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Ágrip 
 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. prófs við Kennaradeild Háskólans á 
Akureyri. Viðfangsefni hennar er feimni og rannsóknarspurningin er: Er hægt að 
hjálpa börnum að sigrast á þeirri hindrun sem feimnin er og þá hvernig? Feimni er vel 
þekkt og svo flókið fyrirbæri að engin ein skilgreining er fullnægjandi því hún er á 
ýmsa lund eftir því hver á í hlut.  

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar fjalla höfundar um ýmsar rannsóknir sem gerðar 
hafa verið í tengslum við feimni. Þær hafa sýnt að orsakir feimni liggja í samspili 
erfða og umhverfis, feimnin er afar algeng og getur haft alvarlegar afleiðingar í för 
með sér. Það er þó ljóst að ýmislegt er til ráða. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar er umfjöllun um könnun sem höfundar 
ritgerðarinnar gerðu til að kanna hversu margir leikskólakennarar þekkja til og hafa 
unnið með feimin börn í leikskólum. Reynt er að komast að því hvort þeir hafi unnið 
eftir einhverri ákveðinni áætlun, hvort hún hafi þá borið árangur og hvort þeir telji 
þörf á að hafa slíka áætlun. Könnunin fór fram í öllum leikskólum Akureyrar og tóku 
57 leikskólakennarar þátt. Helstu niðurstöður eru að meirihluti leikskólakennara telja 
að feimin börn séu hluti af barnahópnum, afar fáir leikskólar eiga áætlanir til að vinna 
eftir með feimin börn og flestir þátttakenda telja að slíkar áætlanir ættu að vera til. 
Einnig greina svarendur frá því að þar sem áætlanir voru til báru þær árangur. Í ljósi 
niðurstaðna þyrftu fleiri leikskólar að eiga áætlanir fyrir feimin börn. 

Í þriðja hluta ritgerðarinnar fjalla höfundar um áætlun sem þeir hafa gert til að 
hjálpa leikskólakennurum að reyna að fyrirbyggja feimni og takast á við hana hjá 
feimnum börnum. Áætlunin er aðeins grunnur sem leikskólakennarar þurfa að byggja 
á eftir þörfum. Þessa áætlun byggja höfundar á þeim kennismiðum og hugsuðum sem 
ritgerðin byggir á ásamt reynslu og þekkingu. 
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Abstract 
 

This essay is a final thesis for a B.Ed. degree from the University of Akureyri. The 
topic is shyness and the essay attempts to answer the question: Is it possible to help 
shy children to overcome the barrier that shyness is and then how? Shyness is a well 
known but complicated condition without a complete definition because it manifests 
itself in so many different ways. It can be described as isolation or suppression due to 
new circumstances. 

The first part of the essay discusses various research related to shyness. The 
researches showed that causes of shyness lies in interaction between genetic and 
environmental factors, shyness is very common and can have serious consequences. It 
is though evident that many things can be done to help shy children.   

The second part of the essay discusses a survey, conducted by the authors, on 
shyness awareness among preschool teachers and their experience in dealing with 
shyness. The survey attempts to find out if preschool teachers have dealt with shyness 
using systematic methods and if they work. The survey also attempts to find out if 
teachers believe systematic methods are needed and then how such systems should 
look like. The survey was conducted in all preschools in Akureyri, with 57 preschool 
teachers participating. The main results are that the preschool teachers believe that a 
part of the children are shy, few preschools have systematic procedures to handle 
shyness, and most preschool teachers believe such procedures should be in place. The 
survey reveals that systematic procedures work well when they are in place. The main 
conclusion is that systematic procedures to handle shyness should be more 
widespread in preschools. 

In the third part of the essay the authors discuss a project which they have 
done to help teachers prevent harmful consequences of shyness. Our suggestion may 
create a base on which preschool teachers can further build on with their own ideas. 
This project is built on a few theoreticians and our own experience and knowledge.   
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1 Inngangur 
Öll erum við mismunandi úr garði gerð. Höfundar telja það kost og vilja að hver og 

einn fái að njóta séreinkenna sinna, það er að hver og einn fái að vera eins og hann er í 

stað þess að steypa alla í sama mót. Allir hafa eitthvað til brunns að bera og ekki er 

ástæða til að hafa fordóma gagnvart einstaklingum sem á einhvern hátt skera sig úr 

eða falla ekki inn í hópinn. Nú í seinni tíð hefur töluvert verið fjallað um og unnið 

með sérþarfir barna. Þrátt fyrir jákvæða sýn höfunda á börn og styrkleika þeirra hafa 

þeir töluverðan áhuga á sérþörfum barna. Þarfirnar eru margar en höfundar hafa valið 

að fjalla um einn þátt, feimnina. Höfundar hafa allir á einhvern hátt kynnst feimninni í 

gegnum lífs– og starfsreynslu og vilja að öll börn fái tækifæri til að láta ljós sitt skína. 

Þeir telja að feimni geti verið hindrun í lífi barna, hindrað þau í að vera það sem þau 

vilja vera og gera það sem þau vilja gera. Þetta var því tilvalið tækifæri til að kynnast 

viðfangsefninu og fræða aðra um þá erfiðu hindrun sem feimnin getur verið.  

Hvað er að vera feiminn? Af hverju eru sumir feimnir? Er hægt að yfirstíga 

feimnina? Er feimnin arfgeng og meðfædd eða lærð hegðun? Þetta orð feimni er ef til 

vill ekki eins saklaust og það lítur út fyrir að vera í fljótu bragði. Höfundar hafa 

ákveðið að leitast við að svara þessum spurningum ásamt fleirum í eftirfarandi ritgerð. 

