sjálfsagt þá var það ekki fyrr en 

rannsóknir sýndu fram á þessi áhrif hugsana sem þessi kenning náði fótfestu. Hún bætti við 

áðurnefndar kenningar sálkönnunar og atferlishyggju að því leyti að hugsanir mannsins urðu 

mikilvægur þáttur á milli þess sem áður var vitað um ómeðvitaðar hvatir og hegðun 

mannsins (Berger, 2017). Vitsmunabyltingunni er ekki nærri lokið þar sem vísindamenn 

samtímans eru nú að rannsaka vitsmuni með hjálp taugavísinda og annarrar þekkingar um 

tengingu huga og líkama (Glenberg o.fl., 2013).  
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Jean Piaget var svissneskur lífeðlisfræðingur sem breytti viðhorfinu til þess hvort börn 

geti hugsað og hvernig, en hann er einn helsti upphafsmaður vitsmunaþroskakenningarinnar 

(Haidt, 2013). Undirstöður kenningarinnar eru rannsóknir hans á börnum sem urðu til þess 

að Piaget þróaði kenningu um fjögur stig vitsmunaþroska. Stigin lýsa ákveðnu þroskaferli 

vitsmuna eftir aldri, en fyrstu tvö þeirra eiga við aldurinn sem fjallað er um í þessari 

rannsókn. Fyrsta stigið er frá fæðingu að tveggja ára aldri og er kallað skynhreyfistig; 

ungabarnið notar skynfæri og hreyfigetu til að skilja heiminn. Barnið lærir markvisst en án 

ígrundunar. Annað stigið er frá tveggja til 6 ára og heitir foraðgerðarstig; barnið hugsar 

táknrænt, með tungumáli, en börnin eru sjálfhverf og sjá heiminn frá sínu sjónarhorni 

(Berger, 2017). Útfrá vitsmunaþroskaskeiðum Piaget er gott að hafa í huga að barn yngra en 

tveggja ára prófar sig stundum áfram án ígrundunar og milli tveggja og sex ára aldurs eru þau 

sjálfmiðuð í mörgum athöfnum og hugsunum.  

Piaget uppgötvaði að hugsun hefur áhrif á hegðun, hugmynd sem flestir 

félagsvísindamenn hafa nú samþykkt. Hins vegar hafa kenningar Piaget verið gagnrýndar fyrir 

að vera takmarkaðar. Nýrri rannsóknaraðferðir byggðar á taugavirkni heilans hafa sett fram 

upplýsingavinnslu (e. information-processing) kenninguna sem byggir á því að hugsun og 

hugmyndir verði til vegna virkni taugafrumna og taugamóta í heilanum (Glenberg o.fl., 2013). 

Grunnhugmynd Piaget um það að hugsun og hugmyndir skipti máli er enn viðtekin í 

upplýsingavinnslukenningunni en það sem bætist við er hugmyndin að hvernig börn sjá fyrir 

sér félagslegar aðstæður hefur áhrif á hvort þau upplifi sig samþykkt eða hafnað af vinum 

eða fjölskyldu. Piaget taldi að skýr skil væru á milli þroska og kennslu og sagði þroska vera 

sjálfsprottið ferli sem börn hefja og klára af eigin viðleitni (Berger, 2017). Þó fræðimenn hafa 

áttað sig á því að börn hugsa og að það hafi áhrif á hegðun þeirra og hvort þau upplifi sig 

samþykkt í umhverfinu er enn margt órannsakað um vitsmunaþroska barna. Það er því erfitt 

að alhæfa um hugsunarferli barna eða hvað orsakar hegðun og tilfinningar þeirra.  

Þverfaglegt eðli rannsókna er mun sjáanlegra í nýrri kenningum miðað við þær þrjár 

kenningar sem fjallað hefur verið um hér að ofan. Félagsmenningarfræðingar njóta til að 

mynda góðs af mannfræðirannsóknum þar sem fjallað hefur verið um menningu 

mismunandi þjóða og samfélaga og þróunarsálfræðingar nýta sér gögn frá 

fornleifafræðingum sem hafa rannsakað 100.000 ára gömul bein manna. Eitt einkenni nýrra 

kenninga er að þær eru fjölmenningarlegar og undir áhrifum af vaxandi vitund um að 

menning mótar reynslu og viðhorf (Berger, 2017). Fjallað verður um þessar tvær kenningar í 

næsta kafla.  

2.2 Félagsmenningarkenning og þróunarkenning 

Félagsmenningarkenningar minna okkur á að þroski fer fram í margþættu 

menningarsamhengi og er sjáanlegur í öllum félagslegum samskiptum. Grunnhugmynd 
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kenningarinnar er að mannlegur þroski eigi sér stað í kraftmiklu samspili hverrar manneskju 

við félagslegt umhverfi og menningu sína. Með öðrum orðum er menning ekki eitthvað 

utanaðkomandi sem hefur áhrif á þroska heldur óaðskiljanlegur hluti af viðhorfi og hegðun í 

þroskaferli mannsins (Berger, 2017). Samskiptin innan veggja leikskólans hafa því einnig áhrif 

á þroska barna þar sem þar má finna ákveðið menningarlegt umhverfin innan veggja 

leikskólans hafa því einnig áhrif á þroska barna þar sem þar má finna ákveðið menningarlegt 

umhverfi Vygotsky (2012) er einn helsti kennismiður félagsmenningarkenningar og trúði 

hann því að börn yrðu lærlingar fullorðinna sem kenna þeim hvernig á að hugsa með því að 

útskýra hugmyndir, spyrja spurninga og endurtaka gildi. Hann þróaði hugmyndina um svæði 

nærþróunar (e. zone of proximal development) upphaflega til þess að gagnrýna að samræmd 

próf væru lögð fyrir börn til þes að meta hæfni þeirra út frá sömu stöðlum.  

Svæði nærþróunar er það ímyndaða svæði náms þar sem nemandinn skilur vel leiðsögn 

og finnst hún spennandi. Önnur svæði eru annað hvort of krefjandi eða þvinguð til að 

nemandinn geti náð færninni. Það er undir þeim komið sem vinnur með barninu að átta sig á 

hvað er næsta skref sem hentar barninu og er innan svæðis nærþróunar þess (Valsiner, 

2006). Samstjórnun hefur verið tengd við félagsmenningarkenningu Vygotsky og hugmyndir 

hans um svæði nærþróunar í þroska barna. Í ljósi þess að börn eru talin öðlast stjórn á eigin 

tilfinningum og hegðun í samstjórnun með færari aðila myndi samstjórnun flokkast sem 

svæði nærþróunar, þar sem barnið er aðstoðað upp á næsta stig í þroska. Samstjórnun er 

talin nauðsynleg til þess að þroska þessa hæfni hjá börnum (Silkenbeumer o.fl., 2016). Af því 

má leiða að mikilvægt sé að vera í takt við þroska barnsins og veita rétt aðhald til að efla 

þroska þess.   

Grunnhugmynd þróunarkenningar er sú að til þess að skilja tilfinningar, hvatir og venjur 

manna sé mikilvægt að skilja hvernig þessar sömu tilfinningar, hvatir og venjur þróuðust í 

upphafi. Upphafsmaður þróunarkenningar, Charles Darwin, þróaði hugmyndir sínar út frá 

rannsóknum sínum á plöntum og eru margar nútíma rannsóknir byggðar á grunni 

kenningarinnar (Berger, 2017). Darwin sagði tilfinningar upprunalega hafa þróast til þess að 

hjálpa mönnum að aðlagast aðstæðum og umhverfi í lífi sínu. Þá sagði hann hlutverk þeirra 

hafa verið að hjálpa einstaklingnum að lifa af með því að vernda hann frá ógn, yfirstíga 

hindranir til þess að ná eigin markmiðum og aðstoða hann í samskiptum við aðra til þess að 

ná sameiginlegum markmiðum hópsins (Buss o.fl., 2019). Þegar kemur að umönnun barna 

veitir þróunarkenningin okkur þá sýn að mikilvægt sé að skilja og þekkja tilfinningar og 

hegðun barna áður en reynt er að hafa áhrif á þær eða stýra þeim (Berger, 2017). Tilfinningar 

barna birtast af ástæðu en þær eru ein helsta ástæða þess að barn lifir af. Afkvæmi manna 

eru háð umönnun mun lengur en aðrar dýrategundir sem veldur því að þau verða að laða að 

sér athygli og tryggð frá umönnunaraðila sínum. Tilfinningar og tjáning barnsins vekja því upp 
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tilfinningar umönnunaraðila sem gera það að verkum að umönnunaraðilinn sinnir barninu og 

styður við þroska þess (Hrdy, 2009).  

Flestir fræðimenn sem rannsaka þroska barna byggja þekkingu sína og rannsóknir á 

hugmyndum og staðreyndum margra ólíkra kenninga (Miller, 2011) líkt og þeim sem lýst 

hefur verið í þessum kafla. Sálkönnunar-, hegðunar-, vitsmunaþroska-, félagsmenningar- og 

þróunarkenningar hafa allar hjálpað til við skilning okkar á þroska mannsins, en samt sem 

áður lýsir engin ein kenning alhliða margbreytileika mannlegrar upplifunar (Berger, 2017). 

Þegar fjallað er um þroskaferli barna og hvað hefur áhrif á tilfinningar og hegðun er erfitt að 

hunsa þessar fimm aðal kenningar þó hver og ein þeirra hafi fengið þónokkra gagnrýni. Sú 

gagnrýni er ólík milli kenninga en gefur þó nokkra hugmynd um takmarkanir þeirra. 

Sálkönnunarkenningar hafa fengið gagnrýni fyrir að vera of huglægar; atferlishyggja fyrir að 

vera of vélræn; vitsmunaþroskakenningar fyrir að vanmeta tilfinningar; félagsnámskenning 

fyrir að vanmeta einstaklingsval og þróunarkenningin fyrir að hunsa mátt nútíma 

trúarbragða, laga og félagslegra viðmiða (Berger, 2017). 

2.3 Polyvagal kenningin 

Nýrri og afmarkaðri kenningar sem komið hafa fram á síðustu áratugum gefa nýja sýn á 

mikilvægi taugakerfisins í þroskaferli barna. Lífsálfélagslegar (e. biopsychosocial) kenningar 

hafa verið notaðar til að rannsaka bæði innri og ytri áhrifavalda á þroska manneskjunnar 

með því að samþætta greiningarstig gena, tauga, hegðunar og umhverfis. Innan þessa 

sjónarhorns flokkast svokölluð polyvagal kenning sem er byggð á taugarannsóknum Stephen 

Porges (Buss o.fl., 2019). Porges þróaði kenningu sína á grunni þróunarkenningar Darwins og 

hugmyndum Ekman um tilfinningar og svipbrigði en færði þær inn á við og tengdi við 

taugakerfið (Porges, 2017). Ein af forsendum polyvagal kenningarinnar er að frumstæðar 

tilfinningar og viðbrögð við hættu séu tengdar ósjálfráðri starfsemi taugakerfisins (Porges, 

2007). Darwin (Buss o.fl., 2019) lagði áherslu á að tilfinningar mannsins væru þróaðar til að 

vernda hann fyrir ógn (Berger, 2017). En síðar gerði Ekman (2016) rannsókn á svipbrigðum 

fólks um allan heim og í kjölfarið setti hann fram kenningu um að í grunninn hafi maðurinn 

sjö frumtilfinningar sem komi eins fram í svipbrigðum fólks í öllum menningarheimum. 

Þessar frumtilfinningar sagði hann vera gleði, ótta, undrun, óbeit, fyrirlitningu, reiði og sorg.   

Polyvagal kenningin byggir á virkni ósjálfráða taugakerfisins og hvernig sú virkni tengist 

tilfinningarlegri upplifun í æsku, með áður óþekktu hlutverki flökkutaugarinnar (e. vagus 

nerve) í stjórn á öndun og hjartslætti (Buss o.fl., 2019; Porges, 2007). Kenningin leiðir líkur að 

því að söguleg þróun ósjálfráða taugakerfisins sé undirstaðan í því hvernig við meðtökum 

félagsleg samskipti (Porges, 2007). Ósjálfráða taugakerfið nær til líffæra og útlima út frá 

miðtaugakerfinu sem stýrir sjálfvirkri starfsemi hjarta, meltingar og líkamshita (Buss o.fl., 

2019). Ósjálfráða taugakerfið hefur ákveðna skynjara sem meta mögulegar hættur í umhverfi 
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einstaklingsins, sem að mati Porges (2017) styðja þá hugmynd að viðbrögð við hættu séu 

taugalíffræðileg en ekki vitsmunaleg.  

Porges (2017) segir að í grundvallaratriðum geta merki um hættu verið þýdd af 

mismunandi taugabrautum í mismunandi lífeðlisfræðilega virkni og hegðun. Porges (2007) 

vill meina að ósjálfráða taugakerfið ákvarði svið tilfinningatjáningar, gæði samskipta og getu 

einstaklingsins til að hafa stjórn á líkamsástandi og hegðun með því að virkja þrennskonar 

kerfi; frost kerfið (e. immobilized/dorsal vagal system), flótta og árásar kerfið (e. 

mobilized/sympathetic nervous system) og félagsvirknikerfið (e. social engagement/ventral 

vagal system). Félagsvirkni kerfið hjálpar einstaklingnum að jafna aftur óreglulega virkni 

ósjálfráða taugakerfisins eftir að það hefur upplifað ógn með hjálp félagslegra samskipta 

(Porges, 2017) eða samstjórnunar. Þá hafi til dæmis meðferðir og greiningar á áföllum í 

gegnum tíðina aðallega snúið að atburðinum sjálfum en polyvagal kenningin hjálpar okkur að 

skilja að taugakerfi hvers einstaklings bregst við á mismunandi máta og því þarf að sníða 

stuðning og meðferð við hvern einstakling eftir hans þörfum en ekki einungis með því að 

skoða atburðinn sjálfan (Porges, 2017).  

Ekki er komin mikil reynsla á að skoða samskipti við börn út frá polyvagal kenningunni. 

Hún gæti þó verið gangleg til að skilja hegðun barna, upptök hennar og mikilvægi þess að 

skapa börnum umhverfi þar sem þau upplifa sig örugg. Hérlendis vinna sérfræðingar með 

svokallað SPP (e. safe and sound protocol) meðferðarúrræði sem er byggt á Polyvagal 

kenningunni (EMDR stofan, e.d.). En samkvæmt upplýsingum á heimasíðu stofunnar hefur 

þetta meðferðarúrræði reynst gagnlegt meðal annars til að vinna með takmarkaða 

tilfinningastjórnun fólks og efla félagsleg tengsl þeirra við aðra. Þó er vert að nefna að 

polyvagal kenningin eins og margar aðrar hefur fengið á sig gagnrýni vegna þess hve fáar 

rannsóknir standa að baki henni. Þrátt fyrir það eru fjölmargir sérfræðingar um allan heim 

farnir að vinna eftir kenningunni með góðum árangri (Hovey, 2021). 
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3 Tilfinningalíf og þroski barna  

Til þess að geta áttað sig á því hvernig tilfinningar barna hafa áhrif á líf þeirra og nám í 

leikskóla þurfum við að vita hvernig tilfinningaþroski barna þróast fyrstu árin. Í ljósi þess 

hversu félagsleg manneskjan er og hversu mikið börn þroskast í félagslegum aðstæðum 

verður hugtakið félags- og tilfinningaþroski notað til að fjalla um félagslegan og 

tilfinningalegan þroska barna frá fæðingu til sex ára aldurs.  

3.1 Fyrstu tvö árin 

Fyrstu tvö árin í lífi barns þróast tilfinningar þess úr því að vera frumstæð viðbrögð í að vera 

flóknar félagslegar tilfinningar (Panksepp og Watt, 2011). Samkvæmt kenningu Erikson er 

helsta krísa barns fyrsta árið að læra hvort það geti treyst heiminum eða ekki og veltur það 

helst á því hvernig umönnunaraðilar barnsins bregðast við þörfum þess. Fyrstu vikurnar er 

tilfinningalíf barnsins fremur einfalt og annað hvort upplifir það ánægju eða óánægju. Þá 

gefur barnið frá sér merki, bæði með hljóðum og hreyfingum, þegar það þarfnast 

umönnunar. Barnið getur upplifað ánægju við það að fá næringu frá móður sinni eða 

óánægju ef það meiðist, er svangt, þreytt eða hrætt og þá grætur barnið en það er eina leið 

barnsins til þess að tjá þarfir sínar (Berger, 2017).  

Barnið er algjörlega háð umönnunaraðila sínum fyrstu mánuðina, ekki bara með 

líkamlegar þarfir heldur einnig tilfinningalegar. Þar sem það hefur ekki enn öðlast stjórn á 

eigin tilfinningum og hegðun þarf barnið á mikilli samstjórnun að halda frá umönnunaraðila 

sínum. Tengsl á milli barns og umönnunaraðila hafa því mikil áhrif á félags- og 

tilfinningaþroska þess. Ef umönnunaraðili er næmur á barnið og bregst við merkjum þess á 

þann hátt að hann nær að mæta þörfum þess og róa það niður lærir barnið að það getur 

treyst umönnunaraðila sínum og þar af leiðandi heiminum. Þannig þróast tengsl barnsins við 

umönnunaraðila á heilbrigðan hátt sem veldur því að það heldur áfram að kalla á aðstoð frá 

honum. Ef þörfum barnsins er hins vegar ekki sinnt veldur það því að barnið upplifir að það 

geti ekki treyst heiminum og hefur það neikvæð áhrif á félags- og tilfinningaþroska barnsins 

(Berger, 2017; Bowlby, 1983).  

Eftir því sem líður á fyrsta árið minnkar grátur barnsins og fleiri tilfinningar fara að 

bætast við. Svokallaðar neikvæðar tilfinningar, til að mynda sorg, reiði og ótti, gera vart við 

sig upp úr þriggja mánaða aldri. Reiði kemur fram sem viðbragð við mótlæti og er sú tjáning 

talin eðlileg og heilbrigð fyrir barnið. Sorg er aftur á móti talin hafa neikvæð áhrif á þroska 

barnsins, sérstaklega ef hún varir í langan tíma, þar sem hún hækkar magn streituhormóna í 

líkama þess (Berger, 2017). Í kringum eins árs aldur verður algengt að svokallaður félagslegur 

ótti geri vart við sig hjá barninu. Félagslegur ótti er til að mynda aðskilnaðarkvíði og ótti við 
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ókunnuga og er hann einnig talinn eðlilegur partur af þroska barnsins. Aðskilnaðarkvíði getur 

varið mislengi og er oft mestur um tveggja ára aldur (Berger, 2017).  

Félags- og tilfinningaþroski barna þróast jafnt og þétt eftir því sem líður á annað árið í lífi 

barnsins en þá eykst einnig sjálfsvitund þeirra. Sjálfsvitund felur í sér að börn átta sig á því að 

líkami, hugur og athafnir þeirra sjálfra eru aðskilin annarra og því fylgir löngun til aukins 

sjálfstæðis. Ýmsar félagslegar tilfinningar geta fylgt sjálfsvitundinni líkt og stolt, skömm, 

afbrýðisemi og samviskubit og fer það mikið eftir samskiptum barns við umönnunaraðila 

hvaða tilfinningar eru algengastar (Berger, 2017). Heilbrigður þroski heilans er nauðsynlegur 

svo félags- og tilfinningaþroski geti þróast hjá börnum á eðlilegan hátt. Þá sérstaklega þegar 

kemur að félagslegum tilfinningum og samkennd, þar sem heilaþroskinn veldur því að börn 

geti með reynslunni skilið tilfinningar annarra útfrá skilningi sínum á eigin tilfinningum 

(Missana o.fl., 2014). Mikilvægt er að umönnunaraðilar haldi áfram að veita barninu 

samstjórnun þegar það er í uppnámi. Tengslin þeirra á milli eru talin mjög mikilvæg og velta 

þau mikið á því hvort barnið hafi upplifað að það geti treyst umönnunaraðila sínum á fyrsta 

þroskastiginu. Þá er talið vænlegast að barni sé sýnd samkennd og hlýja þegar það upplifir og 

tjáir neikvæðar tilfinningar (Berger, 2017; Bowlby, 1983). 