Í byrjun ritgerðarinnar er umfjöllun um rannsóknir og hvað þær segja um helstu 

einkenni, orsakir, tíðni, afleiðingar feimninnar og hvað sé til ráða. Til að geta stuðlað 

að betri þekkingu á viðfangsefninu könnuðu höfundar ýmis atriði varðandi feimni 

leikskólabarna hjá deildarstjórum, aðstoðarleikskólastjórum og leikskóla–stjórum í 

leikskólum Akureyrarbæjar. Í síðasta kaflanum sem höfundar kjósa að kalla Að byrgja 

brunninn, gera höfundar áætlun um hvernig þeir telja hentugast að takast á við feimni 

barna í aðlögun, hópastarfi og samverustundum. Við gerð áætlunarinnar notuðu 

höfundar það sem fram kom í könnun þeirra, það sem hefur verið skrifað og eigið 

hyggjuvit. 

Það er einlæg von höfunda að ritgerðin nýtist almenningi sem vill fræðast 

meira um þetta efni en ekki síst leikskólakennurum sem þurfa að hafa þekkingu á 

mörgum þáttum sem varða uppeldi og þroska barna. 
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2 Rannsóknir á feimni  
Gerðar hafa verið ýmsar rannsóknir á feimni, til dæmis á samspili erfða og umhverfis, 

kynjamun og sjálfsáliti. Margir virtir sálfræðingar hafa bæði rannsakað feimni, sett 

fram tilgátur um orsakir, afleiðingar og hvað sé til hjálpar. Í þessu sambandi ber helst 

að nefna Philip Zimbardo og Jerome Kagan.  

Philip Zimbardo, sem er fæddur árið 1933, er heimsþekktur sem 

vísindamaður, kennari og rannsakandi. Hann hefur unnið til fjölda verðlauna og verið 

heiðraður á ýmsum sviðum. Hann starfaði sem prófessor við Stanford Háskóla frá 

1968 og hefur einnig kennt í Yale Háskóla, New York Háskóla og í Columbia 

Háskóla í Bandaríkjunum. Árið 1975 kom hann Stanford feimnistofnuninni á fót. 

Hann hefur gefið út fjölda bóka og meðal annars fjalla tvær þeirra sérstaklega um 

feimni en það eru bækurnar Shyness, What It Is? What to Do About It? (1977) sem 

hefur verið þýdd á íslensku og heitir Feimni, Hvers vegna? Hvað er til ráða? (1985) 

og The shy child (1999). Hann starfaði einnig sem formaður Ameríska 

sálfræðifélagsins til fjölda ára.1 Það má segja að tilviljun ein hafi ráðið því að Phillip 

Zimbardo gerði sálfræðilega rannsókn á feimni. Þrátt fyrir að hann hafi snemma gert 

sér grein fyrir lamandi áhrifum feimninnar á einstaklinga var það vegna furðulegrar 

atburðarásar að hann sem fræðimaður í félagsvísindum beindi sjónum sínum að 

feimninni. Hann var að halda fyrirlestur við Stanford Háskólann um áhrif ýmissa 

félagslegra aðstæðna á hugsun, tilfinningu og atferli eða hvernig fólk getur breyst við 

ákveðnar aðstæður. Hann tók hinn sárfeimna sem dæmi um fólk sem hefur vilja og 

þekkingu til að gera eitthvað ákveðið en getur samt ómögulega gert það. Dæmi um 

slíkt gæti verið maður sem fer á dansleik og kann öll danssporin en treystir sér samt 

ekki til að bjóða konu upp í dans. Eftir fyrirlesturinn leituðu margir stúdentar til hans 

um hjálp við feimni. Hann benti nemendum sínum á bókasafnið til að leita upplýsinga 

um feimni en komst að því að sáralítið var til um það efni. Hann og nemendur hans 

gerðu því feimnikönnun sem náði til 400 stúdenta sem áttu að svara spurningunni: 

Hver eru áhrif feimninnar á hinn feimna? Nú hafa mörg þúsund manns tekið þátt í 

þessari könnun. Tekin hafa verið fjölmörg einkaviðtöl ásamt viðtölum við foreldra og 

kennara. Atferlisathuganir hafa verið gerðar á feimnum og ófeimnum við ýmsar 

aðstæður og ýmsar tilraunir gerðar undir vísindalegu eftirliti. Þó að feimnirannsóknin 

 
1 Zimbardo, Philip G. 2003 
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sé að mestu leyti gerð á bandarískum stúdentum þá nær hún einnig til fólks af öðrum 

menningarsvæðum svo sem frá Japan, Mexíkó, Indlandi, Þýskalandi og Ísrael. 

Mikilvægar upplýsingar hafa fengist með þessu móti. Segja má að meginniðurstöður 

rannsóknarinnar séu þær að feimni sé afar algeng og hefur í för með sér ýmsar 

hvimleiðar afleiðingar en er þó einstaklingsbundin. Til að hjálpa fólki að sigrast á 

feimni sinni stofnaði Zimbardo síðan feimnideild við Stanford Háskóla.2

Jerome Kagan er prófessor í sálfræði við Harvard Háskóla og hefur unnið þar 

frá 1964 við rannsóknir á þróun mannsins. Hann er forstjóri Hugar/Heila/Hegðunar–

deildarinnar og agaáætlunarinnar sem hefur hlotið mikla athygli. Síðastliðin 16 ár 

hefur hann rannsakað skapgerðareiginleika og þá sérstaklega samband milli arfgengra 

persónueinkenna og áhrif menningar á þroska barna.3 Hann hefur aðallega lagt áherslu 

á að rannsaka tvo stóra þætti í þessu sambandi, annarsvegar feimin, uppburðarlítil og 

varkár börn og hinsvegar áræðin, félagslynd og mannblendin börn. Kagan er einn af 

virtustu fræðimönnum á þessu sviði. Hann hefur skrifað og ritstýrt fjölda bóka um 

barnasálfræði og nýjasta bókin hans Spádómar Galens kom út á síðasta ári4. Hann 

hefur einnig átt þátt í að skrifa bækurnar Extreme fear, shyness, and social phobia 

(1999) og Social Withdrawal, Inhibition, and Shyness in Childhood (1993). 

Höfundar munu fyrst og fremst styðjast við rannsóknir og tilgátur sem 

Zimbardo og Kagan hafa gert ásamt samstarfsfólki sínu en koma jafnframt inn á 

ýmsar aðrar rannsóknir. Í eftirfarandi köflum greina höfundar frá helstu einkennum, 

orsökum, tíðni og afleiðingum feimninnar og hvað sé til ráða. 

2.1 Hvernig lýsir feimni sér? 

Þú stendur utan við hringinn og veltir því fyrir þér af hverju þér finnst þú skilinn út 

undan. Ómeðvitaður um að þú þarft þitt EIGIÐ leyfi til að vera með, ekki þeirra.5

Feimni er flókið fyrirbæri og engin ein skilgreining er fullnægjandi því feimnin er 

mismunandi ástand eftir því hver á í hlut.6 Ein útskýring er að feimni megi skipta í 

tvennt. Annars vegar feimni sem er félagsleg einangrun þar sem áhyggjur af mati 

annarra er hvatinn, sérstaklega við nýjar aðstæður. Hins vegar þegar feimni er hömlun 
 
2 Zimbardo, Philip G. 1985:7–9  
3 Kagan, Jerome [án árs]a  
4 Kagan, Jerome [án árs]b 
5 McKinley Health Center 2001 
6 Zimbardo, Philip G. 1985: 18 
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eða bæling sem lýsir sér sem félagslegur einmanaleiki eða einangrun við nýjar 

aðstæður.7 Önnur tilraun til útskýringar á hugtakinu feimni er sú að feimni geti verið 

samfelld líðan líkt og hjá þeim sem eru á efri mörkum félagsfælni. Þó að þessar tvær 

tilfinningar séu að mörgu leyti eins þá geta þær verið ólíkar og óháðar hvor annarri. 

Einnig má geta þess að feimni getur verið spurning um skilgreiningu eða viðhorf. Það 

sem í einni fjölskyldu flokkast undir feimni getur verið að flokkist ekki sem feimni 

hjá annarri fjölskyldu. Einnig getur verið misjafnt á milli menningarsvæða hvernig 

feimni er greind. Feimið fólk er ekki talið þjást af tilfinningaröskun heldur frekar talið 

vera með skapgerðareinkenni þrátt fyrir að vera félagslega til baka, lítið félagslynt og 

minna félagslega hneigt en annað fólk. Feimið fólk getur átt samskipti við aðra og 

tekist á við félagslegar aðstæður þegar nauðsyn krefur sem og staðið frammi fyrir 

öðrum. Það eru ekki til neinar formlegar rannsóknir þar sem rannsökuð hafa verið 

tengsl á milli feimni og félagsfælni.8

Það getur verið erfitt að nálgast feiminn einstakling annars vegar vegna 

kjarkleysis hans, tortryggni eða varfærni og hinsvegar vegna fífldirfsku og öfgafullrar 

hegðunar. Þó svo að rót feimninnar sé alltaf sú sama geta viðbrögð einstaklinga verið 

gerólík. Ytra atferli einstaklingsins er ekki alltaf augljós vísbending um 

feimnitilfinningu hans. Þeir sem eru feimnir geta verið feimnir á ytra borðinu eða 

innra með sér. Vandamál feimninnar virðist vega þyngra hjá þeim einstaklingum sem 

eru feimnir á ytra borðinu vegna þess að einkennin eru svo greinileg. Sá sem er 

feiminn innra með sér getur sýnst félagslyndur og öruggur út á við en innra með sér 

leynir hann kvíða sínum. Þessir einstaklingar ná margir hverjir langt í starfi og falla 

margir leikarar og grínistar undir þennan flokk. Þegar öllu er á botninn hvolft þá er 

einstaklingur feiminn ef honum finnst hann vera það. Flestir reisa sér ósýnilega veggi 

í kringum sig til að veita sér öruggt skjól en feimnir einstaklingar reisa margföld 

varnarvirki til að hindra að aðrir komi of nærri. Þessir varnarmúrar hindra þann 

feimna í að mynda tengsl við aðra. Feimnin getur verið val eða sjálfskapaður lífsstíll 

hjá sumum en ævilangur refsidómur án vonar um náðun hjá öðrum. Meirihluti hinna 

feimnu er á miðju feimnisviðinu. Það eru þeir sem fara hjá sér og eru vandræðalegir 

við ákveðnar aðstæður og einstaklinga. Vanlíðanin er nógu mikil til að hindra 

 
7 Rubin, Kenneth H.og Jens B. Asendopf 1993:14 
8 Beidel, Deborah C. og Samuel M. Turner 1998:7  
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félagslega þátttöku þeirra og athafnir, að þeir láti skoðanir sínar í ljós eða geri það 

sem þá langar til.9

Feimni getur birst sem hræðsla við fólk, sérlega þá sem eru á einhvern hátt 

tilfinningalega ógnandi svo sem yfirvöld, fólk af gagnstæðu kyni og þá sem eru á 

einhvern hátt framandi.10 Oft upplifir feimið barn mikla vanlíðan í návist annarra. 