Samkvæmt kenningu Erikson er helsta krísa barns á þessu tímabili að upplifa sjálfstæði 

eða skömm og efasemdir um sjálft sig. Mikilvægt er að umönnunaraðilar leyfi barninu að æfa 

sjálfstæði sitt með því að leyfa því að hafa meiri stjórn en áður á eigin líkama og athöfnum. 

Barn getur upplifað skömm eða efasemdir um sjálft sig ef umönnunaraðilar bregðast á 

neikvæðan hátt við athöfnum þess, til dæmis með því að skamma barnið fyrir að gera mistök 

eða koma í veg fyrir að það fái að prófa sig áfram með nýja færni. Á þessum tíma verða 

tilfinningar barnsins oft mun ákafari en áður og algengt er að reiðinni fylgi öskur, 

árásarhegðun og hávær grátur. Allt er þetta talinn eðlilegur partur af þroska tveggja ára 

barna þar sem þau hafa litla stjórn á eigin tilfinningum og hegðun og eru ekki enn farin að 

skilja hvaða afleiðingar þeirra eigin athafnir geta haft á aðra (Berger, 2017). Á þessum aldri er 

samstjórnun enn mjög mikilvæg til þess að efla félags- og tilfinningahæfni barnsins 

(Silkenbeumer o.fl., 2018). Ekki er talið vænlegt að mæta barni í uppnámi með reiði eða 

stríðni heldur er best að umönnunaraðilar sýni barninu samkennd og hlýju til þess að stuðla 

að heilbrigðum félags- og tilfinningaþroska þess (Berger, 2017).  

3.2 Þroski tveggja til sex ára barna 

Á aldrinum tveggja til sex ára er eitt af helstu verkefnum barna að öðlast tilfinningastjórnun 

(Lewis, 2013) en líkt og áður kom fram er það hæfni þeirra til að hafa stjórn á eigin 

tilfinningum og tjáningu þeirra. Viðbrögð umönnunaraðila við tilfinningatjáningu barna hafa 

mikið að segja um hvort og hvernig börn tjá tilfinningar sínar en breytilegt er eftir 

menningarheimum hvernig börn eru hvött til að tjá sig. Tilfinningastjórnun krefst ákveðins 
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heilaþroska en ef barn er þreytt, svangt eða í tilfinningalegu ójafnvægi verður erfiðara fyrir 

það að hafa stjórn á eigin tilfinningatjáningu og hegðun. Tilfinningastjórnun er partur af 

þriðja stigi í þroskakenningu Erikson þar sem krísa barna er að læra að taka frumkvæði eða 

upplifa sektarkennd. Enn og aftur fer það eftir viðbrögðum umönnunaraðila í hvora áttina 

þróunin verður, hvort börnin upplifi oftar stolt yfir eigin frumkvæði eða sektarkennd. 

Mikilvægt er að umönnunaraðilar séu hvetjandi við barnið þegar það prófar sig áfram í nýrri 

færni og forðist að skamma það ef því mistekst. Börn á þessum aldri hafa yfirleitt mjög gott 

sjálfsálit og mikla trú á að þau geti lært nýja hluti, en þessi eðlislæga bjartsýni hjálpar þeim 

við að öðlast nýja færni (Berger, 2017).  

Eftir því sem börn eldast og heilinn þroskast öðlast þau betri og betri félags- og 

tilfinningahæfni (Heatherton, 2011). Þá geta sex ára börn yfirleitt upplifað reiði og hræðslu 

án þess að bregðast eins ákaft við eins og þegar þau voru í kringum tveggja ára. Reynsla 

barna af samskiptum við aðra hafa mikil áhrif á hvernig tilfinningastjórnun þeirra þroskast og 

hversu góða félags- og tilfinningahæfni þau öðlast (Berger, 2017). Ef umönnunaraðilar ræða 

um og bregðast á heilbrigðan hátt við tilfinningum barna ýtir það undir þessa hæfni þeirra 

(Bridgett o.fl., 2017). Með auknum heilaþroska fara börn að geta sett sig betur í spor annarra 

og samhliða því fer samkennd þeirra að þroskast. Þrátt fyrir að börn séu orðin mjög félagsleg 

snemma á fyrsta árinu er það ekki fyrr en samkenndin þroskast sem þau fara að geta áttað 

sig á því hvaða afleiðingar athafnir þeirra geta haft á aðra. Samkenndin hefur því mikil áhrif á 

þróun félags- og tilfinningahæfni barna. Umönnun er enn mjög mikilvæg fyrir þroska barna á 

þessum aldri og er talið vænlegast að sýna börnum samkennd og hlýju þegar þau eiga erfitt 

og forðast hvers kyns refsingar eða sálræna stjórnun. Erikson taldi að ef þörfum barna er ekki 

mætt fyrstu árin geti það leitt til ýmissa vandamála seinna á lífsleiðinni (Berger, 2017).  

Líkt og hefur komið fram þroskast tilfinningar og félags- og tilfinningahæfni barna hægt 

og rólega fyrstu sex ár lífs þeirra. Samkvæmt kenningu Erikson ganga börn í gegnum þrjú 

þroskastig á þessu tímabili og taldi hann að ef barn myndi ekki öðlast þá eiginleika sem 

einkenna hvert þroskastig, traust, sjálfstæði og frumkvæði, gæti það orðið til þess að 

vandamál kæmu upp seinna meir. Þá er talið mikilvægt að börn myndi góð tengsl við 

umönnunaraðila sína og að umönnunaraðilar þeirra séu næmir á tilfinningar þeirra og þarfir 

og sýni þeim hlýju og samkennd þegar þau eiga erfitt (Berger, 2017). Góð félags- og 

tilfinningahæfni hefur verið tengd við betri andlega líðan barna, jákvæðari félagsleg tengsl 

þeirra við aðra og betra gengi í námi (Nissen og Hawkins, 2010). Þegar þessi hæfni er í 

jafnvægi miðað við aldur og þroska barnsins, getur barnið sýnt seiglu (e. resilience), sem er 

sú hæfni að geta tekist á við áskoranir og haft góða félagslega aðlögun (Malti og Noam, 

2016). Því má ætla að mikilvægt sé að styðja við félags- og tilfinningahæfni frá upphafi. 
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Viðbrögð umönnunaraðila hafa óneitanlega mikil áhrif á félags- og tilfinningaþroska 

barna. Ef umönnunaraðili hefur sjálfur lélega tilfinningastjórnun getur það haft neikvæð áhrif 

á félags- og tilfinningaþroska barna (Berger, 2017). Ýmsir aðrir þættir í samskiptum 

umönnunaraðila við börn hafa verið tengdir við félags- og tilfinningahæfni barna. Þar má 

meðal annars nefna sálræna stjórnun, en hún felur í sér að nota tilfinningar annarrar 

manneskju til að stjórna henni. Dæmi um þetta er að nota skömm, samviskubit eða þakklæti 

barna til þess að stjórna hegðun þeirra (Barber, 2002). Sálræn stjórnun umönnunaraðila 

hefur verið tengd við slakari félags- og tilfinningahæfni barna (Alegre, 2011).  

Þá hafa fundist tengsl á milli þess að börn skortir viðurkenningu á tilfinningum sínum í 

æsku og andlegra veikinda þeirra á fullorðinsárum. Skortur á viðurkenningu tilfinninga er það 

þegar umönnunaraðili hafnar, gerir lítið úr, hunsar eða refsar barni fyrir að tjá tilfinningar 

sínar (Krause o.fl., 2003). Skortur á viðurkenningu tilfinninga í barnæsku hefur verið tengdur 

við skort á samkennd einstaklinga (Arnett o.fl., 2019) og einnig við tilfinningahömlun (e. 

emotion inhibition) þeirra á fullorðinsárum (Krause o.fl., 2003; Traue og Deighton, 1999; 

Traue o.fl., 2016). Tilfinningahömlun felst í því að halda aftur af tilfinningatjáningu og bæla 

niður tilfinningar, hugsanir, langanir og hegðun sem tengjast tilfinningalegum upplifunum. 

Þrátt fyrir að slíkar hömlunar aðferðir séu yfirleitt notaðar til þess að forðast óþægindi hafa 

þær þó oftar en ekki þau áhrif að vanlíðan einstaklingsins eykst (Krause o.fl., 2003). 

Tilfinningahömlun einstaklinga getur einnig haft slæm áhrif á líkamlega heilsu þeirra, til að 

mynda með því að hækka cortisol framleiðslu og bæla niður ónæmiskerfi líkamans (Traue og 

Deighton, 1999). Í grein Traue og félaga (2016) kemur fram að börn sem halda reglulega 

aftur af tilfinningum sínum séu líklegri til að hafa hærra magn streituhormóna í líkamanum. 

3.3 Sýn polyvagal kenningarinnar á félags- og tilfinningaþroska barna   

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig polyvagal kenningin gefur nýja sýn á félags- og 

tilfinningaþroska og hegðun barna. Einnig verður fjallað um hugmyndir bandaríska 

barnasálfræðingsins Monu Delahooke um sex áfanga í félags- og tilfinningaþroska barna sem 

hún byggir á polyvagal kenningunni. Ólíkt fyrri skilgreiningu á sjálfstjórnun lítur polyvagal 

kenningin ekki á þessa hæfni sem lærðan eiginleika heldur getu taugakerfisins til að viðhalda 

félagsvirkni kerfinu án þess þurfa samstjórnun frá öðrum einstaklingi (Porges, 2017). 

Delahooke (2019) bætir við og segir börn þroska með sér hæfnina til tilfinningarstjórnunar 

með reynslunni í gegnum samstillt (e. attuned) samband við aðra manneskju eða 

samstjórnun.  

Porges (2017) flokkar hegðun í tvo meginflokka; hvatastýrð (e. bottom-up) og hugarstýrð 

(e. top-down), þar sem hvatastýrð hegðun er sú hegðun sem birtist þegar einstaklingur 

upplifir sig óöruggan á einhvern hátt og flótta og árásar kerfi eða frost kerfi einstaklingsins er 

virkjað til þess að bregðast við ógninni og verja sig. Í þessum tilfellum nær einstaklingurinn 
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ekki að hafa stjórn á eigin tilfinningum og því getur allskonar hegðun komið upp sem 

afleiðing þess að taugakerfið er að koma sér í jafnvægi á ný. Hugarstýrð hegðun er hins vegar 

þegar félagsvirkni kerfið er virkjað og einstaklingurinn getur notað framheilann til þess að 

takast á við samskipti og aðstæður. Í þessum aðstæðum upplifir einstaklingurinn sig öruggan 

og getur því átt jákvæð samskipti við fólk og unnið úr tilfinningum sínum á heilbrigðan hátt. 

Hægt er að tengja hugarstýrða hegðun við félags- og tilfinningahæfni og hvatastýrða hegðun 

við þörf á samstjórnun til að koma jafnvægi á taugakerfið (Porges, 2007; 2017). 

Delahooke (2019) hefur þróað líkan sem hún kallar hús félags- og tilfinningaþroska út frá 

polyvagal kenningunni og félags- og tilfinningaþroska líkani Greenspan (2006). Líkanið lýsir 

áföngum í félags- og tilfinningaþroska barna og þeim þroska er líkt við húsbyggingu. Hver 

áfangi í byggingarferlinu stuðlar að því hvernig barnið þróar aukna hæfni til að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum og hegðun. Þó fer það eftir aðstæðum og áhrifum hvaða efniviður er til 

staðar hverju sinni til að byggja húsið. Þetta verður til þess að barnið mætir sömu 

þroskaferlum og önnur börn en mögulega ekki með eins sterkan grunn eða eftir aðstæðum 

upplifir sig óöruggan eins og ef barnið er ekki í félagsvirkni kerfinu. Samkvæmt Delehooke 

getur líkanið reynst vel til að meta hvar barnið er staðsett í félags- og tilfinningaþroska hverju 

sinni og mæta þannig þörfum þess miðað við þann áfanga að mestu óháð aldri. Þá sé 

mikilvægt að byrja alltaf á fyrsta skrefi og vinna sig upp til að mæta grunnþörfum barnsins 

(Delahooke, 2019). 

Fyrsti áfanginn í byggingarferlinu er að barnið öðlast hæfnina til að vera rólegt og 

vakandi fyrir umhverfinu. Grunnþörfum þess hefur verið mætt og þess vegna treystir barnið 

heiminum og fólkinu í kringum sig sem hefur áhrif á seinni þroskaáfanga. Áfangi tvö er einnig 

mjög mikilvægur fyrir framtíðarþroska en þar skiptir upplifun barnsins og þátttaka þess í 

hlýjum samböndum mestu máli. Sambönd veita barninu þann stuðning sem er nauðsynlegur 

til þess að það geti þroskast og dafnað á sinn einstaka hátt. Áfangi þrjú snýst um  

tilfinningaleg samskipti þar sem flæði myndast í líkamstjáningu og svipbrigðum markvisst á 

milli barns og umönnunaraðila. Þegar barnið hefur náð fyrri áföngum, er vakandi fyrir 

umhverfi sínu og líður vel fer það að eiga samskipti við aðra. Áfangi fjögur snýst svo um að 

barnið geti tekið þátt í að finna sameiginlega lausn á vandamálum í félagslegum aðstæðum. 

Barnið getur nú byggt á þeim grunni sem það náði á fyrri stigum og getur notað margvísleg 

gagnvirk samskipti við umönnunaraðila til að sýna, segja og spyrja, til að tjá hugmyndir sínar 

eða langanir (Delahooke, 2019).  

Þegar kemur að fimmta og sjötta áfanga er barnið að færa sig úr hvatastýrðri hegðun í 

hugarstýrða hegðun (Delahooke, 2019). Í fimmta áfanga er barnið farið að geta notað orð og 

tákn til að skapa hugmyndir sem það hefur um heiminn og tjáir þær við umönnunaraðila eða 

í þykjustuleik. Nú notar barnið orð og tákn til að tjá þarfir og langanir sínar í stað þess að 
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grípa í hönd umönnunaraðila eða á annan máta sýna með hegðun, og að lokum stjórna eigin 

hegðun. Barnið er nú farið að tengja innri skynjun, hugsanir og tilfinningar við orð. Þetta 

leiðir til hæfninnar til að skilja eigin hegðun með hugarstýrðri hugsun. Sjötti og síðasti 

áfanginn felst í að barnið geti skipulagt hugsanir sínar og tilfinningar á rökréttan máta sem 

leiðir af sér hæfnina til að byggja brýr á milli eigin hugmynda og hugmynda annarra. Barnið 

getur nú sagt öðrum langanir sínar og tjáð líðan út frá sínum eigin skilningi og þegar það er 

farið að geta svarað „hvernig“ og „hvað“ spurningum hefur það þroskað færni til að 

endurspegla eigin skoðun og annarra. Nú getur það tjáð skoðanir, tekið þátt í rökræðum og 

skilið að aðrir geta einnig haft skoðanir og hugsanir, aðrar en það sjálft (Delahooke, 2019).  

Hugmyndir Delahooke og kenning Porges gefa nýtt sjónarhorn á hvernig starfsfólk 

leikskóla getur nálgast hegðun og tilfinningar barna til að efla félags- og tilfinningaþroska 

þeirra. Hegðun barna og tilfinningatjáning á mögulega upptök sín í ósjálfráða taugakerfinu 

sem upplifir sumar aðstæður í leikskólanum sem ógn. Þannig getur ummönnunaraðili byrjað 

á því að reyna skilja hegðunina og tilfiningatjáninguna sem ósjálfrátt viðbragð taugakerfisins, 

og að samstjórnun sé það sem barnið þarf til að koma því aftur í jafnvægi. Í næsta kafla 

verður fjallað um það sem er vitað um samskiptahæfni starfsfólks leikskóla og hvert hlutverk 

leikskóla er samkvæmt opinberum skýrslum og reglugerðum. 
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4 Íslenskir leikskólar og hlutverk þeirra 

Líkt og komið hefur fram eru fyrstu árin í lífi barna mikilvægt tímabil þegar kemur að því að 

efla félags- og tilfinningahæfni þeirra, en það er stór partur af því að fyrirbyggja hvers kyns 

vandamál seinna á lífsleiðinni (Nissen og Hawkins, 2010). Í ljósi þess að börn verja stórum 

hluta af fyrstu árum ævi sinnar í leikskóla (OECD, 2017) má telja að leikskólastarfsfólk spili 

stórt hlutverk í því að efla félags- og tilfinningahæfni þeirra. Í þessum kafla verður fjallað um 

hvert hlutverk íslenskra leikskóla er samkvæmt lögum og reglugerðum þegar kemur að því að 

efla þessa hæfni hjá börnum. Þá verður einnig fjallað um hver staðan í íslenskum leikskólum 

er í dag þegar kemur að því að efla þessa hæfni. Að lokum verður fjallað um hlutverk 

leikskólastarfsfólks og hvernig þekking fræðimanna á samskiptum við leikskólabörn getur 

stutt við félags- og tilfinningahæfni þeirra beggja.  

Í þessum kafla verða hugtökin starfsfólk leikskóla, leikskólastarfsfólk og starfsfólk notuð 

yfir faglærða leikskólakennara og annað starfsfólk sem vinnur með börnum í leikskóla. Í 

lögum og reglugerðum um starf leikskóla er þó fjallað um hlutverk leikskólakennarans og því 

er hugtakið leikskólakennari notað þar. Eins og staðan er í íslensku samfélagi hvað varðar 

hlutfall faglærðra leikskólakennara eiga þau lög og reglugerðir þó ekki aðeins um 

leikskólakennara heldur alla sem starfa í leikskólum. Þegar fjallað er um rannsóknir sem hafa 

skoðað sérstaklega samskipti faglærðra leikskólakennara og barna er hugtakið 

leikskólakennari einnig notað en þó verða þær niðurstöður tengdar við samskipti alls 

leikskólastarfsfólks við börn en ekki aðeins faglærðra leikskólakennara.  

4.1 Leiðarvísir um velferð leikskólabarna 

Helstu leiðbeiningar um starf leikskóla má finna í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og í 

aðalnámskrá leikskóla (2011), en einnig má finna ákveðnar leiðbeiningar um hvaða réttindi 

barna þurfi að hafa að leiðarljósi í leikskólastarfi í lögum um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins (19/2013), betur þekktum sem Barnasáttmálinn. Sæunn Kjartansdóttir 

(2018, 2022) sálgreinir hefur lagt sig fram við að vekja athygli á því að þörf sé á að 

endurskoða hugmyndafræði leikskólanna með nýjustu rannsóknum um velferð barna að 

leiðarljósi. Þá telur hún samfélagið vera orðið blint á vanda leikskólanna þar sem önnur 

vandamál í samfélaginu skyggi á hann. Hún metur það svo að í leikskólum geti skapast hætta 

á vanrækslu og ofbeldi, sér í lagi ef starfsfólkið hefur ekki viðeigandi þekkingu og reynslu af 

því hvernig sé best að mæta margbreytilegum þörfum barna. Hér verður því farið yfir hvað 

kemur fram í þessum helstu lögum og reglugerðum um hvernig skuli hátta námi 

leikskólabarna og styðja við heilbrigðan þroska þeirra.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er fjallað um mikilvægi þess að í leikskólum sé ólíkum 

þörfum barna mætt á einstaklingsbundinn hátt og að hvert barn sé virt að verðleikum. Einnig 



23 

 

er markmið skólakerfis á Íslandi að efla félags- og tilfinningahæfni bara. Mikilvægt er að litið 

sé á börn sem hæfa einstaklinga sem hafa rétt á að vera virkir þátttakendur í úrlausn 

vandamála sem viðkemur þeim og að raddir þeirra séu mikils metnar (Wagner og 

Einarsdóttir, 2008). Til þess að stuðla að góðu námsumhverfi fyrir börn eru góð tengsl milli 

barna og leikskólakennara talin nauðsynleg og mikilvægt að dagleg rútína stuðli að vellíðan 

(Aðalnámskrá, 2011).  

Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að þar skuli hafa velferð og hag barna að 

leiðarljósi í öllu starfi og búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi. Einnig kemur fram að 

hlúa skuli að andlegum, líkamlegum og vitsmunalegum þroska í leikskólanum, styrkja 

sjálfsmynd barna og rækta hæfileika þeirra til tjáningar. Þá eiga leikskólakennarar að vera í 

stöðugri starfsþróun og allt starf innan leikskóla að vera í takt við nýjustu þekkingu á sviði 

uppeldis og menntunar. Í lögum um menntun, hæfni og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla (nr. 95/2019) kemur svo fram að þeir 

sem sinna uppeldis og kennslustörfum í leikskólum skuli hafa menntun og búa yfir hæfni sem 

samræmist þeirri ábyrgð sem þeir hafa í starfi. Því má ætla að allt starfsfólk leikskóla eigi að 

búa yfir hæfni til þess að stuðla að andlegum þroska barna og efla tjáningu þeirra og 

sjálfsmynd sem og þekkingu á nýjustu rannsóknum um þroska barna.  

Þrátt fyrir að mikil áhersla sé á jákvæðan skólabrag og vellíðan barna í aðalnámskrá 

leikskóla (2011) er ekki sérstaklega tekið fram hvernig eigi að takast á við hegðun og 

tilfinningar barna til þess að ná þeim markmiðum. Einu leiðbeiningarnar um samskipti 

kennara og barna sem koma fram í námskránni fjalla um að mikilvægt sé að sýna áhuga 

barna áhuga og spyrja opinna spurninga um það sem þau eru að fást við en lítið sem ekkert 

fjallað um hvernig skuli styðja við félags- og tilfinningahæfni þeirra. Þó er tekið fram að í mati 

á námi og velferð barna sé mikilvægt að fylgjast með þroska barna og þar eru nefndir þættir 

eins og þroski samkenndar, tjáningar og samskipta. Miðað við áherslur um velferð barna í 

aðalnámskrá leikskóla er þörf á að skerpa á hvernig eigi að fylgja þeim markmiðum í 

samskiptum milli barna og starfsfólks leikskóla.  

Þrátt fyrir að velferð barna sé hátt skrifuð í aðalnámskrá og lögum er mikilvægt að styrkja 

starf leikskóla og efla andlega heilsu barna. Samkvæmt skýrslu OECD verja íslensk börn 

mestum tíma í leikskólanum, bæði hvað varðar dagafjölda og klukkustundir, miðað við börn í 

öðrum OECD ríkjum (OECD, 2017), en árin 2011-2015 dvöldu rúmlega 80% barna á Íslandi 

átta klukkustundir eða lengur á dag í leikskólanum (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 

2016). Í ljósi þess má velta því fyrir sér hvort þessi langa viðvera hafi góð eða slæm áhrif á 

velferð barna á Íslandi. Samkvæmt nýlegri skýrslu UNICEF (Gromada o.fl., 2020) um velferð 

barna í 38 ríkustu löndum heims kemur fram að Ísland sé í 2. sæti þegar kemur að lögum og 

reglugerðum sem varðar börn en í 20. sæti þegar kemur að andlegri heilsu þeirra. Þá er 
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Ísland einungis í 34. sæti þegar kemur að félagslegri og námslegri færni barna. Þrátt fyrir að 

ekki sé hægt að alhæfa út frá þessum upplýsingum má velta því fyrir sér hvort ójafnvægi sé á 

milli þess hvað lög og reglugerðir segja um réttindi og velferð barna á Íslandi og að hversu 

miklu leyti samfélagið og stofnanir þess fylgja þessum lögum og reglugerðum. Þá gefur 

skýrslan ákveðna vísbendingu um að íslenskt skólakerfi styðji ekki nægilega vel við félags- og 

tilfinningahæfni barna og má velta í því samhengi fyrir sér hvort hlutfall fagaðila innan 

leikskólanna hafi einhver áhrif þar á. 

Skortur á faglærðum leikskólakennurum er þekkt vandamál hér á landi en árið 2018 var 

aðeins 28% leikskólastarfsfólks faglærðir leikskólakennarar í íslenskum leikskólum. Þá var 

53% starfsfólks ófaglært, 12% með aðra uppeldismenntun á háskólastigi og 7% með aðra 

uppeldismenntun á framhaldsskólastigi (Hagstofa Íslands, 2019). Í þriðju grein samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (19/2013) kemur fram að aðildarríki skulu sjá til 

þess að stofnanir sem sjá um umönnun barna starfi samkvæmt reglum sem stjórnvöld hafa 

sett um öryggi, heilsuvernd og fjölda og hæfni kennara. Miðað við tölur um hlutfall faglærðra 

leikskólakennara (Hagstofa Íslands, 2019) er ekki hægt að sjá að Ísland uppfylli þau skilyrði. 

Komið hefur í ljós að á Íslandi virðist ekki mikill munur á því sem leikskólakennarar og 

leiðbeinendur sinna í daglegu starfi á leikskólum. Samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttur og félaga 

(2013) hafa rannsóknir síðustu ára bent til þess að sérfræðiþekking leikskólakennara sé á 

undanhaldi innan leikskólanna. Leikskólakennarar eiga samkvæmt aðalnámskrá (2011) að 

vera fyrirmyndir í öllu starfi með börnum og nota sérþekkingu sína til að efla faglegt starf 

leikskóla. Vandinn virðist þó oft vera að sérfræðiþekking leikskólakennara víki fyrir þeim 

viðhorfum sem eru til staðar í menningu leikskólans þegar þeir hefja þar störf (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2001). 

Árið 2016 var settur á fót starfshópur sem fékk það hlutverk að koma með tillögur um 

innleiðingu geðræktarstarfs í leik-, grunn og framhaldsskólum á Íslandi. Verkefnið var hluti af 

geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaráætlun stjórnvalda til ársins 2020. Starfshópurinn fór yfir 

stöðu geðræktarstarfs innan skóla landsins, hvaða aðferðum var verið að beita og hversu 

mikið þær voru byggðar á rannsóknum. Einnig greindi hópurinn hvort og hvernig fræðsla og 

þjálfun um geðrækt, geðheilsu og félags- og tilfinningahæfni barna væri í menntun kennara 

og námsráðgjafa. Í ljós kom að lítil sem engin fræðsla er í félags- og tilfinningahæfni í 

kennaranámi á Íslandi en það að efla félags- og tilfinningahæfni barna er talinn einn stærsti 

þátturinn í geðræktarstarfi í skólum. Þá kom fram að innan skólakerfisins skortir þekkingu á 

rannsóknarmiðuðum aðferðum til þess að vinna með hegðun, tilfinningar og samskipti 

nemenda. (Embætti landlæknis, 2019).  

Um helmingur þeirra leikskólastarfsmanna sem svöruðu spurningakönnuninni töldu 

manneklu og starfsmannveltu vera vandamál í starfi sínu. Þá var algengt að starfsfólk 
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leikskóla þætti fjöldi barna á hvern starfsmann of mikill og sögðust þeir geta sinnt börnunum 

á einstaklingsmiðaðan hátt í 66% tilfella, þá helst í matmálstímum, í fatahengi og á 

skiptiborðinu. Einnig kom í ljós að bæta þurfi úr mati, forvörnum og aðstoð við börn vegna 

tilfinninga-, hegðunar- og félagslegra erfiðleika í íslenskum skólum og engin eftirfylgd sé með 

því hvort og hversu vel þessum þáttum er sinnt. Þá fær leikskólastarfsfólk litla þjálfun í að 

beita aðferðum til að takast á við hegðun og leikskólar eru í lægsta hlutfalli, miðað við grunn- 

og framhaldsskóla, þegar kemur að því að vinna eftir áætlun til að bregðast við og fyrirbyggja 

krefjandi hegðun og samskiptamynstur nemenda (Embætti landlæknis, 2019). 

Árið 2020 gaf Embætti landlæknis út aðra skýrslu en hún fjallar um námsefni og 

heildarskólanálganir sem notuð eru í íslenskum skólum til að styðja við félags- og 

tilfinningahæfni barna. Þar kemur fram að flestir íslenskir leikskólar nýti sér kennsluefni af 

einhverju tagi til að vinna með félags- og tilfinningahæfni barna. Fæstir þeirra höfðu þó 

innleitt heildrænt kerfi eða heildarskólanálgun til þess að efla félags-, tilfinninga- og 

hegðunarhæfni leikskólabarna. Þá er mjög misjafnt hversu mikið þessar nálganir og námsefni 

eru byggð á rannsóknum. Í skýrslunni er vakin athygli á því að mest af því efni sem er í boði 

fyrir íslenska skóla til að vinna með félags- og tilfinningahæfni barna er orðið gamalt og ekki 

endilega í takt við þá þekkingu sem hefur orðið til síðustu ár. Flest af því efni sem fjallað var 

um í skýrslunni er orðið rúmlega 10 ára gamalt og sumt efni að nálgast 20 ár. Þá telja 

höfundar skýrslunnar að mikilvægt sé að horfa einnig út fyrir landsteinana þegar verið er að 

ákveða hvert íslenskt skólakerfi vill stefna í málum sem varða félags- og tilfinningahæfni 

barna í framtíðinni (Embætti landlæknis, 2020).  

Fáar íslenskar rannsóknir eru til um samskipti barna og starfsfólks í leikskólum en 

nokkrar rannsóknir hafa þó verðir gerðar á gildum starfsfólks í samskiptum við leikskólabörn. 

Gildi hafa verið skilgreind ólíkt eftir fræðasviðum og engin ein algild skilgreining er til um 

hugtakið. Í bók Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007), Virðing og umhyggja, eru gildi skilgreind 

sem grunnur hugsunar, skoðana og viðhorfa einstaklinga og leiðarvísir þeirra í samskiptum, 

hegðun og markmiðum. Leikskólinn er sá staður þar sem börn takast á um gildi til að þróa 

hugmyndir sínar um hvað sé rétt eða rangt í hegðun sinni (Hrönn Pálmadóttir, 2017). Gildum 

og viðhorfum kennara er miðlað til barna í gegnum samskipti þeirra í daglegu starfi 

leikskólans. Þau hafa síðan áhrif á hvernig samskipti barnanna í leikskólanum þróast, til að 

mynda þegar upp kemur ágreiningur þeirra á milli. Einnig hafa viðhorf kennara áhrif á 

tækifæri barna til að prófa sig áfram í samskiptum.  

Í rannsókn Ingibjargar Sigurðardóttur og félaga (2019) kemur fram að mikilvægt sé að 

rannsaka frekar aðferðir starfsfólks leikskóla í samskiptum en um leið auka skilning á hvernig 

þeirra eigin gildi og viðhorf hafa áhrif á tækifæri barna til að þátttöku í úrlausn vandamála. 

Þá kemur einnig fram í rannsókninni að starfsfólki skortir faglega orðanotkun sem styðji við 
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samskipti við börn og huga þurfi sérstaklega að því að virða rétt barna til skoðana á 

ágreiningi sem kemur upp og útiloka þau ekki frá því að taka þátt í úrlausninni. Ígrundun 

starfsmanna er því talin mikilvæg til að auka meðvitund þeirra um eigin gildi og viðhorf og 

hvernig þau móta gildi og viðhorf barnanna (Ingibjörg Sigurðardóttir o.fl., 2019; Juutinen og 

Viljamaa, 2016). Þó erfitt sé að átta sig á því hvaða þekkingu og hæfileika börn þurfa á að 

halda í framtíðinni er ljóst að með aukinni hnattvæðingu sé mikilvægt að hafa góða hæfni í 

samskiptum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Hér því ljóst að viðhorf, gildi og aðferðir sem 

starfsfólk notar hefur áhrif á hvernig börn þroska sín eigin viðhorf, gildi og hæfni í 

samskiptum.  

4.2 Hvers konar samskipti efla félags- og tilfinningahæfni barna? 

Eins og áður hefur komið fram öðlast börn hæfni í tilfinningastjórnun í félagslegum 

aðstæðum, með aðstoð umönnunaraðila. Bæði kennarar og foreldrar hafa afdrifarík áhrif á 

þroska tilfinningastjórnunar barna og geta þau annað hvort verið jákvæð eða neikvæð 

(Denham o.fl., 2012). Þegar leikskólakennari notar samstjórnun með barni getur það hjálpað 

barninu að þroska sína félags- og tilfinningahæfni (Silkenbeumer o.fl., 2018).  

Svokölluð tilfinningaþjálfun er umönnunarstíll sem einkennist af samtölum um 

tilfinningar, eins og að nefna þær á nafn þegar þær koma upp, viðurkenna þær og sýna þeim 

skilning, og hefur hún verið tengd við betri félags- og tilfinningahæfni barna (Gottman, 2011; 

Hunter o.fl., 2011; Kehoe o.fl., 2014; Shortt o.fl., 2010; Silkenbeumer, 2018). 

Tilfinningaþjálfun (e. emotion coaching) er það að nota atvik þar sem tilfinningar eru til 

staðar sem tækifæri til þess að vinna með nánd og kennslu um tilfinningar (Gottman, 2011) 

og mætti því segja að hún sé ein aðferð til samstjórnunar (Silkenbeumer o.fl., 2016). 

Tilfinningaþjálfun inniheldur sex þrep; að verða meðvitaður um tilfinningar barnsins, að átta 

sig á því að tilfinningar eru tækifæri til þess að skapa nánd og lærdóm, hlusta af samkennd og 

viðurkenna tilfinningar barnsins, hjálpa barninu að nefna tilfinningar á nafn, setja skýr mörk 

og á sama tíma reyna að finna leið til þess að leysa vandamálið sem kom upp (Gottman, 

2011). 

Bae (2012) gerði rannsókn í norskum leikskólum í þeim tilgangi að greina hvað einkenndi 

annars vegar opið samskiptamynstur milli leikskólakennara og barna og hins vegar þröngt 

samskiptamynstur. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að opið samskiptamynstur milli 

leikskólakennara og barna einkenndust að miklu leyti af samskiptum sem mætti flokka undir 

tilfinningaþjálfun. Opnu samskiptamynstri er lýst þannig að kennarinn sé vel stilltur inn á 

barnið og fylgist með líkamstjáningu, raddblæ, svipbrigðum og annarri óyrtri tjáningu og 

mætir barninu þar sem það er statt, til að mynda með rólegri raddblæ ef barn virðist þreytt 

eða sorgmætt. Tilfinningatjáning er til staðar í opnu samskiptamynstri þar sem kennarinn 

leggur áherslu á að tala um þær tilfinningar sem koma upp hverju sinni og hvorki er lögð 
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áhersla á að leiðrétta börn né refsa þeim eða niðurlægja þau fyrir mistök sín. Kennari sem 

notar opið samskiptamynstur leggur áherslu á að spyrja opinna spurninga og algengt er að 

börnin spyrji oftar spurninga en kennarinn. Samskiptin eru þar af leiðandi mjög flæðandi og 

bjóða upp á að tjáning barnanna fái rými. Þá er einnig algengt að kennari sem notar opið 

samskiptamynstur viðurkenni mistök sín og biðjist afsökunar ef honum verður á í 

samskiptum við börnin. Þannig sýnir kennarinn barninu að fullorðið fólk getur líka gert 

mistök, að hægt sé að bæta úr þeim og að einstaka slæmar uppákomur í samskiptum 

eyðileggi ekki sambönd á milli fólks (Bae, 2012). 

Þröngt samskiptamynstur einkennist aftur á móti af því að kennarinn virðist vera í lítilli 

tengingu við barnið og tekur ekki eftir því hvar athygli þess er eða hvernig því líður. 

Kennarinn virðist einungis taka eftir yrtri tjáningu barnsins og er tilfinningalega fjarlægur 

(Bae, 2012) en samkvæmt nýlegri norskri rannsókn hefur það neikvæð áhrif á getu starfsfólks 

til að veita góða tilfinningaþjálfun (Frivold Kostøl og Cameron, 2021). Skipandi og ströng 

fyrirmæli eru algeng í þröngu samskiptamynstri og er kennarinn ólíklegur til þess að ígrunda 

hegðun sína, viðurkenna mistök sín og biðjast afsökunar. Þá er algengt að kennarinn spyrji 

lokaðra spurninga þar sem aðeins eitt svar er rétt og börnin fá ekki eins mikið tækifæri til 

þess að tjá sig (Bae, 2012). Af þessu má leiða að starfsfólk leikskóla sem notar opið 

samskiptamynstur býr yfir góðri félags- og tilfinningahæfni, ólíkt starfsfólki sem notar þröngt 

samskiptamynstur.  

Samkvæmt niðurstöðum finnskrar rannsóknar notaði starfsfólk leikskóla mun frekar 

aðferðir sem rannsakendur kölluðu athafnatengdar aðferðir í stað tilfinningatengdra aðferða 

til að takast á við vandamál sem komu upp hjá börnunum. Tilfinningatengdar aðferðir eru til 

dæmis að nefna tilfinningar barna á nafn og að sýna þeim skilning og er það partur af þeim 

aðferðum sem tilfinningaþjálfun felur í sér. Athafnatengdar aðferðir eru hins vegar þær 

aðferðir sem beinast að líkamlegum eða þekkingarlegum atriðum vandamálsins (Kurki o.fl., 

2016). Dæmi um þetta er þegar ágreiningur barna um leikfang er leystur með því að gefa 

öðru barninu nýtt leikfang og þegar barni eru gefnar leiðbeiningar til þess að leiðrétta 

hegðun þess en í slíkum aðferðum er ekki unnið beint með tilfinningar. Athafnatengdar 

aðferðir eru sagðar geta hjálpað til við tilfinningastjórnun upp að vissu marki, þá einkum 

þegar kennarar hjálpa börnum að skilja vandamál sem koma upp eða veita þeim tæki og tól 

til þess að takast á við þau. Þó er talið mun áhrifaríkara að nota tilfinningatengdar aðferðir 

með í úrlausn vandamála. Í aðstæðum þar sem einungis eru notaðar athafnatengdar aðferðir 

í úrlausn vandamála eru börn talin missa tækifærið til þess að læra hvernig þeirra eigin 

tilfinningar og annarra eru partur af aðstæðum þegar vandamál koma upp (Kurki o.fl., 2016).  

Samkvæmt evrópskum rannsóknum virðist algengt að starfsfólk leikskóla takist á við 

vandamál barna með því að einblína á hegðun og athafnir þeirra og halda tilfinningaþjálfun í 
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lágmarki (Frivold Kostøl og Cameron, 2021; Kurki o.fl., 2016; Silkenbeumer o.fl., 2018). Í 

nýlegri þýskri rannsókn (Silkenbeumer o.fl., 2018) kemur fram að fáir þeirra kennara sem 

tóku þátt í rannsókninni notuðu samstjórnunaraðferðir sem leggja grunn að félags- og 

tilfinningahæfni barnanna og svipaðar niðurstöður er að finna í nýlegri norskri rannsókn 

(Frivold Kostøl og Cameron, 2021). Meirihluti kennaranna notaði aðferðir sem leysa átök 

fljótt og halda tilfinningum í lágmarki sem mætti flokka undir þröngt samskiptamynstur eins 

og fjallað var um hér að ofan. Þá hefur komið í ljós að líklegra sé að samstjórnun eigi sér stað 

eftir því sem börn eru yngri og ef tilfinningatjáningin er ákafari (Silkenbeumer o.fl., 2018). 

Eric Jensen og Liesl McConchie (2020) byggja aðferðir sínar á hugmyndum taugafræðinga 

um hlutverk heilans til að þróa aðferðir fyrir kennara til að mæta þörfum ólíkra nemenda. Í 

bók sinni Brain-based learning að þeim þyki vel skiljanlegt að kennurum þyki eftirsóknarvert 

að nemendur þeirra upplifi ekki pirring, kvíða og reiði í skólanum en nefna þó að neikvæðar 

og jákvæðar tilfinningar séu sitthvor hliðin á sama peningnum og að annaðhvort sé tekið við 

báðum hliðunum eða engum. Þá eru taldar upp aðferðir fyrir kennara til þess að stuðla að 

vellíðan nemenda og velgengni þeirra í námi. Þær eru til að mynda að byggja upp jákvætt og 

traust samband við nemendur, gefa tilfinningum og upplifunum nemenda rými og að 

kennarinn taki ábyrgð og biðjist afsökunar ef hann hefur valdið nemendum sínum vanlíðan 

(Jensen og McConchie, 2020). Þrátt fyrir að í bókinni sé að mestu einblínt á grunnskólabörn 

er vel hægt að yfirfæra þá þekkingu og aðferðir sem koma fram í bókinni yfir á leikskólabörn 

og leikskólastarf. Því mætti ætla að mikilvægt sé að gefa tilfinningum leikskólabarna rými og 

rétta úrvinnslu í daglegu starfi, bæði til þess að stuðla að vellíðan barna og farsælli 

leikskólagöngu.  