Feimið barn getur verið kvíðið eða bælt við ókunnugar aðstæður eða í samskiptum við 

aðra. Feimið barn er líklegra til að verða stressað eða heft þegar því finnst það vera til 

sýnis eins og til dæmis þegar það hittir einhvern nýjan eða þarf að tala fyrir framan 

aðra. Feimnu barni líður betur að sitja á hliðarlínunni og fylgjast með leik fremur en 

að taka virkan þátt. Flestum börnum finnst þau feimin annað slagið en hjá öðrum er 

ástandið viðvarandi.11 Mikilli feimni er lýst á þann hátt að viðkomandi er stöðugt 

upptekinn af eigin viðbrögðum gagnvart raunverulegum eða ímynduðum aðstæðum 

og er mjög duglegur við að forðast félagslegar aðstæður. 12 

Feimni er einnig hægt að skilgreina sem félagslegt fráhvarf sem er mótvægi 

við félagsleg gildi, sérstaklega við nýjar aðstæður. Hinsvegar er þáttum svo sem 

félagslyndi og feimni báðum lýst sem eðlilegum hluta skapgerðar og eru ekki 

óbreytanlegir. Hinir ófélagslyndu þurfa ekki endilega að vera neikvætt örvaðir 

varðandi ákveðið málefni eða hlut. Það eru þessir einstaklingar sem velja að vera 

einangraðir, það er að segja félagslegar aðstæður valda þeim ekki endilega álagi eða 

stressi. Þessir einstaklingar eru taldir hafa lága félagsgetu en ekki feimnir. 

Nauðsynlegt er að skilja að félagsleg bæling eða tregða til að vera í félagslegum 

aðstæðum þýðir ekki endilega það að barnið sé feimið eða þjáist af félagsfælni. Aðra 

þætti eins og tilfinningalegt uppnám eða líkamleg veikindi sem leiða til þess að barn 

er óvirkt verður einnig að taka til greina.13 

Þeir sem eru feimnir hafa flestir tilhneigingu til að:  

� Skynja það að félagsleg samskipti eru mikils metin. 

� Búast við að hegðun þeirra verði ófullkomin og þeir verði metnir á 

neikvæðan hátt. 

 
9 Zimbardo, Philip G. 1985:18–24,35–38,89 
10 Zimbardo, Philip G. 1985:17 
11 Better Health Channel 2002 
12 Schmidt, Louis A. 1999:47 
13 Beidel, Deborah C. og Samuel M. Turner 1998:34-35 
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� Eru haldnir „fáránlegum hugmyndum“ um það hversu góð frammistaða 

þeirra ætti að vera í félagslegum samskiptum og hversu mikla velþóknun 

þeir fá frá öðrum. 

� Hugsa „Hvernig kröfur eru gerðar til mín við þessar aðstæður?“ 

� Tileinka sér tækni um að reyna að læðast með veggjum. 

� Verða uppteknir af sjálfum sér og veita öðrum ekki nógu mikla athygli. 

� Dæma sjálfa sig á neikvæðari hátt en aðrir dæma þá. 

� Kenna sjálfum sér um félagsleg mistök og rekja góðan árangur til utanað 

komandi þátta. 

� Taka til greina neikvæð viðbrögð en hafna jákvæðum viðbrögðum. 

� Muna betur neikvæðar upplýsingar sem þau fá um sjálfa sig og þá 

neikvæðu reynslu sem þeir verða fyrir.14 

Það er ekki ný uppgötvun að til séu mismunandi „gerðir“ af feimnum börnum. 

Í bókinni Extreme fear, shyness and social phobia geinir frá hugmyndum sem segja 

að til séu að minnsta kosti tvær tegundir af feimni: hræðslufeimni og feimni um eigin 

sjálfsvitund. Samkvæmt bókinni er hræðslufeimni eitthvað sem þróast og birtist hjá 

börnum á leikskólaaldri og kemur fram sem feimni við ókunnuga. Það að vera 

feiminn um eigin sjálfsvitund er hinsvegar eitthvað sem er lengi að þróast og birtist á 

bilinu fimm til sex ára og kemur fram hjá börnum á þróun sjálfsins og hæfileikanum 

að taka gagnrýni frá öðrum.15 

Kagan og félagar gefa gaum að feimni meðal ókunnugra barna eða fullorðinna 

sem einkenni um almenna skapgerð. Börn sem greinast feimin um eins árs aldur 

bregðast illa við óþekktum aðstæðum. Hinar óþekktu aðstæður geta verið fólk eða 

viðburðir. Þegar um fólk er að ræða segja foreldrar börnin feimin, þegar aðstæður eru 

óþekktar þá segja foreldrar börnin óframfærin. Ef ástæðan er til dæmis nýr matur þá 

segja foreldrar að börnin séu smámunasöm. Sá sem flokkast feiminn er það ekki 

vegna þess að hann er feiminn við ókunnuga heldur þurfa fleiri þættir að koma til. 

Börn sem eru greind feimin þurfa ekki endilega að vera feimin við ókunnuga.16 

Ekki má gleyma jákvæðu hlið feimninnar þar sem feimnum einstaklingum er 

oft lýst á jákvæðan hátt og eru orð eins og hæglátur, hógvær, góður hlustandi og 

kurteis oft notuð til að lýsa þessum einstaklingum. Feimin börn valda sjaldan 

 
14 Cheek, Jonathan M. 1999:233 
15 Schmidt, Louis A. 1999:47–66 
16 Kagan, Jeromy 1999:3–13 
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vandræðum í skóla, þau hafa ekki hátt og eru yfirleitt engum til ama. Framkoma 

feiminna einstaklinga er oft talin háttvís og heimsmannsleg. Á bilinu 10-20% 

feiminna einstaklinga kunna vel við að vera feimin og kjósa það.17 

2.2 Hvers vegna eru sumir feimnir? 

Það fyrsta sem kemur upp í hugann í sambandi við feimni er ef til vill hvers vegna eru 

sumir feimnir en aðrir ekki? Hverjar eru orsakir feimninnar? Orðið feimni er oft notað 

af sérfræðingum til að lýsa persónueinkennum þeirra sem eru félagslega til baka.18 

Fjöldinn allur af sálfræðingum, félagsfræðingum, geðlæknum og öðrum 

vísindamönnum hafa kannað hið flókna fyrirbæri feimnina. Svör þeirra eru fjölmörg 

og afar ólík.  

� Félagssálfræðingar álíta að feimnin eigi upptök sín í stimplinum: feiminn. 

Þeir telja sem sagt að með því að einstaklingur segi sér að hann sé feiminn 

eða aðrir segja að hann sé feiminn þá verði hann það.  

� Félagsfræðingar og sumir barnasálfræðingar hafa þá trú að félagslegar 

aðstæður ýti undir feimni hjá mörgum og því eigi að líta á feimni í ljósi 

félagslegra aðstæðna. 

� Atferlisfræðingar telja að feimnir einstaklingar hafi einfaldlega ekki lært 

þá félagslegu færni sem þarf til að eiga í samskiptum við annað fólk. 

� Vísindamenn sem kanna persónusérkenni eru vissir um að feimni sé 

arfbundinn eiginleiki eins og hæð eða greind. 

� Sálkönnuðir álíta feimni einungis einkenni. Þeir telja feimni meðvitaða 

staðfestingu á ómeðvitaðri baráttu sem á rætur að rekja djúpt í 

sálarlífinu.19 

Orsakir feimni eru mismunandi eftir einstaklingum og oft eru þær 

samfléttaðar. Þær geta legið í samspili erfða og umhverfis.20 Vitað er að öll börn 

fæðast með vissa skapgerð sem síðan þróast í samspili við umhverfið og veldur því að 

hvert barn hefur sinn persónuleika. Þeir sálfræðingar sem hafa áhuga á þessum mun 

einstaklinganna hafa reynt að útskýra lykilatriði skapgerðarinnar. Í bók Helen Bee The 

Developing Child segja þeir Thomas og Chess frá þrenns konar skapgerðareinkennum 

 
17 Zimbardo, Philip G. 1985:26–27,75 
18 Beidel, Deborah C. og Samuel M. Turner 1998:7  
19 Zimbardo, Philip G. 1985:43  
20 Better Health Channel 2002 
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barna. Þessi flokkar eru auðvelda barnið, erfiða barnið og seintekna barnið. Auðvelda 

barninu er lýst á þann hátt að það nálgast nýja atburði á jákvæðan hátt svo sem að 

bragða á nýjum mat. Það er reglusamt og oftast hamingjusamt. Þetta barn fylgist vel 

með, er þægilegt í umgengni og virkt. Erfiða barnið fer ekki eftir reglum, það er 

uppstökkara, grætur meira og hærra, aðlagast ókunnum aðstæðum seint og bregst við 

þeim á neikvæðan og ofsafenginn hátt. Þegar það hefur hinsvegar sætt sig við 

aðstæðurnar sýnir það jákvæð viðbrögð gagnvart þeim. Barn með athyglisbrest eða 

hvatvísi er gott dæmi um slíkt barn. Seintekna barninu er lýst á þann hátt að það getur 

verið lengi að aðlagast nýjum aðstæðum, það sýnir fá viðbrögð hvort sem um er að 

ræða jákvæð eða neikvæð og bregst við á rólegri máta en erfiða barnið. Það getur 

verið mjög þægilegt í skóla, talar hugsanlega ekki mikið og ef til vill ekki neitt og 

getur verið feimið eða kvíðið. Barnið getur verið vel gefið, með góðan orðaforða og 

hugrakkt. Það er þó í vissum áhættuhópi þar sem það getur „gleymst“ undir vissum 

kringumstæðum þar sem lítið fer fyrir því.21 

Önnur vídd í tengslum við persónuleikann eru þrautseig og viðkvæm börn. 

Ýmsir hugsuðir halda því fram að öll börn fæðist með vissa viðkvæmni svo sem 

skapgerðarerfiðleika, líkamlega fötlun, ofnæmi eða erfðafræðilega tilhneigingu til 

áfengissýki. Sérhvert barn fæðist einnig með varnarþátt svo sem miklar gáfur, góða 

samhæfingu og gott skap sem gerir það þrautseigara þegar á móti blæs. Þessir tveir 

þættir, viðkvæmni og þrautseigja, hafa samverkandi áhrif með umhverfinu á þann hátt 

að sama umhverfið getur haft mjög ólíkar afleiðingar allt eftir því í hvaða hlutfalli 

viðkvæmnin og þrautseigjan eru hjá hverju barni. Barn sem elst upp við erfiðar 

aðstæður getur þar af leiðandi náð langt í lífinu ef þrautseigjan er ríkjandi 

persónueinkenni. Á sama hátt getur barn sem elst upp við góðar aðstæður farið illa út 