Í bók Monu Delahooke (2019), Beyond behaviours, fjallar hún um hvernig hún hafi fengið 

algjörlega nýja sýn á hegðun og hegðunarvandamál barna eftir að hún kynntist polyvagal 

kenningunni og telur hún aðferðir byggðar á henni virka talsvert betur í starfi hennar sem 

barnasálfræðingur en þær aðferðir sem hún notaði áður sem voru byggðar bæði á 

atferlishyggju og vitsmunakenningum. Henni þykir mikilvægt að kennarar, foreldrar og aðrir 

sem sinna börnum séu meðvitaðir um það hvað geti legið að baki hegðun barna og hvernig 

sé viðeigandi og árangursríkt að mæta henni. Delahooke segir algengt að kennarar, foreldrar 

og aðrir sem sinna börnum geri ráð fyrir því að hegðun barna sé oftast hugarstýrð hegðun, 

og að þau séu þau vísvitandi að hegða sér illa. Þetta sé ekki endilega svo heldur er hegðunin í 

rauninni ómeðvitað viðbragð þegar ósjálfráða taugakerfið skynjar ógn og nær því ekki að 

vera í félagsvirkni kerfinu heldur er komið í flótta og árásar kerfið. Hún segir að ef við áætlum 

á rangan hátt ástæðuna að baki hegðun barna endum við oft með árangurslausar aðferðir til 

þess að mæta henni (Delahooke, 2019; Porges, 2017).  
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Samkvæmt líkaninu um hús félags- og tilfinningaþroska úr fyrri umfjöllun eru fyrstu fjórir 

áfangarnir hvatastýrð hegðun en síðustu tveir lýsa hugarstýrðri hegðun. Delahooke (2019) 

leggur til að umönnunaraðilar geti notað þetta líkan til að átta sig á því hvar barnið sé statt 

þegar upp kemur hegðun sem þarfnast samstjórnunar. Hún segir að þessir sex áfangar í 

húsinu geti breyst og á hverju augnabliki geti hlutar þess verið í endurgerð. Þess vegna telur 

Delahooke það mikilvægt að mæta barninu þar sem það er statt, uppfylla þannig þarfir 

barnsins á hverjum tíma fyrir sig og byrja á grunninum í fyrsta áfanga. Þannig sé hægt að 

hjálpa barninu að takast á við tilfinningar og hegðun þegar þær koma upp út frá því hvað 

stuðning það þarf í stað þess að einblína á að stjórna hegðuninni (Delahooke, 2019). 

Þegar taugakerfi barns er ekki í félagsvirkni kerfinu, og upplifir þar af leiðandi að það sé 

óöruggt á einhvern hátt, segir Delahooke barnið ekki móttækilegt fyrir lærdómi (Delahooke, 

2019). Hún segist hafa tekið eftir því í sínu starfi að um leið og börn með hegðunarvandamál 

byrja að upplifa öryggistilfinningu í samskiptum við aðra fari hegðunarvandi þeirra að hverfa. 

Hún segir að hennar helstu áhyggjur varðandi skólakerfi og aðrar stofnanir sem sinna 

börnum séu þær að starfsfólk líti á hegðunina sjálfa sem aðalvandamálið og átta sig ekki á því 

að góð sambönd og öryggistilfinning séu lykilþættir í því að efla félags- og tilfinningahæfni 

barna (Delahooke, 2019). Porges (2017) telur skólakerfið ekki meðvitað um þessa grunnþörf 

barna til að upplifa öryggistilfinningu og segir sjaldan tekið tillit til hennar í skólastarfi. Að 

hans mati er hugsun metin hærra en tilfinning á Vesturlöndum og segir hann það móta 

aðferðir foreldra og kennara í að auka vægi vitsmuna og halda aftur af líkamlegum 

tilfinningum og hvötum til að hreyfa sig. Það séu því sóknarfæri í hefðbundnum skólakerfum 

til að koma betur til móts við þarfir barna og styðja við félags- og tilfinningahæfni þeirra.  

4.3 Hæfni leikskólastarfsfólks 

Kennarar og annað starfsfólk sem vinnur með börnum eru í lykilhlutverki við að styðja við 

félags- og tilfinningahæfni þeirra. Þar sem starf með börnum er skipulagt þarf að leggja 

áherslu á að umönnunaraðilar séu móttækilegir fyrir tilfinningum barna. Þeir þurfa að geta 

haldið ró sinni og unnið úr eigin tilfinningum þegar barn er í uppnámi (Howes, 2016). Gott 

innsæi leikskólakennara er mikilvægt til að koma til móts við ólíkar þarfir barna. Það er gert 

með svokölluðu afturbliki (e. reflectivity), eða hæfninni til að skilja hegðun barna og hvað 

liggur þar að baki (Gold, 2017). Í samskiptum í leikskólaumhverfinu koma félags- og 

tilfinningalegar áskoranir aðallega fram þegar börnin hafa andstæð eða ólík markmið eða 

túlkun á aðstæðum samanborið við önnur börn eða kennara (Järvenoja o.fl., 2012). Þegar 

slíkar aðstæður koma upp er mikilvægt að kennarar geti brugðist við á viðeigandi hátt, en til 

þess að geta stutt vel við félags- og tilfinningahæfni barna er talið mikilvægt að kennarinn 

sjálfur búi yfir góðri félags- og tilfinningahæfni (Jennings og Greenberg, 2009).  
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Í rannsókn Jennings og Greenberg (2009) var sett upp líkan sem lýsti því hvernig 

aðstæður og andrúmsloft þurfa að vera til staðar í skólaumhverfinu svo börnum farnist sem 

best. Þar var félags- og tilfinningahæfni kennarans talinn einn mikilvægasti þátturinn. Það 

sem einkennir kennara með góða félags- og tilfinningahæfni, samkvæmt Jennings og 

Greenberg, er góð sjálfsvitund (e. self-awareness), sjálfstjórn (e. self-management) og 

félagsvitund (e. social awareness). Einnig býr kennari með góða félags- og tilfinningahæfni 

yfir skynsemi (e. responsible decision making) og góðri sambandshæfni (e. relationship 

management). Kennari sem hefur þessa hæfni þekkir eigin tilfinningar og getur unnið úr 

þeim á heilbrigðan hátt. Hann þekkir einnig og skilur tilfinningar annarra og er fær í að setja 

sig í spor annarra. Hann ber ábyrgð á eigin hegðun og gjörðum og getur leyst úr ágreiningi á 

heilbrigðan hátt. Hann hefur einnig góða samskiptahæfni, á heilbrigð sambönd við aðra og 

getur sett skýr mörk af virðingu. Að lokum eflir hann frelsi og sjálfstæði nemenda og er opinn 

fyrir því að til sé fleiri en ein túlkun á viðfangsefnum.  

Í doktorsrannsókn Ersay (2007) skoðaði hún tilfinningavitund leikskólakennara og hvort 

hún tengist viðbrögðum þeirra við tilfinningum barna. Tilfinningavitund kennaranna var 

metin með spurningalista sem mældi hversu vel leikskólakennarar þekktu eigin tilfinningar, 

skildu þær og gátu tjáð þær. Þessir eiginleikar myndu flokkast undir góða félags- og 

tilfinningahæfni kennara sem fjallað var um hér að ofan. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu 

í ljós að kennarar með minni tilfinningavitund voru líklegri til þess að hunsa tilfinningar barna 

og sýndu börnum síður stuðning þegar þau upplifðu neikvæðar tilfinningar miðað við 

kennara með meiri tilfinningavitund. Einnig voru kennarar með minni tilfinningavitund 

líklegri til þess að gera lítið úr tilfinningum barna og einblína mest á hegðun þeirra. 

Leikskólakennarar með meiri tilfinningavitund voru sex sinnum líklegri til þess að veita 

börnum stuðning þegar þau tjáðu neikvæðar tilfinningar og fimm sinnum líklegri til þess að 

fara niður í hæð barnsins og veita börnunum nánd þegar þau tjáðu sorg eða reiði, miðað við 

kennara með minni tilfinningavitund. Önnur rannsókn Ersay (2015) leiddi í ljós að 

tilfinningavitund leikskólakennara hafði meiri áhrif á viðbrögð þeirra við tilfinningum barna 

en reynsla þeirra í starfi og menntun.  

Ljóst er að félags- og tilfinningahæfni starfsfólks getur haft áhrif á getu þeirra til þess að 

efla félags- og tilfinningahæfni barna í leikskóla. Skortur á félags- og tilfinningahæfni 

kennarans getur valdið því að kennarar brenna út (Jennings og Greenberg, 2009). Í rannsókn 

sem gerð var á líðan leikskólastarfsfólks á Íslandi eftir efnahagshrunið 2008 kom í ljós að 

andleg líðan þeirra versnaði frá árinu 2010 til ársins 2015. Á þessum tíma fækkaði faglærðum 

leikskólakennurum og stöðugildum innan leikskólanna á meðan leikskólabörnum fjölgaði. Í 

ljós kom að þeir þættir sem höfðu helst áhrif á andlega líðan leikskólastarfsfólk voru 

stjórnunarhættir og félagslegur stuðningur frá samstarfsfólki (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og 
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Hjördís Sigursteinsdóttir, 2019). Aðrir þættir geta þó einnig haft áhrif þar á. Niðurstöður 

nýlegrar bandarískrar rannsóknar leiddu í ljós að leikskólakennarar sem upplifðu 

tilfinningalega örmögnun í starfi veittu börnunum minni tilfinningalegan stuðning en 

kennarar sem upplifðu minni tilfinningalega örmögnun (Ansari o.fl., 2022). Þá hafa fundist 

tengsl á milli hegðunarerfiðleika barna og streitu kennara (Friedman-Krauss o.fl., 2014) sem 

getur svo haft neikvæð áhrif á samskipti þeirra við börnin (Ansari o.fl., 2022).  

Í annari rannsókn þar sem skoðað var hvaða þættir í starfsumhverfinu hefðu áhrif á 

hvort leikskólakennarar sýni börnum hlýju eða reiði kom í ljós að leikskólakennarar sem 

upplifa lítinn stuðning frá yfirmanni sínum voru líklegri til að tjá reiði sína og óánægju 

gagnvart börnum í þeirra umsjá. Eitt af því sem vakti áhugaí þessari rannsókn var að meiri 

þjálfun starfsmanns getur virkað sem verndandi þáttur. Á sama tíma eru kennarar sem 

upplifa meiri stuðning frá yfirmönnum líklegri til að sýna meiri hlýju og umhyggju (Kilic, 

2015).  

Miðað við ofangreindar upplýsingar er augljóst að breyta þarf því hversu góðan stuðning 

og fræðslu starfsfólk leikskóla fær svo starf leikskólanna geti fylgt markmiðum um skólastarf 

á Íslandi og stuðlað að alhliða þroska barna. 
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5 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar var að auka skilning á aðferðum starfsfólks leikskóla í samskiptum 

við leikskólabörn og sýn þeirra á hegðun og tilfinningar barna í daglegu starfi. Við 

framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlegt rannsóknarsnið þar sem það þótti 

henta best tilgangi rannsóknarinnar. Með eigindlegu rannsóknarsniði er leitast við að skilja 

raunveruleika þess sem er rannsakaður með því að sjá hvernig reynsluheimur hans verður til. 

Rannsakandi reynir þannig að kynnast hugmyndum og aðferðum þeirra sem hafa reynslu af 

viðfangsefninu sem rannsakað er (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Í þessum kafla verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar og framkvæmd hennar. 

Fjallað verður um hvernig gagnaöflun fór fram og hvernig niðurstöður voru greindar. Einnig 

verða siðferðileg álitamál og hugsanlegar takmarkanir rannsóknarinnar skoðuð.  

5.1 Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fjórar konur á aldrinum 25 til 36 ára, sem starfa á 

tveimur mismunandi leikskólum. Við val þátttakenda var ekki gerð krafa um 

leikskólakennaramenntun en miðað var við tveggja ára starfsreynslu í núverandi starfi að 

lágmarki. Allir þátttakendur fengu dulnefni við afritun viðtalanna til að gæta trúnaðar og 

fengu viðmælendur nöfnin Erna, Fjóla, Halla og Sæunn. Erna er lærður leikskólakennari, hún 

starfar á deild tveggja ára barna, er barnlaus og hefur 7 ára reynslu af störfum í leikskóla. 

Fjóla er sálfræðimenntuð, hún starfar á deild fyrir tveggja til þriggja ára börn, er barnlaus og 

hefur 7 ára reynslu af störfum í leikskóla. Halla er að læra leikskólakennarafræði, hún starfar 

á deild fimm til sex ára barna, er barnlaus og hefur 13 ára reynslu af störfum í leikskóla. 

Sæunn er lærður leikskólaliði, starfar á deild með fjögurra til sex ára börnum, á tvö börn sjálf 

og hefur 9 ára reynslu af störfum í leikskóla.  

Leikskólarnir tveir sem viðmælendur starfa í urðu fyrir valinu vegna þeirra stefna sem 

skólarnir hafa mótað í skólanámskrám sínum. Þá var sérstaklega horft til þess að þessar tvær 

stefnur eru ólíkar þegar kemur að því að takast á við hegðun og tilfinningar barna. Stefnur 

leikskólanna verða ekki nefndar á nafn til þess að tryggja að persónurekjanlegar upplýsingar 

þátttakenda haldist leyndar. Leikskólarnir fengu dulnefnin Bláberjahlíð, þar sem Sæunn og 

Erna vinna, og Eplaskógur þar sem Halla og Fjóla vinna. Bláberjahlíð byggir starf sitt á 

hugmyndum atferlishyggjunnar sem fjallað var um fyrr í ritgerðinni. Þar er lögð áhersla á að 

styrkja jákvæða hegðun barna með því að veita umbun fyrir hana og draga úr óæskilegri 

hegðun með afleiðingum. Eplaskógur byggir sitt starf á hugmyndum Piaget og Vygotsky og er 

þar lögð áhersla á að gefa tilfinningum barna rými í daglegu starfi og að starfsfólk noti svæði 

nærþróunar til þess að styðja við þátttöku þeirra í að finna lausnir á vandamálum sem koma 
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upp. Þá eru skýrar samskiptaleiðbeiningar sem starfsfólk vinnur eftir í Eplaskógi en skortur á 

slíkum leiðbeiningum í Bláberjahlíð. 

5.2 Framkvæmd 

Undirbúningur fyrir viðtölin hófst í janúar 2022 í samráði við leiðbeinanda verkefnisins. 

Fyrsta skrefið var að fá leyfi hjá leikskólunum tveimur fyrir því að framkvæma rannsókn af 

þessu tagi með þátttöku starfsfólks leikskólanna. Viðmælendur voru svo fundnir með 

svokölluðu markmiðsúrtaki (e. purposive sampling) þar sem stjórnendur leikskólanna voru í 

hlutverki hliðvarða (e. gatekeepers). Með markmiðsúrtaki er átt við að þeir þátttakendur séu 

fundnir sem henta best markmiði rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013).  

Haft var samband við stjórnendur leikskólanna tveggja í febrúar í gegnum tölvupóst. Í 

tölvupóstinum var kynningarbréf sem innihélt upplýsingar um umfang rannsóknarinnar og 

markmið hennar. Þegar samþykki var komið aðstoðuðu stjórnendur rannsakendur við að 

finna hentuga þátttakendur fyrir rannsóknina. Í öðrum leikskólanum var auglýsing sett upp á 

sameiginlegu svæði allra starfsmanna leikskólans með helstu upplýsingum um rannsóknina 

og hvernig væri hægt að hafa samband til að taka þátt. Í hinum leikskólanum hafði stjórnandi 

samband við nokkra þátttakendur sem þóttu hentugir og þegar þeir höfðu sýnt áhuga var 

tölvupóstur sendur til þeirra. Engin persónuleg tengsl voru á milli rannsakenda og 

viðmælenda. 

Allir þátttakendur fengu sent kynningarbréf með öllum helstu upplýsingum um 

rannsóknina og var gefinn kostur á að spyrja spurninga ef eitthvað var óljóst. Einnig var 

þátttakendum kynnt að möguleiki væri á að draga sig úr rannsókninni án fyrirvara ef þess var 

óskað og að þeir væru ekki skyldugir að svara spurningum rannsakenda. Auk þess voru þeir 

fullvissaðir um að persónuverndarsjónarmiða væri gætt að fullu við meðferð, vinnslu og 

eyðingu frumgagna í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga (nr. 90/2018).  

5.3 Gagnaöflun 

Hálfopin viðtöl (e. semi-structured), þar sem viðtalsrammi (sjá viðauka A) er með fyrirfram 

ákveðnum spurningum, var notaður í bland við spurningar sem koma upp í flæði viðtalsins. 

Hálfstöðluð viðtöl fara þannig fram að í byrjun þess varpa rannsakendur fram opnum 

spurningum og svo leiðir rannsakandinn viðmælandann áfram með því að spyrja dýpra og 

fylgja eftir þeim atriðum sem koma fram. Þannig er leitast við að við að ná dýpt í 

umfjöllunina um viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum en í takt við tilgang rannsóknarinnar 

(Helga Jónsdóttir, 2013).  
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Gagnaöflun fór fram með viðtölum í gegnum fjarfundabúnaðinn zoom. Tími var fundinn 

sem hentaði viðmælanda og hlekkur sendur á zoom viðburðinn í gegnum tölvupóst. 

Aðstæður í samfélaginu á þeim tíma sem viðtölin voru tekin buðu ekki upp á að 

rannsakendur og viðmælendur hittust í eigin persónu vegna Covid 19 faraldursins. Viðtölin 

voru öll tekin á tímabilinu 28. febrúar til 4. mars 2022. Lengd viðtalanna var á bilinu 40 til 100 

mínútur. Upplýst samþykki var fengið með því að hljóðrita munnlegt samþykki viðmælenda í 

byrjun viðtala. Viðtalsnótur voru skrifaðar fyrir og eftir viðtölin. Viðtölin voru afrituð og 

athugasemdir rannsakanda skráðar sem komu til bæði af minnisblöðum rannsakanda og við 

afritun. Öllum persónurekjanlegum upplýsingum var breytt og telja gögnin 74 blaðsíður í 

heild.  

5.4 Gagnagreining 

Eftir afritun hófst gagnagreining með aðferð Lichtman (2013) sem nefnist C-in þrjú. Með 

aðferð Lichtman byrjar þemagreining á því að gögnin eru marglesin og athugasemdir 

rannsakanda eru skoðaðar. Eftir það eru gögnin kóðuð (e. code) þar sem orð eða frasar eru 

merktir. Því næst eru búnir til flokkar (e. categories) með því að draga saman kóðana og gefa 

þeim heiti. Að lokum eru þróuð þemu (e. concepts) sem lýsa stórum eða smáum 

sameiginlegum viðfangsefnum úr flokkunum. Þemun eru svo enduskoðuð og flokkuð í 

meginþemu og undirþemu til að skrifa niðurstöður sem leiða lesandann í gegnum 

greininguna á markvissan hátt.  

Fyrsta þemað sem kom í ljós í greiningu gagnanna var kallað Rými fyrir tilfinningar en þar 

er fjallað um að hversu miklu leyti tilfinningar barna fá rými í samskiptum viðmælenda og 

barna í daglegu starfi í leikskóla. Næsta þema sem greint var fékk heitið Áhrifaþættir í 

umhverfinu og er þar fjallað um hvaða þættir í umhverfi viðmælenda hafa áhrif á það hvernig 

þeir takast á við hegðun og tilfinningar barnanna. Síðasta þemað fékk svo heitið Innra líf 

starfsfólks og er þar fjallað um hvaða þættir innra með starfsfólki, svo sem reynsla og 

tilfinningalíf, hafa áhrif á samskipti þeirra við börnin í leikskólanum. 

5.5 Siðferðileg álitamál og takmarkanir  

Þessi rannsókn var framkvæmd eftir bestu vitund rannsakenda um heiðarleika, 

trúverðugleika og nákvæmni við framkvæmd viðtalanna, gagnagreiningu og skráningu 

niðurstaðna. Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn partur af rannsókninni og þeim 

skilningi sem hann leggur á gögn þátttakenda (Helga Jónsdóttir, 2013). Siðferðilegir þættir í 

þessari rannsókn sem gætt var að voru að fá upplýst samþykki, að skaða ekki þátttakendur 

og að gæta trúnaðar og nafnleyndar. Í viðtölunum var reynt eftir fremsta megni að hafa 

spurningarnar opnar en ekki leiðandi og gefa viðmælanda tækifæri á að tjá sína reynslu óháð 

áliti rannsakanda. Við val á viðmælendum voru engin siðferðileg álitamál, þar sem hvorki var 
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verið að rannsaka minnihlutahóp né var sérstakt valdaójafnvægi til staðar. Gögnum sem 

aflað var við þessa rannsókn sem innihalda persónurekjanlegar upplýsingar, verður eytt eigi 

síður en ári eftir birtingu verkefnis.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru hversu fáir viðmælendur tóku þátt og að sama 

skapi fáir leikskólar. Frásagnir viðmælenda sem starfa við sama leikskóla geta því verið ansi 

líkar og því lítill fjölbreytileiki í niðurstöðum. Það getur mögulega leitt til þess rannsakendur 

fái skakka mynd af því hvernig samskiptum leikskólastarfsfólks og barna er háttað á Íslandi. 

Þar sem viðtölin fóru fram í gegnum fjarfundarbúnaðinn zoom urðu viðtölin ef til vill 

ópersónulegri en ef þau hefðu verið tekin í persónu sem getur hafa haft áhrif á traust 

viðmælenda til rannsakanda og tengslin þeirra á milli. Viðmælendur voru misopnir og fóru 

mismikið inn á persónulegar upplifanir sínar í viðtölunum sem getur einnig gefið skakka 

mynd af því hvernig þeir upplifa starf sitt og hvernig samskipti þeirra eru við börnin.  
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6 Niðurstöður  

Markmið rannsóknarinnar er að auka skilning á aðferðum starfsfólks í samskiptum við 

leikskólabörn og sýn þeirra á hegðun og tilfinningar barna í daglegu starfi. Þannig er 

markmiðið einnig að fá innsýn inn í það hvernig leikskólastarfsfólk styður við félags- og 

tilfinningahæfni barna í leikskólanum. Í þessum kafla verða þemu viðtalanna dregin saman 

og kynnt. Í ljós komu þrjú meginþemu og sjö undirþemu eins og kemur fram í töflu 1. 

 

Tafla 1. Þemu og undirþemu  

Rými fyrir tilfinningar Áhrifaþættir í leikskólaumhverfinu Innra líf leikskólastarfsfólks 

Ágreiningur á milli barna Álag í starfi Reynsla í starfi 

Þegar barn fylgir ekki fyrirmælum Samræmi í aðferðum Tilfinningalíf starfsfólks 

Barn á erfitt   

 

6.1  Rými fyrir tilfinningar 

Allir viðmælendur takast á við úrvinnslu vandamála daglega í starfi sínu með börnunum. 

Þegar koma upp vandamál eru tilfinningar barnanna iðulega stór þáttur en misjafnt var 

hversu mikið rými þær fengu þegar verið er að leysa úr vandamálum. Í þessum kafla verður 

fjallað um mismunandi aðferðir sem viðmælendur nota við ólíkar aðstæður og að hversu 

miklu leyti tilfinningar barnanna fá rými í úrvinnslu vandamála. Þau vandamál sem 

viðmælendur ræddu má flokka í þrennt eftir því hverjar aðstæðurnar voru: þegar börn eiga í 

ágreiningi, þegar barn fylgir ekki fyrirmælum og þegar barn á erfitt eitt og sér.  

6.1.1 Ágreiningur á milli barna 

Stór partur af starfi viðmælenda er að takast á við ágreining á milli barna. Ágreiningur getur 

komið upp af ýmsum ástæðum en dæmi um ágreining er þegar tvö börn vilja hafa sama 

leikfangið. Ákveðnar reglur eru til staðar í leikskólunum sem segja til um hvers konar hegðun 

er í boði en ólíkt er hvernig viðmælendur leysa úr ágreiningum eða hvernig aðstoð þeir veita.  

Sæunn, sem starfar í Bláberjahlíð, sagðist takast á ólíkan hátt við ágreining á milli barna 

eftir því á hvaða aldri börnin eru. Þar sem hún starfar á deild með breiðum aldri sagði hún 

eldri börnin vera búin að læra ákveðna hæfni í að tjá sig í samskiptum við önnur börn á 

meðan þau yngri þurfa meiri aðstoð. Með yngri börnunum sagðist Sæunn leggja sig fram við 

að koma með hugmyndir að lausnum eins og til dæmis „hvernig væri að hann myndi leika 

með þetta núna í smá stund, og svo munt þú fá það eftir smá”. Sæunn sagði ákveðna þjálfun 

fara fram í leikskólanum þar sem börnin læri að tjá sínar þarfir og tilfinningar í samskiptum 

við önnur börn og hún lýsti því hvernig eldri börnin eru búin að læra að segja, „mér leið ekki 

nógu vel þegar þú tókst dótið af mér”, eða „ég ætla að hafa þetta dót svolítið lengur, ég get 
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kannski lánað þér það á eftir” og sagði flest þeirra vera með þetta samtal á hreinu en að oft 

þurfi þau þó áminningu um að hefja það. Sæunn sagðist leggja áherslu á að minna börnin á 

að sýna góða vinahegðun ef þau gleyma sér og telur mikilvægt að einblína á að ákveðin 

hegðun sé slæm, en barnið sé gott. Þá nefndi Sæunn einnig að henni þyki mikilvægt að vekja 

upp samkennd hjá börnunum ef þau hafa farið yfir mörk vina sinna með því að benda á 

hvernig hinu barninu líður: „sjáðu, því líður ekki alveg nógu vel, þau vildu kannski bara leika 

við þig, en við þurfum að muna að nota orðin okkar”.  

Þar sem Erna starfar með yngri börnum eru ágreiningar algengari og af öðrum toga og 

því aðrar aðferðir notaðar við úrvinnslu þeirra. Hún setur hegðun í samhengi við þroska 

barnsins og sagðist skilja að samskiptin geti verið harkaleg hjá eins til tveggja ára gömlum 

börnum sem eru að fikra sig í áfram í samskiptum. Erna er fljót að koma með lausn á 

vandamálum barnanna með því að benda á hvað hafi farið úrskeiðis og reynir að hressa 

börnin við. Hún útskýrði hvernig hún tekst á við aðstæður þar sem barn rífur dót af öðru 

barni og lýsti því sem hún segir við viðkomandi barn: „hann megi kannski bara prófa á eftir 

þegar hinn er búinn“. Ef barn fylgir ekki reglum um hegðun gefur Erna því eina áminningu en 

tekur svo barnið úr aðstæðunum ef það á ennþá erfitt með að fylgja reglunum. Erna leggur 

áherslu á að tala rólega við barnið í slíkum aðstæðum. 

Þegar Halla tekst á við ágreining á milli barna reynir hún að vera hlutlaus með því að 

viðurkenna tilfinningar beggja barna, og til dæmis taka dótið sem rifist var um úr umferð á 

meðan fundin er lausn. Þá leyfir hún börnunum að vinna úr vandamálinu sjálf en með hennar 

aðstoð og leggur sig fram við að vera hlutlaus. Markmiðið sagði hún vera að börnin læri að 

vinna úr vandamálum og finna lausn sem báðir aðilar eru sáttir við. Fjóla tók undir með Höllu 

og sagði mikilvægt að leyfa börnunum að taka þátt í því að finna lausn á vandamálum sínum. 

Eftir að börnin hafa fundið lausn með aðstoð kennara segir Fjóla „þú leystir vandamálið” og 

ítrekar þannig við börnin að þau hafi getað fundið lausn á vandanum sjálf.  

Í aðstæðum þar sem börn lentu í ágreiningi var munur á milli leikskóla hversu mikið rými 

tilfinningar barnanna fengu. Í Eplaskógi þar sem er lagt upp með að viðurkenna tilfinningar 

barna í slíkum aðstæðum, virtust viðmælendur gefa tilfinningum barnanna meira rými en í 

Bláberjahlíð þar sem meira er unnið með að minna börnin á að fylgja reglum og viðhorfum 

leikskólans, til dæmis að sýna vinahegðun. Almennt fengu tilfinningar barnanna þó meira 

rými hér í ágreiningi á milli barna en þegar barn fylgir ekki fyrirmælum.   

6.1.2 Þegar barn fylgir ekki fyrirmælum 

Viðmælendur þurfa reglulega að framfylgja reglum og dagskipulagi í daglegu starfi sínu með 

börnunum. Oft á tíðum eiga börnin erfitt með að fylgja fyrirmælum, reglum eða dagskipulagi 

og þá reynir á viðmælendur að aðstoða börnin. Aftur má greina mun á milli leikskóla hvernig 

viðmælendur takast á við aðstæðurnar og virðast viðmælendur í leikskólanum Bláberjahlíð, 
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þar sem skortir skýrar samskiptaleiðbeiningar, eyða meiri orku í að finna mögulegar lausnir á 

vandamálunum. Einnig er misjafnt hversu mikið rými tilfinningar barnanna fá í þessum 

aðstæðum og virtist það ákvarðast af viðhorfum viðmælenda og leiðbeiningum sem þær 

hafa fengið í sínum leikskóla. 

Viðmælendur lýstu því að stundum eigi börnin erfitt með að fylgja reglum daglegs starfs í 

leikskólanum. Dæmi um það er ef barn á erfitt með að klæða sig þegar útivera er á dagskrá. 

Þegar slíkar aðstæður koma upp lýstu Fjóla og Halla því að þær halda skýrum mörkum og 

aðstoða börnin við að fylgja rútínunni. Þá bjóða þær börnunum tvær leiðir til þess að fylgja 

daglegri rútínu. Fjóla lýsti því: „viltu setja fæturnar í skálmarnar eins og slökkviliðsmaður eða 

eins og slanga?”. Það getur endað með því að þær þurfi að velja fyrir barnið, en Fjóla nefndi 

að þá sé barnið látið vita áður en það er tekið upp og því hjálpað að fylgja fyrirmælum, eins 

og til dæmis að klæða sig í útiföt. Þær tóku það báðar fram að mikilvægt sé að takast á við 

þessar aðstæður með ró og yfirvegun og Halla bætti við að henni þyki mikilvægt að grípa 

snemma inn í til þess að geta haldið ró sinni.  

Sæunn sagði að í hennar leikskóla séu ákveðnar reglur sem börnin þurfi að fylgja, líkt og 

að ganga frá og klæða sig í útiföt í fataklefanum. Hún sagði að börnin þjálfist í því að fylgja 

reglum og daglegri rútínu og þeim sé hrósað þegar þau sýna þá hegðun sem óskað er eftir. 

Markmiðið með hrósinu sagði Sæunn vera að styrkja hegðun barnanna: „alltaf að henda inn 

hrósum. Þú veist, þannig að styrkja þau í þegar þau eru bara að standa sig sjúklega vel”. Í 

leikskóla Sæunnar er unnið með umbunarkerfi sem virkar þannig að ef börnin sýna þá 

hegðun sem verið er að leggja inn fá þau umbun í formi plast peninga. Misjafnt virðist vera í 

leikskólanum hvort hópnum í heild sé veitt umbun eða einu stöku barni í einu, en Sæunn 

sagðist einungis gefa hópnum í heild slíka umbun. Sæunn sagði þessa þjálfun almennt ganga 

vel en ef barn á erfitt með að fylgja fyrirmælum þurfi stundum að nota aðrar aðferðir og 

nefndi dæmi um barn sem vildi ekki ganga frá. Hún segir að þá sé barnið stundum látið klára 

að ganga frá eitt, með kennara og hin börnin fá að hætta fyrr. Hún bætti svo við: „Það er 

sjaldan notað af því það virkar bara ógeðslega vel” og lýsir því þar að ef börn hafi einhvern 

tímann verið látin ganga frá ein vilji þau ekki lenda í því aftur. 

Reglur eins og að fara vel með leikföng og að skapa ekki óþarfa áreiti, til dæmis með 

öskrum, eru einnig aðstæður sem viðmælendur þurfa að takast reglulega á við í sínu starfi. 

Fjóla setur skýr mörk ef börn eru að meiða aðra eða skapa mikið áreiti. Hún býður börnum 

oft aðra leið til þess að uppfylla ákveðna þörf eða losa út tilfinningar, eins og bitþörf eða 

reiði. Hún lýsti því hvernig hún talar við börnin: „Ég sé að þú ert reið/reiður ... ég get ekki 

leyft þér að bíta í börnin eða fólk en þú mátt bíta í þvottapoka“. Hún sagði að ef sama 

vandamál hefur verið að koma reglulega upp hjá mörgum börnum á deildinni taki þau það 

fyrir í samverustund að morgni til að minna á reglur leikskólans. Halla sagði tilfinningar barna 
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vera eðlilegar en það sé þó ekki í boði að meiða eða skemma og börn þurfi að læra að takast 

á við tilfinningar sínar á jákvæðan hátt.  

Sæunn sagði öskur skapa mikið áreiti og því reyni hún annað hvort að koma barninu sem 

öskrar út af deildinni eða bjóða hinum börnunum á annan stað. Hún leggur áherslu á að 

takast á við slíkar aðstæður með ró. Erna tók undir, hún sagði mikilvægt að framfylgja 

reglunni um að einungis megi öskra úti til þess að hlífa bæði starfsfólki og börnum fyrir 

hljóðáreiti. Erna sagði frá því að í leikskólanum hennar séu skýrar reglur og verklagið segi að 

ef barn fylgi ekki reglunum eiga kennarar að minna það á regluna með því að nefna hvað 

barnið eigi að vera að gera, í stað þess að segja því hverju það eigi að hætta. Hún lýsti því 

hvernig hún segir „þú átt að vera góður við vini þína” í stað þess að segja „ekki ýta”. Sökum 

þess hve ung börnin eru á deild Ernu sagði hún þó aðeins fáeinar reglur vera til staðar, til að 

mynda að passa hendur og fætur í samverustund, vera góður vinur og að aðeins megi öskra 

úti.  

Ef krefjandi hegðun kemur ítrekað upp sagðist Erna fjarlægja barnið úr aðstæðunum. Ef 

vandamálið eru orðið langvarandi sagði Erna starfsmenn leikskólans geta leitað til 

þroskaþjálfa sem starfar í leikskólanum og oft er farið í samstarf við foreldra við að komast 

að rót vandans og finna lausn. Einnig lýsti Erna því að stundum séu ákveðin kerfi notuð í 

hennar leikskóla, eins og límmiðakerfi með því markmiði að hjálpa börnum að sýna einhverja 

ákveðna hegðun, en það sé lítið notað á yngstu deildinni sem hún vinnur á. 

Í þessu þema voru fjölbreyttar aðstæður þar sem hegðun og tilfinningar barnanna koma 

upp. Reglur og fyrirmæli virtust vera settar til að stýra hegðun og fyrirbyggja vandamál. Aftur 

virtust tilfinningar barnanna fá örlítið meira rými í Eplaskógi þar sem skýrar 

samskiptaleiðbeiningar eru til staðar. Halla og Fjóla virðast sjálfsöruggari í að halda mörkum 

og gera það af ró og yfirvegun. Þó er minna rými fyrir tilfinningar í þessum aðstæðum því 

þær virðast ekki viðurkenna tilfinningar í þessum aðstæðum líkt og talað er um sem fyrsta 

skref í samskiptaleiðbeiningunum þeirra. Erna og Sæunn nota hrós og umbunarkerfi til að 

halda mörkum en virtust setja hegðun í samhengi við þroska barna og aldur og að hegðunin 

sé slæm en ekki barnið sjálft.  

6.1.3 Barn á erfitt 

Viðmælendur áttu það sameiginlegt að takast daglega á við aðstæður þar sem barn er að 

kljást við vanlíðan eitt og sér. Þær lýstu því allar að mikilvægt sé að lesa í barnið og aðstæður 

til að átta sig á því hvert vandamálið er. Í aðstæðum þegar vanlíðan stafar ekki af 

samskiptum við aðra virtust erfiðleikarnir oftast stafa af því að eitthvað í umhverfinu væri að 

trufla barnið, eins og hávaði eða óuppfylltar grunnþarfir eins og hungur eða að þeim sé kalt. 

Einnig lýstu viðmælendur því að aðstæður heima fyrir og óöryggi við aðskilnað frá foreldrum 
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geti haft áhrif á líðan barna. Þær aðferðir sem viðmælendur notuðu eru nokkuð ólíkar og 

misjafnt hversu mikið rými tilfinningar barnanna fá.  

Að mati Ernu getur vanlíðan barns stafað af ýmsum þáttum og þá sagði hún mikilvægt að 

reyna skilja hvað sé að í stað þess að reyna stoppa grátinn eða bæla niður tilfinninguna. 

Stundum segir hún börnin þó ekki vilja nálægð, eins og ef þau eru reið, en þá lýsir Erna því 

hvernig hún reyni að hjálpa barninu að komast í gegnum vanlíðanina: „þá reynir maður bara 

aðeins að strjúka á þeim bakið ... svona aðeins að spjalla bara við þau“. Ef barn virðist 

óhuggandi reynir Erna að dreifa athygli þess með því að rölta um leikskólann og skoða 

spennandi hluti og segir að þá róist það oft niður og þá geti hún spjallað við það.   

Sæunn hefur skilning á því að börn séu miklar tilfinningaverur og að oft þurfi þau bara að 

losa út tilfinningar sínar. Hún lýsti því hvernig reitt barn vill oft enga athygli eða snertingu og 

segir að „þá [þurfi] bara að leyfa þeim stundum að öskra, bara klára”. Á sama tíma greindi 

hún á milli alvöru gráts og gervi gráts og sagði: „það er alveg til gervi grátur líka sem er 

notaður, og þá reynir maður bara að gera gleði úr því þegar það kemur … þá finnst þeim það 

oft svo fyndið, þá fatta þau að þau eru ekki að gráta í alvörunni”. Sæunn taldi einnig 

mikilvægt að gera ekki of mikið úr hlutunum þegar börnunum líður illa: „byrja bara rólega, 

þú veist að knúsa og kyssa barnið, en ekki gera of mikið úr því, skilurðu, ekkert eitthvað, „ó 

nei var þessi að meiða þig””.  

Halla lagði áherslu á að tala við börnin af virðingu og reyna að komast að því hvað er að 

angra þau ef þau eru í uppnámi: „stundum þurfa þau bara knús og þá eru þau góð og 

stundum er eitthvað meira að baki”. Halla sagði krefjandi hegðun barna geta stafað af 

vanlíðan eða hvatvísi sem brýst út án þess að barn nái að stoppa sig af. Þá taldi hún 

mikilvægt að reyna að komast að rót vandans og aðstoða barnið við að stoppa ef þess þarf. 

Fjóla lýsti því hvernig hægt sé að gefa tilfinningum barns rými þegar því líður illa: „ef barnið 

týnir bangsanum … og þú ert eitthvað svona já já já já, hér er nýr bangsi … en barnið er 

ennþá leitt yfir hinum … þú gætir í staðinn tekið bara, já það er leiðinlegt, ég sé að þú sért 

leið og þú týndir bangsanum … bara svona viðurkenna tilfinningarnar og svo tekist á við þær 

saman”. 