úr lífinu ef viðkvæmnin er ríkjandi. Uppeldisaðferðir foreldra hafa einnig mikið að 

segja. Bestu möguleikar á góðu lífi fyrir barnið eru þegar foreldrar eru ástríkir og 

hvetjandi ásamt því að barnið er þrautseigt. Aftur á móti eru mun minni möguleikar á 

góðu lífi þegar viðkvæm börn búa við lélegar aðstæður.22 

Helen Bee greinir einnig frá því að Diane Baumrind flokki foreldra í þrjár 

mismunandi gerðir sem hver um sig hefur mismunandi áhrif á börnin. Í fyrsta lagi eru 

 
21 Bee, Helen 2000:3, 97–98  

Bukatko, Danuta og Marvin W. Daehler 2004:399  
Papalia, Diane E. o.fl. 2003:82 

22 Bee, Helen 2000:14–15 
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það undanlátssamir foreldrar, uppeldisaðferðir þeirra einkennist af hlýju og 

umburðarlyndi en hjá þeim er afar lítill agi. Þannig uppeldi leiðir gjarnan til þess að 

börnum gengur ekki vel í skólanum á unglingsárum, þau eru óþroskuð, árásargjörn og 

getulítil í samskiptum við jafnaldra, oft ósjálfstæð og óábyrg. Í öðru lagi eru það 

ráðríkir foreldrar en uppeldisaðferðir þeirra einkennast af miklum kröfum, mikilli 

stjórnun en litlum stuðningi og hlýju. Hætta er á að börnum þeirra gangi ekki vel í 

skóla og þau eigi í erfiðleikum í samskiptum við jafnaldra sína. Í þriðja lagi eru svo 

styðjandi foreldrar sem gera miklar kröfur til barna sinna en sýna jafnframt skilning 

og hlýju. Börn þeirra fá almennt mjög góða útkomu á öllum sviðum, þeim gengur 

oftast vel í skóla, með góðan félagsþroska, lága afbrotahegðun og eru í miklum og 

góðum samskiptum við jafningja. Eleanor Maccoby og John Martin tala um fjórðu 

foreldragerðina sem eru afskiptalausir foreldrar. Þessir foreldrar gera litlar kröfur til 

barna sinna og gefa þeim ekki endurgjöf. Börn þeirra koma almennt illa út í skóla og 

afbrotahegðun þeirra er algeng, agaleysi mikið og þar af leiðandi lítið sjálfstraust.23 

Samkvæmt Baumrind þá beita styðjandi foreldrar bestu uppeldisaðferðinni sem gerir 

það að verkum að börn þessara foreldra eru betur undir það búin að takast á við 

feimni. Hins vegar getur agaleysi undanlátssömu foreldranna leitt til óöryggis barna 

með þeim afleiðingum að þeim börnum er hættara við að verða feimin. Kröfuharðir 

og lítið styðjandi foreldrar geta, vegna þess hve stjórnsamir þeir eru, gert börnin 

óörugg og afar meðvituð um eigið sjálf með þeim afleiðingum að þau verða feimin.24 

Jeromy Kagan og Nancy Snidman við Harvard Háskóla gerðu rannsókn þar 

sem þau einblíndu á erfðir og umhverfi varðandi feimni. Þau rannsökuðu börn frá 

fæðingu til sjö ára aldurs. Þau komust að því að 10-15% af nýburum eru fædd með 

tilhneigingu til að verða feimin og hlédræg. Hjá feimnum ungbörnum og smábörnum 

kom í ljós að þau eru með mjög næmt taugakerfi. Þau sýna miklu hærri líkamlega 

svörun í taugakerfinu en ófeimin börn svo sem mikinn pirring og hraðan hjartslátt við 

nýjar og óverndaðar aðstæður, þau eru mun næmari. Á leikskólaaldrinum og á fyrstu 

árum í grunnskóla halda þrjú af hverjum fjórum þessara barna sínu meðfædda mynstri 

um háa svörun og eru áfram óhóflega viðkvæm, hrædd, finna fyrir óþægindum og eru 

feimin og bæld við félagslegar aðstæður. Mörg þeirra eru einnig hrædd við tiltölulega 

venjulegar athafnir eins og að hafa frumkvæði að samræðum í barnahópi, fara í 

 
23 Bee, Helen 2000:385–386 
24 Zimbardo, Philip G. 1999:29–31 
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sumarbúðir, vera ein heima eða fara ein inn að sofa.25 Kagan og fleiri hafa getið sér til 

um að þetta snemmbúna lunderni geti tengst svæði í heilanum sem á þátt í stjórnun 

hvata og geðhrifa.26 Kagan hefur þó ekki trú á að öll nýfædd börn sem hafa næmt 

taugakerfi verði endilega feimin eða hlédræg þegar þau eldast. Hann telur frekar að 

orsakir feimni geti verið af ýmsum umhverfisþáttum eins og til dæmis misklíð milli 

foreldra, veikindum í fjölskyldunni eða ráðríki eldri systkina.27 

Zimbardo hefur fundið feimnismynstur á fjórum sviðum það er, hvort feimið 

barn á feimna foreldra, hvernig það eða foreldrar þess greina feimnina, röð þess í 

systkinahópnum og sjálfsímynd barnsins.28 Af öllu þessu má sjá að foreldrar gegna 

veigamiklu hlutverki. Þeir eru fyrirmyndir barnanna og því er hætta á að ef 

foreldrarnir eru feimnir þá verði börnin það líka. Ef ójafnvægi ríkir í umönnun eða 

foreldrarnir ná ekki sambandi við börnin sín getur það valdið því að börnin verði 

kvíðin og sýni feimna hegðun.29 Rannsóknir sem hafa verið gerðar á fjölskyldum og 

fjölskyldumynstri þeirra barna sem þjást af félagsfælni á æskuárunum sýndu að sumir 

foreldrar voru stöðugt að finna að hegðun barnsins, svo sem að barnið skuli ekki geta 

yfirstigið hræðsluna, það sé fjölskyldunni til skammar og það valdi því að fjölskyldan 

eigi færri fjölskylduvini. Þessir foreldrar voru stöðugt að leiðrétta í staðinn fyrir að 

leiðbeina. Ef foreldrar ofvernda börn sín getur það leitt til feimni barnanna því þau 

eiga frekar á hættu að vera of upptekin af sjálfum sér. Það getur komið í veg fyrir að 