Það virðist oft vefjast fyrir viðmælendum að takast á við söknuð barna eftir foreldrum 

sínum. Halla lýsti því þó hvernig hún leyfir barni að gráta eins lengi og það þarf, býður knús 

og sýnir hlýju og kærleika í úrvinnslu tilfinninga. Hún virðist leyfa sér að fara inn í tilfinningar 

sem tengjast söknuði til mömmu og pabba: „Svolítið bara, ekki eyða umræðuefninu, hvað 

ætli mamma sé að gera núna og það er nú stutt þangað til hún kemur … ég get ekki náð í 

mömmu þína núna en ég er hér og ég get hjálpað þér og huggað þig ef þú vilt”. Fjóla virðist 

nota nokkrar leiðir þegar barn saknar mömmu og pabba. Hún lýsti því hvernig hún talar við 

barnið: „já ég heyri að þú saknar mömmu og pabba“. Einnig sagðist hún stundum ræða við 
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barnið hvað þau séu að fara gera eftir leikskóla og hver komi að sækja það, en svo bætir hún 

við „ef það gengur ekkert þá stundum reyni ég að skipta um umræðuefni”, en hún sagði 

börnin stundum vilja líka bara vera í friði og þá leyfir hún þeim að jafna sig þannig. Fjóla tók 

einnig fram að söknuðurinn geti oft verið sérstaklega mikill hjá börnum sem eiga tvö heimili, 

þá sé erfitt fyrir þau að vita til þess að þau munu ekki hitta annað hvort foreldri sitt í marga 

daga og getur það haft áhrif á þeirra líðan í leikskólanum 

Ernu finnst skiljanlegt að börn tjái söknuð til foreldra sinna, og sérstaklega seinnipartinn. 

Þá sagðist hún taka þau í fangið og staðfesta að foreldrarnir komi bráðum og reynir svo að 

koma þeim í leik. Erna leggur áherslu á að ræða við barn ef það er að tjá að það sakni 

mömmu eða pabba og minna það á að þau komi að sækja barnið í lok dags.  

Sæunn sagði sum börn eiga sérstaklega erfitt með að kveðja foreldra sína á morgnanna. 

Þá finnst henni mikilvægt að kveðjustundin sé stutt og að einn kennari sjái um að taka á móti 

barninu og hjálpa því í gegnum þessar aðstæður. Hún nefndi að best sé að það sé kennarinn 

sem tengir mest við barnið og þá er kennarinn með barninu þar til það jafnar sig. Þetta 

verkefni getur tekið langan tíma og sagði Sæunn mikilvægt að taka því rólega og meta það 

hverju sinni hvaða nálgun er hægt að nota til þess að róa barnið. Hún nefndi að oft sé gott að 

spjalla á léttu nótunum, hrósa barninu og segja nokkra brandara, en þó séu sum börn sem 

vilja ekki spjall heldur frekar knús og nánd. Sæunn sagði mikilvægt að veita barninu stuðning 

en gera þetta þó ekki að sorgarstund og sagði: „Ég er ekkert að fara í vorkunnar gírinn … það 

má ekki tengja það við að þau séu að verða skilin eftir skilurðu, að það sé eitthvað slæmt og 

svona, af því að við erum að reyna styrkja þau í að þetta sé svo gott fyrir þau að vera í 

skólanum, að læra og leika, og fyrir mömmu og pabba líka að fá að fara í vinnuna sína og 

hitta vini sína og vera í sínu lífi, og svo hittumst við geðveikt glöð eftir leikskóla, ótrúlega 

gaman”.  

Í ljós kom að tilfinningar barnanna fá hvað mest rými þegar barn á erfitt, eða meiri en 

þegar um er að ræða til dæmis ágreining milli barna og allir viðmælendur virtust sýna 

börnunum samkennd og skilning. Þó var undantekning þegar kom að söknuði barna eftir 

foreldrum sínum en flestir viðmælendur virtust eiga erfitt með að takast á við þær 

tilfinningar og vildu oft á tíðum leiða huga barnanna að einhverju öðru.  
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6.2 Áhrifaþættir í leikskólaumhverfinu 

Margir þættir geta haft áhrif á það hversu oft viðmælendur takast á við krefjandi hegðun 

barna í daglegu starfi en einnig hversu vel það gengur. Í þessum kafla verður fjallað um það 

hvaða atriði hafa áhrif á hversu vel starfið gengur og á hvaða hátt.  

6.2.1 Álag í starfi 

Viðmælendur eiga það allar sameiginlegt að hafa mikla og langa reynslu af vinnu með 

börnum. Í viðtölunum kom skýrt í ljós hversu mikinn áhuga viðmælendur hafa á því að starfa 

með börnum og fylgjast með þeim stækka og þroskast þó álagið geti verið mikið. Erna vonar 

hins vegar að launin skáni og að álagið minnki, því að þó vinnan geti verið krefjandi þá veitir 

hún henni svo mikla ánægju. Hún óttast þó að brenna út eins og eldri starfsmenn virðast 

gera. „Maður veit samt ekki hvað lengi maður heldur út, af því að maður sér alveg eldri 

kennarar eru bara að bugast”. Sæunn tók undir og sagði það taka mikið á að vinna með 

hegðun og tilfinningar barna, bæði líkamlega og andlega og sagði mikilvægt að vera 

meðvitaður um að keyra sig ekki í þrot. Hún sagði: „þú þarft svolítið svona að vera einmitt, 

svolítið svona spegill fyrir þau, til að hjálpa þeim almennilega, en án þess náttúrulega að 

keyra þig í þrot.” Sú úrvinnsla sem þær lýsa allar á það til að fylgja þeim heim eftir að 

vinnudagurinn klárast. Þá sérstaklega ef það eru vandamál sem þær ná ekki almennilega að 

leysa úr. Erna lýsir þessu svona: „þetta eru náttúrulega bara börn og maður vill gera allt fyrir 

þau, þannig að þetta fylgir manni oft aðeins heim líka.” Álagið er því augljóslega stór partur 

af starfi þeirra í leikskólanum og það getur haft áhrif á líðan þeirra dags daglega. Dagsformið 

og líðan viðmælenda virðast því líka vera stór partur af því hversu vel þeim tekst að höndla 

álagið í leikskólanum. 

Líðan leikskólastarfsmanna og leikskólabarna getur verið ólík milli daga. Af frásögn 

viðmælanda að dæma eru dagarnir í leikskólanum ólíkir og stundum geta börnin verið illa 

stemmd þegar þau koma á leikskólann og það sama virðist eiga við um þær sjálfar. Líðan 

þeirra getur sveiflast með álaginu sem þær virðast allar höndla upp að vissu marki en nefna 

þó þætti sem geta hjálpað þeim í þeim aðstæðum. Sæunn sagði það gríðarlega mikilvægt að 

starfsmenn hjálpist að við að takast á við krefjandi hegðun eða sterkar tilfinningar barna, 

sérstaklega ef þeir hafa ekki meira að gefa. Hún sagði: „svo koma alveg atvik þar sem við 

þurfum að vera í þessu meira og minna allan daginn, og þá erum við líka rosa meðvituð um 

það, kennararnir og hópurinn, að við erum að skiptast á”. Halla lýsti því líka hvernig 

dagamunurinn hefur áhrif á hvernig hún bregst við í krefjandi aðstæðum og segir: „ég get 

verið með sömu aðstæðurnar sitt hvorn daginn og ég bregst allt öðruvísi við þeim, ég er 

kannski þreytt annan daginn, svo er ég bara hress hinn daginn og ég bregst allt öðruvísi við 

aðstæðunum.” Hún nefndi að það sé sérstaklega krefjandi þegar barnið á líka erfitt þann dag 
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sem hún er þreytt „ég á mína slæmu daga og börnin eiga sína slæmu daga og stundum 

rekast þeir á”. Þær virtust allar meðvitaðar um að það veldur álagi að takast á við hegðun og 

tilfinningar barna og það geti verið dagamunur á því hversu vel stemmdar þær sjálfar eru og 

börnin líka. Fleiri þættir geta þó spilað þar inn í, líkt og rýmið á deildinni, fjöldi starfsmanna 

og fjöldi barna.  

Halla nefndi að fjöldi barna og rýmið á deildinni hafi áhrif á hversu vel gengur. Höllu 

finnst vanta meira rými svo öll börnin fái sitt pláss, því tilfinningar og hegðun eins barns 

smitast oft yfir á önnur, sérstaklega í litlu rými. Viðmælendur lýstu því líka allar að það geti 

verið álag þegar barn tjáir sterkar tilfinningar vegna hávaðans sem því fylgir. Álag vegna 

hávaða hafi ekki bara áhrif á starfsfólkið heldur einnig börnin á deildinni. Fjóla lýsti þessu 

svona: „sérstaklega ef þetta er eins og grátur eða öskur … þá finna allir fyrir því á deildinni 

einhvernveginn og verða allir svona órólegir og eiginlega pirraðri, það er mjög erfitt”.  

Fjóla telur það minnka óvissu að skipulag dagsins sé staðsett upp á vegg á deildinni og 

alltaf eins, sem hjálpar börnum að vita hvað þau eru að fara gera næst. Ásamt því nota þau 

stundaglas til að hafa það sýnilegra fyrir börnin hvenær þau þurfa til dæmis að ganga frá og 

fara yfir í næsta lið dagskipulagsins. Þetta fyrirkomulag virðist hjálpa börnunum að vera 

undirbúin fyrir skipti á milli viðburða í dagskipulagi og draga úr ágreiningi.  

Mönnun skiptir miklu máli til að halda álagi í lágmarki að mati allra viðmælenda. Erna 

telur mikilvægt að senda börn heim ef það er mannekla, þó hennar leikskóli sé almennt með 

færri börn á deild og fleiri starfsmenn en tíðkast á mörgum öðrum leikskólum. Fjóla nefndi 

að þegar þau séu undirmönnuð finni krakkarnir fyrir því og getur það skapað fleiri vandamál 

sem þarfnast athygli og úrlausnar. Starfsmannavelta er líka vandamál á deildum viðmælenda 

og það angrar Ernu að mikill tími fari í að þjálfa nýtt starfsfólk og það bitni á gæðum starfsins. 

Það er því augljóst af svörum viðmælanda að margir álagsþættir í umhverfinu á deildinni 

hafa áhrif á starfið með börnunum sem hefur áhrif á hversu vel þeim tekst að bregðast við og 

vinna úr hegðun og sterkum tilfinningum barna.  

6.2.2 Samræmi í aðferðum  

Leikskólarnir tveir sem viðmælendur vinna á eru mismunandi í áherslum sínum hvað varðar 

stefnu, leiðbeiningar og fræðslu um hvernig eigi að takast á við hegðun og tilfinningar barna. 

Aðgengi að leiðbeiningum og fræðslu er þónokkuð í báðum leikskólum. Greina má þó mun á 

magni og hversu skýrar þær leiðbeiningar eru um hvernig skuli takast á við hegðun og 

tilfinningar barna. Allir viðmælendur nefndu að oft sæki þeir fróðleik og álit hjá 

samstarfsfélögum, leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. Sæunn sagði: „ef maður sýnir 

bara áhuga og spyr … flestir eru til í að kenna manni eða hjálpa manni að læra”. Erna talaði 

líka um að alltaf sé hægt að leita til sérkennslustjórans í leikskólanum sem er menntaður 

þroskaþjálfi, varðandi vandamál sem koma upp. Teymisfundir virðast vera haldnir til að vinna 
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með vanda einstakra barna, Erna sagði: „þá er einmitt þessi þroskaþjálfi á fundinum og ég 

held foreldrar líka, þá er þetta bara allt rætt saman, reynt að komast að einhverri lausn, 

hvernig er hægt að hjálpa barninu”. En öll inngrip eru í samstarfi við foreldra og þroskaþjálfa 

í skólanum til að takast á við langvarandi krefjandi hegðun að sögn Ernu. Þar fyrir utan 

virðast foreldrar líka stundum koma með hugmyndir að lausn, eins og límmiðakerfi í einu 

dæmi frá Ernu þegar barn á erfitt með að mæta í leikskólann.  

Hjá Höllu og Fjólu er það aðstoðarleikskólastjórinn sem hefur yfirumsjónina með stefnu 

leikskólans, heldur nýliðanámskeið og leggur inn aðra fræðslu reglulega á starfsdögum. Að 

auki talaði Halla um að aðgengið sé gott að leiðbeiningum um hvernig eigi að takast á við 

krefjandi hegðun og tilfinningar barna, og sagði: 

Það sem mér finnst eiginlega frábært ... [stjórnendur] eru með ótrúlega mikið af 

bókum og þau eru búin að tækla eiginlega alveg flest, allavega flest vandamál sem ég 

hef lent í, örugglega ekki öll möguleg vandamál en þú veist, þau eru alltaf með lausn 

hvernig þú átt að bregðast við öllu. 

Sú aðferð sem virðist vera mest notuð af Fjólu og Höllu er þrepaskipt aðferð við úrlausn 

vandamála. Hins vegar var ekki ljóst hversu miklar skriflegar leiðbeiningar eru til staðar hjá 

Ernu og Sæunni fyrir utan reglur skólans. Þær lýstu því báðar að deildarstjórar og þeir sem 

eru menntaðir leikskólakennarar leiði starfið og reyni að fræða hina dags daglega um 

aðferðir til að takast á við hegðun og tilfinningar barna. Sæunn sagði: 

Eins og með [okkar stefnu] ... það er alltaf samtal, og það er alltaf verið að þróa það, 

og það er alltaf verið að hugsa, notum við það, viljum við nota það, erum við að nota 

það rétt, er eitthvað annað sem gæti virkað betur … ekkert sem er ofar gagnrýni sko. 

Þannig að það má alltaf betrumbæta eða koma um nýjar hugmyndir. 

Viðmælendur nefndu allar mikilvægi þess að hafa sömu uppskrift að aðferðum á deildinni til 

að lágmarka ósamræmi á milli kennara. Fjóla og Halla lýstu því báðar að það sé samræmi á 

milli aðferða sem starfsmenn nota á deildunum þeirra: „krakkarnir eiga að vera að fá það 

sama frá hvaða kennara sem er”, að sögn Fjólu. Hins vegar á þeim tveimur deildum sem Erna 

og Sæunn vinna á virðist vera minna samræmi. Að mati Sæunnar er ekki vænlegt að 

kennarar séu með ólíkar aðferðir innan sömu deildar og sagði að þá missi ákveðnar aðferðir 

marks og tók þar dæmi um ákveðið umbunarkerfi: „það hefur misst marks stundum, af því 

stundum höfum við lent í því að einhverjir kennarar sem sagt eru að nota [umbunarkerfi] en 

ekki gefa öllum skilurðu”. Svo bætti hún við að „það í rauninni fer bara eftir deildastjórunum 

[hvort aðferðir stefnunnar séu notaðar]”. Samræming aðferða á hverri deild virðist vera 

undir deildarstjóra komið í Bláberjahlíð en í Eplaskógi er mikið samræmi á deildum vegna 

þess að leikskólinn sjálfur virðist mjög samrýndur í aðferðum og eftirfylgni. 
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Hjá Fjólu og Höllu er eftirfylgnin í höndum aðstoðarleikskólastjórans sem þjálfar alla 

starfsmenn. „Það er mjög mikið talað um tilfinningar í stefnunni og á námskeiðunum hjá 

[aðstoðarleikskólastjórum]” sagði Fjóla og Halla bætir við: „svo kemur hún reglulega inn á 

deildar og svona athugar hvort við séum ekki að fara eftir þessu og hvort við séum alveg í 

ruglinu eða hvort við séum að gera allt rétt.” Þar fyrir utan nefndi Fjóla að eftirfylgnin fari líka 

fram inn á deild, sérstaklega þegar nýtt starfsfólk byrjar, þá sé mikil vinna að ná utan um 

orðræðuna sem stefnan notar. Allir nýir starfsmenn eiga „líka að fá aðstoð við að læra 

orðaforðann og hvernig við gerum þetta, af starfsfólkinu inni á deild, við eigum að vera mjög 

dugleg að minna hvort annað á og hjálpast að”, sagði Fjóla. 

Erna og Sæunn nefndu báðar að þær meti eftirfylgnina ekki mikla og að innan leikskólans 

sé fólk ósammála um hvaða þætti stefnunnar ættu að vera í notkun. Erna lýsti því hvernig 

henni finnst vanta betri grunnfræðslu í stefnum sem skólinn er að vinna eftir til að nýir 

starfsmenn öðlist betri hæfni og svo að það sé betra samræmi milli aðferðanna sem 

kennarar nota. Sæunn telur líka að aðferðirnar verði að vera samrýmdar: „ég held það virki 

best þannig ... en ekki ef einhver starfsmaður er að nota þessa aðferð en hinn einhverja aðra, 

þetta þarf að virka allt svona saman”. Sæunn nefndi að hver og ein deild virðist fá að velja 

hversu mikið af stefnunni sé í starfinu á hverri deild, „ég myndi segja að við værum að nota 

það að svona helming sko ... við höfum nýtt okkur þessa sem okkur finnst vera jákvæðir 

partar”.  

Starfsdagar eru notaðir til að fræða starfsmenn deilda á báðum leikskólum. Þær nefndu 

allar að dæmisögur á þessum fundum hjálpi þeim að bregðast við ákveðinni hegðun og 

tilfinningum barna. Í leikskóla Sæunnar og Ernu fara faglærðir leikskólakennarar gjarnan á 

námskeið utan leikskólans til að sækja sér fræðslu. Sæunn telur ófaglærða ekki hafa eins 

mikil tækifæri til þess að sækja sér fræðslu og þekkingu sem nýtist í starfi. „Þau sem eru í 

leikskólakennara félaginu, þau fara náttúrulega oft á einhver endurmenntunar námskeið og 

svoleiðis. En ófaglært fólk kannski ekki eins mikið, við erum svolítið mikið bara að læra af 

þeim”.  
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6.3 Innra líf leikskólastarfsfólks 

Í viðtölunum kom skýrt í ljós hversu mikinn áhuga viðmælendur hafa á því að starfa með 

börnum. Þær eiga það allar sameiginlegt að hafa mikla og langa reynslu af vinnu með 

börnum og hefur það mjög líklega áhrif á þeirra vinnubrögð og sýn þeirra á samskipti við 

börnin. Í þessum kafla verður fjallað um það hvað liggur að baki aðferðum viðmælenda þegar 

þær takast á við hegðun og tilfinningar barna. 

6.3.1 Reynsla í starfi 

Reynsla viðmælanda af starfi í leikskóla virðist hafa veitt þeim góða innsýn inn í þroskaferli 

barna og hvernig sé vænlegt að mæta ýmsum áskorunum í samskiptum við þau. Sæunn 

virðist ígrunda mikið hvernig hún vill bregðast við ákveðnum aðstæðum og vinna úr 

vandamálum í starfi með börnum. Hún hefur gott sjálfstraust og trú á að hún sé góður 

kennari sem er hlýr og traustur í samskiptum við börnin. Sæunn leggur mikla áherslu á að 

sýna börnunum virðingu og að þau upplifi að það sé hlustað á þau. Hún lýsti mikilvægi þess 

að börnin treysti kennurum sínum svo að þau geti leitað til þeirra þegar eitthvað kemur upp 

á: „þau finna það þegar fullorðið fólk sýnir þeim virðingu og bara hlusta fallega á þau og 

svona. Þá bara byggist svolítið upp þetta traust”. Erna tók undir og segir mikilvægt að tala við 

þau af virðingu í stað þess að skipa þeim fyrir. Hún nefndi að börn leiti frekar til starfsfólks 

sem sýnir börnunum hlýju og bætti við: „það eru alveg starfsmenn sem að eru öðruvísi og 

skipa meira fyrir og maður hefur alveg séð barn sem er bara hrætt við þann starfsmann.” 

Fjóla tók undir og sagðist tala við börnin eins og hún myndi vilja láta tala við sig og Halla 

bætti við að mikilvægt sé að börn upplifi skilning og virðingu og að komið sé fram við þau 

eins og fólk því þau hafi sínar tilfinningar og hugsanir. Sæunn virðist átta sig á því að þegar 

börn eru í uppnámi séu þau ekki fær um að taka við skilaboðum eða eiga samskipti við 

kennara og þá þurfi kennarinn að hjálpa barninu að ná ró fyrst: „þau eru búin að æsa sig það 

mikið að hausinn og líkaminn bara nær ekki að vinna það niður. Þá hjálpar ekkert ef maður er 

eitthvað ofan í þeim, og að tala við þau”. Þá sagði Sæunn mikilvægt að fara rólega til 

barnanna og reyna að miðla sinni róandi orku til þeirra. Hún sagði að til þess að það gangi sé 

mikilvægt að vera búinn að byggja upp þetta traust á milli kennara og barna: „þegar við erum 

dugleg að tala við þau og hlusta á þau og svoleiðis og leyfa þeim að segja okkur tilfinningar 

sínar og pælingar … þá virkar þetta þegar þau þurfa að vinda sig svona niður”. 

Þegar Sæunn vinnur með umbunarkerfið á deildinni sinni vill hún helst veita öllum 

barnahópnum í heild umbun en ekki einu stöku barni, fyrir framan allan hópinn. Hún notar 

umbunina þá þegar henni finnst hópurinn allur hafa staðið sig vel í að fylgja reglum eða 

rútínu og útskýrði: „mér finnst óþægilegt þegar ... krakkarnir eru singlaðir út og bara heyrðu 

„þú stóðst þig vel” þarna fyrir framan hina”. Halla sagði frá því hvernig stefnan í hennar 
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leikskóla notar ekki hrós heldur hvatningu sem virkar þannig að kennarar lýsa því sem barnið 

er að gera: „það er miklu áhrifaríkara að kommenta á það hvað barnið er að gera heldur en 

bara þetta, ó þú ert svo dugleg, þú veist, vá ég sé að þú ert búin að borða marga bita í 

staðinn fyrir að segja vá þú ert svo dugleg að borða”.  

Halla og Fjóla virðast hafa ígrundað vel hvaða áhrif leiðbeiningar í stefnu leikskólans hafa 

á samskipti sem leikskólastarfsmenn eiga við börn og það orðalag sem er notað. Höllu finnst 

stefnan styðja sig í starfi, og hún sér ekki hvernig hún gæti farið að vinna með aðra stefnu 

eftir að hafa kynnst þessari: „Þó svo að það séu alveg margar góðar stefnur, en mér finnst 

þessi stefna meika rosa mikinn sens”. Það er nokkuð ljóst af svörum þeirra beggja að þær 

treysta stefnu leikskólans og fara eftir henni í allri sinni vinnu með börnunum. Fjóla nefndi 

líka hvernig hún sér mun á börnunum þegar dagskipulagið er skýrt og tekur dæmi um að á 

deildinni hennar sé notað stundaglas svo börnin sjái hversu langan tíma þau hafi til þess að 

ljúka verkefni og byrja á nýju. Hún sagði:  

Mér finnst það hjálpa rosalega mikið, bara munurinn þegar þau vita, af því við höfum 

alveg gleymt að [nota stundaglasið] og sagt bara nú þurfum við að ganga frá, þá eru 

þau ekki tilbúin öll að ganga frá, á meðan þegar þau fá tilkynningu þá eru þau 

tilbúnari að fara í næsta. 

Öfugt við Höllu og Fjólu þá virðist Erna ekki fyllilega ánægð með aðal stefnuna í hennar 

leikskóla. Hún sagði: „Ég var alveg og er ekkert hundrað prósent á þessari stefnu sko, þetta er 

ekkert endilega eitthvað sem ég persónulega myndi velja að nota”. Að eigin sögn er Erna þó 

að verða jákvæðari gagnvart stefnunni, því hún segist sjá að hún virki. Það séu þá aðallega 

ákveðnar reglur stefnunnar sem henni þykja of stífar. Hún segist þó hafa sætt sig við margt 

og lært inn á stefnuna betur með tímanum. Henni finnst mikilvægt að hafa stefnu svo allir 

vinni sem heild. „Að það séu allir að gera það sama, ég held að það skiptir svo miklu máli að 

börnin fái alltaf það sama frá okkur öllum, að þau fari ekki eitthvert og fái einhver viðbrögð 

og fari svo annað og fái önnur viðbrögð.”  

6.3.2 Tilfinningalíf starfsfólks 

Allar virðast þær átta sig á því að þeirra eigin tilfinningaástand og viðmót skiptir máli í 

samskiptum við börnin. Þær töluðu allar um mikilvægi þess að nálgast börnin á rólegan hátt 

og nokkrar þeirra töluðu um að fá annan kennara til þess að leysa sig af ef þær eru í 

ójafnvægi. Halla er meðvituð um sín áhrif og sagði að ef hún verði pirruð fái hún einhvern til 

að taka við af sér því hún veit að það er lítil hjálp í henni ef hún er í ójafnvægi. Halla sagði það 

vera hennar ábyrgð að halda ró sinni því börnin hafa ekki sömu stjórn á tilfinningum sínum 

en það geti verið dagamunur á því hversu vel hún nær því. Hún bætti við: 
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Þú vilt ekki öskra á börnin … það hefur alveg komið fyrir að ég hef verið svona alveg á 

brúninni og þá þarf ég að bakka … ef ég þarf að biðja einhvern um að taka við þá fer 

ég samt og knúsa barnið og svona fyrirgefðu, ég átti ekki að missa mig við þig, eða þú 

veist ég átti ekki að verða pirruð. 

Erna viðurkenndi að henni þyki oft krefjandi þegar mörg börn gráta á sama tíma en sagðist 

þá reyna að gera sitt besta í að sýna skilning og vera róleg sjálf. Erna lýsti sér sem 

yfirveguðum og rólegum starfsmanni og reynir að sýna hlýju, kærleika og koma fram við 

börnin af virðingu. Hún sagði það þó ekki ganga ekki alltaf upp. 

Viðmælendur eru meðvitaðir um að börn tjái tilfinningar sínar og að þær séu eðlilegar. 

Halla talaði um að það sé mikilvægt að komast að rót vandans en segir tilfinningar eðlilegar 

og geti stafað af hvatvísi eða vanlíðan. Erna á erfitt með þegar börn eru leið og líður ekki 

nægilega vel, eins og í aðlögun. Þau séu þá óörugg þá vilja þau vera í fangi og gráta oft mikið 

og hrökkva í kút við minnsta áreiti. Hún bætti við: „maður reynir náttúrulega að sýna því 

skilning. Þau eru náttúrulega það lítil hjá okkur … þá er málið ekkert alveg komið, þannig að 

þau eru að tjá sig á svona öðruvísi hátt, einmitt með gráti eða öskrum eða eitthvað 

svoleiðis”. Fjóla tók í sama streng og sagði að þegar börn öskra eða gráta mikið þá verði bæði 

starfsmenn og börn órólegri: „auðvitað látum við það ekkert bitna á barninu, það er bara 

leiðinlegt, sérstaklega fyrir barnið en líka fyrir börnin í kring, oft spennast þau upp”. 

Það er ljóst að reynslan hefur veitt viðmælendum ákveðin tæki og tól í samskiptum 

þeirra við börnin. Þær eru meðvitaðar um það að þeirra eigið tilfinningalíf og viðmót hefur 

áhrif á líðan og hegðun barnanna og leggja því áherslu á að nálgast börnin á rólegan hátt. Þá 

biðja þær annan starfsmann um að taka við af sér ef þær eru sjálfar í ójafnvægi. 
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7 Umræður og lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að auka skilning á aðferðum starfsfólks í samskiptum við 

leikskólabörn og sýn þeirra á hegðun og tilfinningar barna í daglegu starfi. Einnig var 

markmiðið að fá innsýn inn í það hvernig leikskólastarfsfólk styður við félags- og 

tilfinningahæfni barna í leikskólanum en sú hæfni getur stutt við andlega líðan þeirra, eflt 

jákvæð félagsleg tengsl og stuðlað að bættu námsgengi þegar börn byrja í skóla (Nissen og 

Hawkins, 2010). Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar og þær 

settar í fræðilegt samhengi. Þá verður rannsóknarspurningum svarað en til upprifjunar voru 

þær eftirfarandi:  

• Hvernig tekst starfsfólk leikskóla á við tilfinningar og hegðun leikskólabarna?  

• Að hvaða leyti samræmist það þekkingu fræðimanna um árangursríkar aðferðir til að 

efla félags- og tilfinningahæfni barna?  

• Hvað hefur áhrif á hvort tilfinningum barna sé gefið rými í leikskólastarfi?  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru í takt við fyrri rannsóknir að því leyti að viðmælendur 

takast á við hegðun og tilfinningar með því að einblína almennt meira á athafnir barnanna en 

tilfinningar þeirra (Frivold Kostøl og Cameron, 2021; Kurki o.fl., 2016; Silkenbeumer o.fl., 

2018) og sést það til dæmis þegar viðmælendur segjast minna á ákveðna vinahegðun þegar 

börn lenda í ágreiningi eða sýna árásarhegðun og þegar barni eru gefnir tveir valkostir til 

þess að fylgja reglum eða dagskipulagi. Álag, reynsla í starfi, samræmdar aðferðir, þjálfun og 

aðhald eru aðrir þættir sem hafa áhrif á hvernig viðmælendur takast á við tilfinningar og 

hegðun barna og er það einnig í takt við fyrri rannsóknir (Ansari o.fl., 2012; Friedman-Krauss 

o.fl., 2014; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Hjördís Sigursteinsdóttir, 2019; Kilic, 2015). 

7.1 Ólíkt rými gefið fyrir tilfinningar milli aðstæðna 

Úrlausn tilfinninga- og hegðunartengdra vandamála er eitt helsta verkefni viðmælenda og 

voru þær sammála um að það sé mikil áskorun að takast á við hegðun og tilfinningar barna í 

daglegu starfi. Helsta ástæða vandamála og ágreinings í leikskólaumhverfinu er sögð vera að 

börn hafi andstæð markmið eða ólíka túlkun á aðstæðum miðað við önnur börn eða 

starfsfólk (Järvenoja o.fl., 2012) og þá er talið mikilvægt að þau fái viðeigandi stuðning frá 

starfsfólki (Jennings og Greenberg, 2009). Það er í takt við niðurstöður rannsóknarinnar þar 

sem viðmælendur sögðu helstu ástæður fyrir ágreiningi og vandamálum vera að fleiri en eitt 

barn vilja hafa sama leikfang, þegar barn á erfitt með fylgja fyrirmælum og reglum sem 

starfsfólk setur eða þegar eitt barn meiðir annað barn. 
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Rannsakendur greindu að tilfinningar barna fái mesta rýmið í aðstæðum þar sem þau 

eiga erfitt ein og sér en minnsta rýmið í aðstæðum þar sem börn þurfa að fylgja fyrirmælum 

eða reglum sem starfsfólk eða leikskólinn mótar. Hugmyndir og aðferðir Delahooke (2019) 

og Porges (2007) benda hins vegar á að mikilvægt sé að nálgast hegðun og tilfinningatjáningu 

barna sem ósjálfráð viðbrögð taugakerfisins þegar barn upplifir sig ekki öruggt í félagslegum 

aðstæðum. Hegðunin sem starfsmaðurinn sér er því mögulega óöryggisviðbragð barnsins 

sem þarf samstjórnun til að koma taugakerfinu aftur í jafnvægi. Samstjórnun virðist ekki 

alltaf vera í boði fyrir barn, sérstaklega ekki ef hegðun er krefjandi og stangast á við reglur 

skólans. Dæmi um þetta er þegar Sæunn bregst við svokölluðum gervigráti barns með því að 

slá því upp í grín og einnig þegar hún segist segja barni brandara til þess að hressa það við 

þegar því líður illa eftir að kveðja foreldra sína. Samstjórnun er þegar umönnunaraðili nýtir 

eigin tilfinningastjórnun til þess að aðstoða barn við að ná stjórn á eigin tilfinningum og 

hegðun (Porges, 2007, 2017; Silkenbeumer o.fl., 2016). Viðmælendur virðast almennt nota 

samstjórnunaraðferðir þegar barn er í tilfinningalegu ójafnvægi eitt og sér, með því að reyna 

að mæta þörfum barnsins með rólegri nálgun og af virðingu. Af því má leiða að tilfinningar 

barna fái mismikið rými innan leikskóla eftir aðstæðum, þar sem helsti munurinn kemur fram 

eftir því hvort vandamálið komi upp í ágreiningi á milli barna, þegar barn fylgir ekki 

fyrimælum eða ef barn á erfitt eitt og sér.  

Þegar börn eiga í ágreiningi sín á milli mátti greina mun á aðferðum viðmælenda 

varðandi hversu mikið börn fá að taka þátt í úrlausn vandans og hversu mikil 

tilfinningaþjálfun er til staðar. Miðað við frásagnir viðmælenda fá börnin meira tækifæri til 

þess að taka þátt í úrlausn vanda hjá Höllu og Fjólu en Sæunni og Ernu. Þegar Halla tekst á 

við ágreining á milli barna leggur hún áherslu á að viðurkenna tilfinningar beggja barna, 

reynir að vera hlutlaus en styðjandi, hvetur börnin sjálf til þess að koma með hugmyndir að 

úrlausn og miðar að því að allir fari sáttir frá borði. Það rímar við meginmarkmið 

tilfinningaþjálfunar sem er að nota aðstæður þar sem tilfinningatjáning er til staðar til þess 

að efla tilfinningahæfni barna (Gottman, 2011). Miðað við að markmið leikskólastarfs á 

Íslandi sé að efla félags- og tilfinningahæfni barna og virða hvert barn að verðleikum 

(Aðalnámskrá, 2011), þá er mikilvægt að starfsfólk leikskóla líti á börn sem hæfa einstaklinga 

sem geta tekið þátt í að finna lausnir á vandamálum sínum og að raddir þeirra séu mikils 

metnar (Wagner og Einarsdóttir, 2008). Aðferðir Höllu og Fjólu eru að mati rannsakenda í 

takt við það sem er talið styðja við félags- og tilfinningahæfni barna (Jennings og Greenberg, 

2009) og samræmast markmiðum aðalnámskrár leikskóla (2011). 

Erna og Sæunn eru hins vegar hlutdrægar í því að finna lausn á vandamálum og gefa ekki 

mikið rými fyrir börnin að finna lausn sjálf. Þær sögðu að börnin læri ákveðin gildi í 

samskiptum í leikskólanum, líkt og gildið vinahegðun, og sögðust minna á þessi gildi þegar 
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upp kemur ágreiningur á milli barna. Þá er barn tekið úr aðstæðum eða athygli þeirra beint 

að einhverju öðru til að róa það niður ef það nær ekki að haga sér eins og ætlast er til af því. 

Þessar aðferðir Sæunnar og Ernu myndu flokkast sem athafnatengdar aðferðir sem er að 

einblína á athafnir barna í stað tilfinninga þeirra (Kurki o.fl., 2016), en það telst ekki til 

tilfinningaþjálfunar (Gottman, 2011). Það á einnig við þegar Erna róar barn með því að segja 

að það geti leikið með ákveðið leikfang þegar hitt barnið er búið að nota leikfangið og nefnir 

engar tilfinningar sem eru til staðar í aðstæðunum. Þessar niðurstöður eru í takt við 

rannsóknir sem hafa sýnt að algengt sé að leikskólastarfsfólk einblíni á hegðun og athafnir 

barna án mikillar tilfinningaþjálfunar í daglegu starfi (Frivold Kostøl og Cameron, 2021; Kurki 

o.fl., 2016; Silkenbeumer o.fl., 2018).  

Af þeim aðstæðum þar sem tilfinningar og hegðun koma upp virðist mesta áskorunin 

vera þegar börn fylgja ekki fyrirmælum, reglum eða dagskipulagi. Áherslur voru ólíkar á milli 

leikskólanna tveggja um hvernig skuli fylgja eftir skipulagi dagsins. Í Bláberjahlíð virðist lítið 

rými gefið fyrir tilfinningar barnanna í þessum aðstæðum og er mikil áhersla á að stýra 

hegðun og tilfinningatjáningu með reglum og umbunarkerfi. Sæunn og Erna virðast treysta 

mikið á þessar reglur og umbunarkerfi til þess að halda röð og reglu og fá börnin til þess að 

fylgja fyrirmælum. Þetta kemur skýrt fram þegar Sæunn lýsti því hvernig hún hrósar 

börnunum markvisst þegar þau sýna þá hegðun sem hún vill sjá, eins og þegar þau klæða sig 

í útifötin, en ekkert var rætt um tilfinningar barnanna. Í Eplaskógi eru börn aðstoðuð við að 

fylgja fyrirmælum, reglum og dagskipulagi ef þau eiga erfitt með að gera það sjálf. Fjóla og 

Halla virðast sjálfsöruggar í að halda mörkum og gera það af ró og yfirvegun. Þrátt fyrir að 

tilfinningum barna sé gefið rými í þessum aðstæðum á þann hátt að tjáning þeirra er leyfð 

má einnig greina ákveðinn skort á tilfinningaþjálfun í frásögnum Fjólu og Höllu. Það kom til 

að mynda fram þegar Fjóla lýsti því að barni væru gefnir tveir valkostir um að klæða sig í 

útiföt en ekki var rætt um mögulegar ástæður þess að barnið ætti erfitt með að klæða sig í 

útifötin eða þær tilfinningar sem barnið var að upplifa. 

Frásögn Sæunnar um aðstæður þar sem barn fylgir ekki reglunni um að ganga frá 

leikföngum er skýrt dæmi um það hvernig ákveðin afleiðing er notuð til þess að breyta 

hegðun barns. Þarna virðist markmiðið vera að sýna barninu að ákveðnar afleiðingar fylgi því 

að fara ekki eftir reglum sem í þessu tilfelli voru að barnið var látið ganga frá eitt, en þó með 

aðstoð kennara. Afleiðing af þessu tagi flokkast undir atferlishyggju sem miðar að því að 

breyta hegðun með umbun eða afleiðingum (Berger, 2017). Sæunn bætti þó við að þessi 

ákveðna afleiðing sé sjaldan notuð því börn vilja ekki lenda í þessum aðstæðum oftar en einu 

sinni. Það leiðir líkur að því að börnunum finnist óþægilegt að mæta þessum afleiðingum. 

Annað dæmi um aðferðir atferlishyggjunnar er að veita umbun þegar barn fylgir reglum. 

Þegar Sæunn og Erna hófu störf í Eplaskógi voru þær ekki alveg sammála þeirri hugmynd að 
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nota umbunarkerfi til þess að móta hegðun barna en hafa þó sætt sig við þessa aðferð þar 

sem skólinn leggur hana til. Viðhorf þeirra sögðu þær hafi breyst vegna þess að þær sjá að 

umbunarkerfi getur virkað til þess að breyta hegðun barna. Það stenst fræði um 

atferlishyggju (Berger, 2017) en Gossen (2004) hefur bent á að þurfi að fara varlega í að nota 

hvers kyns umbunarkerfi og hrós til þess að breyta hegðun fólks. 

Mat okkar er að það að nota hrós, umbunarkerfi og afleiðingar markvisst til þess að 

breyta hegðun sé í ákveðnu ósamræmi við það sem talið er efla félags- og tilfinningahæfni 

barna (Silkenbeumer, 2018). Þessar aðferðir skortir tilfinningaþjálfun (Kurki o.fl., 2016) þar 

sem ekkert tilfinningatal er til staðar og tilfinningatjáning barnanna er ekki nýtt sem tækifæri 

fyrir nánd og lærdóm. Svör viðmælenda gáfu til kynna að gert sé ráð fyrir því að barnið geti 

haft stjórn á hegðun sinni þegar fylgja þarf reglum eða fyrirmælum án aðstoðar starfsfólks. 

Færa má rök fyrir að litið sé á hegðunina sem hugarstýrða en þar sem um er að ræða börn á 

leikskólaaldri má leiða líkur að því að oftar sé um að ræða hvatastýrða hegðun heldur en 

hugarstýrða hegðun. Hvatastýrð hegðun birtist þegar barn er í tilfinningalegu ójafnvægi og 

hefur ekki stjórn á eigin tilfinningum og hegðun en hugarstýrð hegðun getur birst þegar 

barnið er í félagsvirknikerfinu og getur þar af leiðandi haft stjórn á tilfinningum og hegðun, í 

takt við aldur og þroska (Porges, 2007, 2017). Þrátt fyrir að Halla og Fjóla sögðust fylgja 

ákveðnum samskiptaleiðbeiningum þar sem fyrsta skrefið er að viðurkenna tilfinningar barna 

þá var ekki ljóst hvort þær noti þá aðferð þegar barn fylgir ekki fyrirmælum eða reglum. 