þau geti tekið undir sjónarmið annarra sem er gríðarlega mikilvægt að geta á 

fullorðinsárum.30 

Zimbardo telur einstaklinga hæglega geta orðið feimna vegna aukinnar 

einangrunar sem fylgir nútímaþjóðfélagi. Hann telur að ef einstaklingur nær ekki 

sambandi við annað fólk með auðveldum hætti þá sé voðinn vís. Það eru færri 

tækifæri til að fylgjast með jákvæðum, hlýjum og gagnkvæmum samskiptum en hann 

telur að þau séu nauðsynleg til að einstaklingur geti þjálfað sig í samræðum, 

málamiðlun og að láta í ljós og taka gagnrýni. Zimbardo segir frá könnun sem 

vísindamaðurinn Robert Ziller gerði á sálfræðilegum áhrifum búferlaflutninga. Sú 

könnun leiddi í ljós að börn sem fluttu oft voru mun einangraðri félagslega. Zimbardo 

 
25 Kagan, Jerome o.fl. 1993:21 
26 Schmidt, Louis A. 1999:47–66 
27 Hoffnung, Robert J. og Kelvin L. Seifert 1994:448–449 
28 Zimbardo, Philip G. 1985:63 
29 Better Health Channel 2002 
30 Henderson, Lynne og Philip Zimbardo [án árs] 
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greinir frá því að sumir feimnir einstaklingar taka öryggi einangrunar fram yfir 

vanlíðunartilfinninguna sem fylgir því að vera hafnað. Þetta getur leitt til vítahrings. 

Með því að forðast annað fólk fara þeir feimnu hugsanlega á mis við mikilvæga 

endurgjöf frá öðrum einstaklingum í sömu sporum. Þessi skortur á félagslegum 

samskiptum getur því leitt til frekari einangrunar.31 

Hörð gagnrýni og ótti við mistök er annar þáttur sem hefur mikil áhrif á feimni 

barna. Börn sem hafa þurft að sæta mikilli gagnrýni, stríðni eða jafnvel einelti frá 

sínum nánustu svo sem foreldrum, systkinum eða vinum verða hugsanlega feimin. Ef 

barn er gangrýnt fyrir að standast ekki óraunhæfar kröfur er líklegt að það óttist 

mistök. Það getur orðið til þess að það verði feimið.32 Komið hefur í ljós að feimin 

börn hafa neikvæða sjálfsmynd, finnast þau ekki eins aðlaðandi, verr gefin og 

óvinsælli heldur en ófeimin börn. Börn þurfa að finna fyrir sjálfstrausti og virðingu í 

samskiptum við aðra heima, í skólanum eða í leik með vinum. Samskipti kennara og 

foreldra við feimið eða hlédrægt barn hafa mikið um það að segja hvort barnið fær 

sanngjörn viðbrögð og sé ekki gagnrýnt og niðurlægt fyrir mistök sín. Það getur skipt 

sköpum fyrir sjálfstraust barnsins. Tilfinningin um eigið sjálfstraust getur eflst við það 

að hjálpa því að byggja upp styrk sinn og gæta þess að það rífi sig ekki niður. Það er 

einnig mjög mikilvægt að kennarar og foreldrar skapi börnum skilyrði og séu þeim 

góð fyrirmynd ásamt því að veita þeim tækifæri til að efla sjálfstraust sitt.33 

Ofuráhersla á samkeppni og einstaklingsframtak getur dregið úr sjálfstrausti og er því 

hugsanlega einnig orsök feimni.34 

Þrátt fyrir það sem áður hefur komið fram og að feimnir einstaklingar séu ekki 

álitnir eins vinalegir og aðrir er yfirleitt ekki litið á þá á jafn neikvæðan hátt og þeir 

óttast. Feimið fólk man neikvæða svörun betur en fólk sem ekki er eins félagsfælið og 

það man neikvæða sjálfsmynd betur en jákvæða. Þeir feimnu ofmeta líkurnar á 

óþægindum við félagslegar aðstæður og eru einstaklega viðkvæmir gagnvart 

neikvæðum viðbrögðum frá öðrum. Þeir eiga við vandamál að stríða varðandi stöðuga 

íhugun og hræðslu. Feimnir einstaklingar vanmeta eigin hæfni til að fást við 

félagslegar aðstæður og eru yfir höfuð svartsýnir á félagsleg samskipti. Þeir standast 

ekki eigin væntingar um að eiga vinsamleg samskipti við aðra jafnvel þó þeir trúi því 