Viðurkenning tilfinninga er þó talinn mikilvægur partur af tilfinningaþjálfun sem hefur verið 

tengd við betri félags- og tilfinningahæfni barna (Gottman, 2011; Silkenbeumer, 2018),  

Þegar umbun eða afleiðingar eru notaðar má greina að verið sé að miðla ákveðnum 

gildum eða viðhorfum til barna (Hrönn Pálmadóttir, 2017; Ingibjörg Sigurðardóttir o.fl., 2019; 

Juutinen og Viljamaa, 2016). Viðhorf á borð við „ég hlusta ekki á tilfinningar þínar þegar þú 

fylgir ekki mínum fyrirmælum” getur sent barni þau skilaboð að tilfinningar þess séu ekki 

virtar við slíkar aðstæður. Þegar aðferðir á borð við umbun og afleiðingar eru notaðar virðist 

viðhorfið einnig vera að barnið hafi næga félags- og tilfinningahæfni til að geta hagað sér í 

takt við þau viðmið sem sett eru (Rose-Krasnor og Denham, 2009) en sú hæfni þroskast með 

auknum aldri og heilaþroska og er ekki komin nema að litlu leyti á leikskólaaldri (Berger, 

2017; Delahooke, 2019; Heatherton, 2011). Þó er mat okkar að viðmælendur séu á vissan 

hátt að miðla þessum gildum ómeðvitað til barnanna og er það er í takt við íslenskar 

rannsóknir sem hafa komist að því að skortur sé á heildrænni ígrundun á gildum og hvernig 

þeim er miðlað til barna í leikskólum (Hrönn Pálmadóttir, 2017; Ingibjörg Sigurðardóttir o.fl., 

2019).  

Í aðstæðum þar sem viðmælendur lýstu því að barn ætti erfitt, eitt og sér, kom hvað 

skýrast fram hversu góða félags- og tilfinningahæfni viðmælendur búa yfir. Félags- og 
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tilfinningahæfni þeirra (Jennings og Greenberg, 2009) kom skýrt í ljóst þegar þær lýstu því að 

þær nálgist börnin rólega, sýni þeim virðingu og reyni að byggja upp traust samband við þau 

svo þau geti leitað til þeirra þegar eitthvað bjátar á. Þá lýstu þær því allar að eðlilegt sé að 

börn þurfi að tjá tilfinningar sínar og settu það í samhengi við þroska þeirra og skort á 

tilfinningastjórnun sem gefur einnig ákveðna innsýn inn í félags- og tilfinningahæfni þeirra. 

Miðað við frásagnir viðmælenda er ljóst að tilfinningum barnanna er að einhverju leyti gefið 

rými í Bláberjabæ, en töluvert meira í Eplaskógi. Þá má greina að ákveðnar tilfinningar og 

tilfinningatjáning fái minna rými almennt, líkt og söknuður til foreldra og gervigrátur. Einnig 

virðist tilfinningatjáning í einhverjum tilfellum aðeins fá afmarkaðan tímaramma og þá sé 

tjáningin stöðvuð eftir ákveðinn tíma sem starfsfólk ákveður. Þetta kom fram í frásögn 

Sæunnar, Ernu og Fjólu þegar þær töluðu um söknuð barnanna til foreldra sinna og þegar 

Sæunn talaði um gervigrát barna. Aldur barnanna virðist einnig skipta máli þar sem 

samfélagsleg viðmið segja að á ákveðnum aldri eigi börn að vera búin að öðlast vissa félags- 

og tilfinningahæfni og þá þurfi að stöðva tilfinningatjáningu sem rímar ekki við þau viðmið.  

Þrátt fyrir að tilfinningar barnanna fái mest rými í þeim aðstæðum þar sem barn á erfitt, 

eitt og sér, má greina ákveðinn stigsmun á því hversu mikil tilfinningaþjálfun er til staðar og 

þar af leiðandi hversu mikið er verið að efla félags- og tilfinningahæfni barnanna. Í 

Bláberjahlíð virðast fáar reglur vera til staðar um hvernig eigi að takast á við aðstæður þar 

sem barn á erfitt, eitt og sér. Það virðist gera það að verkum að Sæunn og Erna gefa 

tilfinningum barna mun meira rými í slíkum aðstæðum, miðað við aðrar aðstæður þar sem 

reglur skólans gefa viðmið um hegðun barna. Að mati okkar er ákveðinn munur á því að gefa 

tilfinningum barna rými og svo að efla félags- og tilfinningahæfni barnanna með 

tilfinningaþjálfun (Gottman, 2011; Rose-Krasnor og Denham, 2009). Einn viðmælandi virðist 

alltaf leggja sig fram við að gefa tilfinningum barna rými og nota tilfinningaþjálfun í 

samskiptum við þau þegar vandamál koma upp. Hinar þrjár leggja einnig áherslu á að gefa 

tilfinningum barnanna rými en tilfinningaþjálfunina skortir oft. Ekki er skýrt hvað orsakar 

þessa misjöfnu nálgun en frásagnir viðmælenda gefa ákveðna vísbendingu um mismikla 

félags- og tilfinningahæfni þeirra (Jennings og Greenberg, 2009).  

7.2 Aðrir áhrifaþættir á samskipti  

Eins og áður hefur komið fram gefa aðalnámskrá (2011) og lög um leikskóla (nr. 90/2008) 

litlar leiðbeiningar um hvernig skuli takast á við ágreining á milli barna og önnur vandamál 

sem snúa að börnum á þann hátt sem eflir félags- og tilfinningahæfni þeirra. Þá skortir einnig 

rannsóknir á samskiptaaðferðum leikskólastarfsfólks á Íslandi (Ingibjörg Sigurðardóttir o.fl., 

2019). Nýlegar skýrslur gefnar út af Embætti landlæknis (2019, 2020) greina frá því að 

íslenska leikskóla skortir heildrænt kerfi og rannsóknarmiðaðar aðferðir til þess að efla 

félags- og tilfinningahæfni barna. Því kemur á óvart hversu góðar og aðgengilegar 
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samskiptaleiðbeiningar virðast vera í Eplaskógi, með nákvæmum leiðbeiningum um úrlausn 

hvers kyns vanda og ágreinings. Þar er lagt upp með að nota ákveðið orðalag sem er þjálfað 

af aðstoðarleikskólastjóra og öðru starfsfólki þegar nýr starfsmaður byrjar. Hins vegar er 

skortur á skýrum og samræmdum aðferðum í Bláberjahlíð, samkvæmt Ernu og Sæunni, en 

aðferðir þeirra virðast byggðar á reynslu þeirra sjálfra og leiðbeiningum sem þær þurfa að 

sækjast eftir hjá samstarfsfólki og yfirmönnum þeim.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að mikilvægt sé að dagleg rútína stuðli að 

vellíðan barna og má greina að unnið sé eftir því í Eplaskógi þegar börnunum er veittur 

sjónrænn fyrirvari með stundaglasi þegar styttist í að þau þurfi að ganga frá leikföngunum. 

Þar má greina að verið sé að taka mið af þörfum og þroska barnanna sem eiga oft erfitt með 

skiptingar í dagskipulagi og að stöðva leik (Berger, 2017). Viðmælendurnir voru allar 

sammála um að samræmi í aðferðum innan leikskólans hafi áhrif á hversu vel gengur að 

takast á við hegðun og tilfinningar barna. Ósamræmi í aðferðum að mati viðmælenda eykur 

álag og rugling meðal starfsmanna og kemur það skýrt fram í frásögnum viðmælenda sem 

starfa í Bláberjahlíð. Meira samræmi er til staðar í Eplaskógi og miðað við frásagnir Höllu og 

Fjólu virðist það orsakast að miklu leyti af þeim skýru samskiptaleiðbeiningum sem eru til 

staðar og góðu aðhaldi. Leiðbeiningarnar í Eplaskógi taka líka mið af þroska barna og styðja 

við þátttöku þeirra í að finna lausn á vandamálum líkt og svæði nærþróunar fjallar um 

(Silkenbeumer o.fl., 2016; Valsiner, 2006; Vygotsky, 2012).  

Allir viðmælendur lýstu því að álagið í starfinu sé bæði líkamlegt og andlegt og að það 

hafi áhrif á hvernig þeim tekst að takast á við tilfinningar og hegðun barna. Það er í takt við 

rannsókn Ansari og félaga (2022) sem leiddi í ljós að tilfinningaleg örmögnun í starfi getur 

haft áhrif á getu starfsfólks til að veita börnum tilfinningalegan stuðning. Líklegt er að þessi 

tilfinningalega örmögnun, sem orsakast meðal annars af álagi við að takast á við hegðun og 

tilfinningar barna, sé liður í því að leikskólastarfsfólk brennur út og óttast Erna að brenna út í 

starfi eins og algengt er hjá starfsfólki leikskóla. Það sem vegur upp á móti álaginu er áhugi 

viðmælenda á starfinu en þær lýsa því allar hversu mikla ánægju starf með börnum veitir 

þeim. Einnig hjálpar reynslan þeim í að takast á við hegðun og tilfinningar, þar sem þær hafa 

allar yfir sjö ára starfsreynslu en samkvæmt rannsókn Kilic (2015) eru tengsl á milli þjálfunar í 

starfi og þess hvort leikskólastarfsfólk sýni börnum hlýju og umhyggju. 

Af þeim aðferðum og aðstæðum sem rædd hafa verið hingað til ætti að vera nokkuð ljóst 

að mikilvægt er að skapa leikskólastarfsfólki viðunandi aðstæður og þjálfun í starfi. Þá þarf 

einnig að minnka álag á leikskólastarfsfólk svo það geti betur stutt við félags- og 

tilfinningahæfni barna. Við teljum mikilvægt að starfsfólk leikskóla vanmeti ekki aðstæður 

þegar vandamál koma upp í samskiptum þeirra við leikskólabörn þar sem þær eru taldar góð 

tækifæri til þess að efla félags- og tilfinningahæfni barna, líkt og rannsóknir um 
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tilfinningaþjálfun hafa leitt í ljós (Hunter o.fl., 2011; Kehoe o.fl., 2014; Shortt o.fl., 2010). 

Auka þarf vægi tilfinninga í starfi með leikskólabörnum og efla félags- og tilfinningahæfni 

starfsfólks svo það sé móttækilegt fyrir þeim (Gold, 2017; Howes, 2016; Jennings og 

Greenberg, 2009), þar sem tilfinningar eru sá þáttur í mannlegri tilveru sem hjálpar barninu 

að takast á við aðstæður sem hafa síðan áhrif á velferð þess (Buss, o.fl., 2017; Jensen og 

McConchie, 2020). 

7.3 Lokaorð 

Færa má rök fyrir því að þörf sé á frekari rannsóknum á aðferðum starfsfólks í samskiptum 

þeirra við leikskólabörn og sýn þeirra á tilfinningar og hegðun. Einnig er mikilvægt fyrir 

starfsfólk að vita hvaða samskiptaaðferðir og umgjörð styðja best við þroska félags- og 

tilfinningahæfni barna. Þá væri gagnlegt að þróa ítarlegri samskiptaleiðbeiningar, í tengslum 

við aðalnámskrá og Barnasáttmálann, til þess að auka þekkingu leikskólastarfsfólks á þroska 

barna og styðja við aðferðir þeirra og hæfni í að efla félags- og tilfinningahæfni barna 

samkvæmt nýjustu þekkingu. Styrkleikar rannsóknarinnar liggja í nýrri sýn á hegðun og 

tilfinningar barna útfrá kenningum Porges um ósjálfráð viðbrögð taugakerfisins þegar það 

upplifir aðstæður sem óöruggar. Þá veitir rannsóknin innsýn inn í samstjórnunaraðferðir 

leikskólastarfsfólks og hvaða aðstæður bjóða ekki upp á rými fyrir tilfinningar í samskiptum 

við leikskólabörn.  

Aðstæður í leikskóla geta valdið miklu álagi, bæði á starfsfólk og börn. Það getur valdið 

því að börn fari í tilfinningalegt ójafnvægi sem getur svo haft neikvæð áhrif á innra líf þeirra. 

Tilfinningalegt ójafnvægi barna getur birst með krefjandi hegðun eða ákafri 

tilfinningatjáningu og þá getur tilfinningalegt ójafnvægi eins barns smitast yfir á önnur börn, 

þá sérstaklega þegar rýmið er ekki nægilega stórt og of mörg börn eru saman á deild. Því 

teljum við þörf á að veita starfsfólki leikskóla stuðning við að takast á við tilfinningar og 

hegðun barna á þann hátt sem talið er efla félags- og tilfinningahæfni barnanna og stuðlar að 

vellíðan allra.  

Að lokum finnst okkur við hæfi að lýsa óvæntri þróun sem átti sér stað í 

rannsóknarferlinu. Upphaflega var helsta markmið verkefnisins að komast að því hvort 

viðmælendur og starfsfólk leikskóla almennt gæfu tilfinningum barna rými í daglegu starfi. 

Eftir því sem leið á ritgerðarvinnuna komumst við þó að því að það virðist ekki nóg að gefa 

tilfinningum barna rými til þess að efla félags- og tilfinningahæfni barna, heldur þarf 

tilfinningaþjálfun að vera til staðar og góð félags- og tilfinningahæfni starfsfólks er 

nauðsynleg til þess að veita þessa tilfinningaþjálfun. Þessar niðurstöður gefa mikilvægar 

vísbendingar um hvernig er hægt að bæta leikskólastarf á Íslandi og þannig stuðla enn frekar 

að velferð og vellíðan barna. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

1. Geturðu sagt mér aðeins frá bakgrunni þínum?  

a. (aldur, menntun, reynsla í leikskólanum, fyrri reynsla í vinnu með börnum, 

áttu börn?)  

b. (starfsaldur, staða á vinnustað, aldur barna sem þú vinnur með)  

2. Hvers vegna ákvaðst þú að fara að vinna í leikskóla?  

a. Eða // Hvers vegna ákvaðstu að mennta þig sem leikskólakennari (ef 

viðkomandi er það)?  

3. Hvernig myndir þú lýsa þér sem starfsmanni í leikskólanum?  

4. Hverjar eru þínar áherslur í samskiptum við börnin sem þú sinnir?   

5. Hvers konar hegðun barna myndir þú segja að væri krefjandi?  

6. Hvernig finnst þér eiga að bregðast við þegar barn sýnir krefjandi hegðun?   

7. Hvað telur þú skýra það þegar barn sýnir krefjandi hegðun?   

8. Hvernig myndir þú bregðast við í svona aðstæðum?  

a. Ef barn rífur dót af öðru barni  

b. Ef barn meiðir annað barn  

c. Ef barn fer ekki eftir fyrirmælum  

d. Ef barn skemmir hluti  

9. Hvernig upplifir þú stórar tilfinningar barna? (Hvað finnst þér um það þegar börn tjá 

stórar tilfinningar) 

a. Hvernig upplifir þú grát barna?   

b. Hvernig upplifir þú reiði barna?   

c. Hvernig upplifir þú öskur barna?  

10. Hvernig myndir þú bregðast við í svona aðstæðum?  

a. Ef barn grætur og segist vilja mömmu/pabba  

b. Ef barn virðist vera óhuggandi  

c. Ef barn öskrar óstjórnlega  
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11. Ef þú hugsar um það sem þér finnst vera krefjandi hegðun eða krefjandi tilfinningar 

barns, hvað heldurðu að hafi mótað þá skoðun þína?  

12. Hér koma nokkrar spurningar um líðan þína í vinnunni,  

a. Hvernig líður þér þegar þú ert að takast á við krefjandi hegðun eða stórar 

tilfinningar barnanna á deildinni?  

b. Manstu eftir aðstæðum þar sem þú upplifðir áskoranir í samskiptum við 

börnin?   

i. Geturðu gefið dæmi og lýst þeim aðstæðum?  

13. Hvað segir stefnan í þínum leikskóla um það hvernig eigi að takast á við þessar 

aðstæður?  

14. Hvernig er starfsfólk í leikskólanum þjálfað í stefnunni og hve mikið?  

15. Hvert geta þeir leitað til að þjálfa sig eða fengið hjálp til að takast á við krefjandi 

hegðun eða tilfinningar? (Krefjandi aðstæður)  

16. Finnst þér stefnan styðja þig í starfi?  

a. Hvernig?  

17. Er eitthvað í stefnunni sem þú ert ósammála? 

18. Hvað hefur mestu áhrifin á það hvernig samskiptin við börnin ganga?   

19. Hvað veitir þér ánægju í samskiptum við börnin?   

20. Sérðu fyrir þér að vinna með börnum í framtíðinni?   

21. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum?  
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Viðauki B: Kynningarbréf 

Við heitum Halldóra Markúsdóttir og Kristín Þóra Gunnlaugsdóttir og vinnum að lokaverkefni 

til BA gráðu í uppeldis og menntunarfræði við Háskóla Íslands. Verkefnið beinist að 

samskiptum leikskólastarfsfólks og barna í leikskólum sem byggja á mismunandi 

uppeldisstefnu. Við höfum mikinn áhuga á því að starfsfólk í þínum leikskóla taki þátt í 

þessari rannsókn og er hann valinn vegna uppeldisstefnunnar. Tilefni þessa bréfs er að óska 

eftir leyfi þínu og aðstoð við að finna viðmælendur.  

Við óskum eftir leyfi fyrir því að taka viðtöl við 2-3 starfsmenn leikskólans með amk 2 ára 

starfsreynslu, sem vinna á deild með 2-5 ára gömlum börnum.  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á sýn leikskólastarfsfólks á samskipti við 

leikskólabörn. Gögnum verður safnað hjá 4-6 þátttakendum í heild, frá tveimur leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar munu birtast á Skemmu, safni 

námsritgerða og rannsóknarita, seinna á þessu ári. 

Nöfnum viðmælenda verður breytt í dulnefni í gögnum og niðurstöðum og verða allar 

persónurekjanlegar upplýsingar meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Leiðbeinandi í verkefninu 

og ábyrgðarmaður er Eyrún María Rúnarsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands, [netfang]. 

 

Með von um góðar viðtökur, 

Halldóra Markúsdóttir, [netfang], [símanúmer]. 

Kristín Þóra Gunnlaugsdóttir, [netfang], [símanúmer].  
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Viðauki C: Upplýst samþykki 

Rannsókn: Sýn leikskólastarfsfólks á samskipti við leikskólabörn 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á sýn leikskólastarfsfólks á samskipti við 

leikskólabörn. Framkvæmd rannsóknar er í höndum Halldóru Markúsdóttur og Kristínar Þóru 

Gunnlaugsdóttur sem vinna að BA verkefni sínu í uppeldis- og menntunarfræði. 

Þátttaka felur í sér að rannsakandi taki viðtal við mig. Upplýsingar úr viðtalinu verða notaðar 

í rannsókn og þær tengdar við fræðilegt efni. Viðtalið verður hljóðritað og afritað í rituðu 

máli, hljóðritinu verður svo eytt. Mér er gefið dulnefni svo að rannsakandinn sem tekur 

viðtalið sé sá eini sem veit hið rétta nafn. Gögnin verða aðgengileg báðum rannsakendum og 

leiðbeinanda en engum öðrum.  

Allar persónurekjanlegar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og rannsakandi 

tryggir nafnleynd. Persónuverndarsjónarmiða verður gætt að fullu við meðferð, vinnslu og 

eyðingu frumgagna í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga (nr. 90/2018).  Leiðbeinandi í verkefninu og ábyrgðarmaður er Eyrún 

María Rúnarsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, [netfang]. 

Ég get hætt þátttöku hvenær sem er án þess að gefa upp ástæðu. Ég get neitað að svara 

tilteknum spurningum ef mér hugnast svo. 

Ég hef lesið upplýsingarnar sem ég fékk sendar frá rannsakanda og gat spurt um það sem ég 

skildi ekki og fengið útskýringar. 

 Ég hef sjálf/ur/t ákveðið að taka þátt í rannsókninni. 

Ég er samþykk/ur/t því að viðtalið sé hljóðritað. 

  

--------------------------------------------------------------------------- 

Dagsetning og undirskrift þátttakanda 

  

Rannsakandi staðfestir hér með að hafa veitt þátttakanda upplýsingar um eðli og tilgang 

rannsóknarinnar. 

  

---------------------------------------------------------------------------- 

  

Dagsetning og undirskrift rannsakanda 

  

Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda 
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