 
31 Zimbardo, Philip G. 1985:54–55, 62, 87 
32 Better Health Channel 2002 
33 Hoffnung, Robert J. og Kelvin L. Seifert 1994:448–449 
34 Zimbardo, Philip G. 1985:54–55 
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að þeir ráði við að koma fram á viðeigandi hátt. Þannig verður feimnin sjálfsköpuð 

fötlun og þeir eru fljótir að koma með ástæðu eða afsökun fyrir því hvers vegna þeir 

eigi í félagslegum erfiðleikum og segja til dæmis: „Ég get ekki gert þetta vegna þess 

að ég er feiminn“ sem verður með tímanum hækjan þeirra.35 Það kom fram í 

feimnikönnun Zimbardo og félaga að feimni og lágt sjálfsmat eiga samleið. Þegar 

sjálfsmat er lágt þá er feimni mikil en þegar sjálfsmat er hátt þá siglir feimnin sinn 

sjó.36 

Samt sem áður yfirstíga mörg börn feimnina af sjálfsdáðun, sum vegna 

fórnfýsi, önnur af samvinnu við yngri systkini og enn önnur í gegnum félagslynda 

jafningja. Ekkert er eins árangursríkt í að yfirstíga feimni og að barnið upplifi að það 

standi sig vel.37 

2.3 Hversu algeng er feimni? 

Rannsókn Zimbardo, sem höfundar greindu frá hér að framan, leiddi í ljós að feimni 

er algeng, alþjóðleg og útbreidd. Yfir 80% þátttakenda töldu sig hafa verið feimnir 

einhvern tímann á ævinni en 40% þeirra töldu sig feimna á líðandi stundu. Um 25% 

töldu sig vera feimna að staðaldri. Það voru hins vegar 4% sem skilgreindu sig sem 

ofurfeimna það er alltaf feimin við allar aðstæður og með öllu fólki. Tíðnin er 

mismunandi eftir menningarsvæðum og manngerðum en hvergi var að finna hóp þar 

sem minna en 25% töldu sig feimna. Fjöldi ofurfeiminna var aldrei innan við 2% og 

fór upp í 10%. Um það bil 20% þátttakenda rannsóknarinnar sögðust ekki finna til 

feimni. Hún er algengari meðal skólabarna en fullorðinna og það er að hluta til vegna 

þess að fullorðnir sem voru feimnir í æsku hafa sigrast á feimninni eða um 40%. 

Margt bendir til þess að feimni á kynþroskaskeiði sé algengari meðal stúlkna en 

drengja. Á unglingsárum eru um 54% barna feimin á líðandi stundu, samanborðið við 

40% fullorðinna, og á sú prósentutala rætur að rekja til stúlknanna.38 Rannsóknir 

Kagans, Snidman og Arcus ásamt fleiri rannsóknum hafa leitt í ljós að um 15% 

heilbrigðra hvítra barna á aldrinum eins til tveggja ára eru mjög feimin að staðaldri, 

 
35 Henderson, Lynne og Philip Zimbardo [án árs] 
36 Zimbardo, Philip G. 1985:159 
37 Henderson, Lynne og Philip Zimbardo [án árs] 
38 Zimbardo, Philip G. 1985:19–22 
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óframfærin og óttaslegin þegar þau takast á við ókunnar aðstæður. Helmingur þessara 

barna er enn feiminn við 8 ára aldur en hinn helmingurinn hefur unnið á feimninni.39 

Af þeim löndum sem Zimbardo rannsakaði varðandi feimni er hún algengust í 

Japan. 57% Japana töldu sig vera feimna en yfir 90% þeirra töldu sig vera eða hafa 

einhvern tímann verið feimna. Það er meira en hjá nokkurri annarri þjóð. Feimni var 

sérlegt vandamál meðal japanskra karlmanna, það gæti hugsanlega verið vegna 

togstreitu eða þeirra krafna sem umhverfið gerir til þeirra. Þeir eiga að vera 

allsráðandi yfirvald á heimilinu en auðmjúkir og óvirkir gangvart yfirboðurum. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að 75% Japana töldu feimni vera vandamál en það er 

athyglisvert þar sem hógværð og fálæti eru taldar dyggðir í austrænum samfélögum. 

Japönsk börn reyndust vera mun óvirkari, seinni til tals og hreyfinga, ósjálfstæðari í 

hugsun og ólíklegri til að ráða við umhverfi sitt en bandarísk börn. Það leyfðist ekki 

að dreifa spurningalista Zimbardos í Kína en miðað við atferlisrannsóknir á hans 

vegum bendir allt til að feimni sé óalgengt fyrirbæri þar. Í Kína er hóphyggja ríkjandi, 

velgengni einstaklingsins er mæld eftir þýðingu hans fyrir hópinn eða þjóðfélagið í 

heild. Hóphyggjan dregur ekki úr athafnasemi einstaklingsins því það er ýtt undir 

hana með hlutdeild og sameiginlegu stolti hópsins yfir framtakinu. Því virðist sem 

dregið sé úr feimni eða hún fyrirbyggð með því að allir finni sinn stað í samfélaginu. 

Þeir látnir taka sameiginlega ábyrgð á markmiðum, trú á hæfileika barna, mátt 

menntunar og því að kenna ytri aðstæðum um mistök en ekki einstaklingum. Ísrael er 

annað land þar sem feimni er ekki algeng. Aðeins 31% Ísraela telja sig feimna. Konur 

í Ísrael eru þó feimnari en karlar en í flestum samfélögum mælist enginn merkjanlegur 

munur milli kynjanna. Hlutfall meðal bandarískra gyðinga er lægra aðeins 24% þeirra 

segjast vera feimin. Það angrar þá minna þótt athygli hópa beinist að þeim. Þeir hafa 

yfirleitt ekki áhyggjur af félagslegum aðstæðum og ókunnugir eða einstaklingar af 

gagnstæðu kyni vekja ekki eins mikla feimni hjá þeim og öðrum. Hugsanlega er það 

jákvætt viðhorf þeirra til barna sem kemur í veg fyrir að einstaklingar verði feimnir. 

Börn þeirra fá yfirleitt að taka þátt í samræðum fullorðinna. Þau eru einnig beðin um 

að leika listir fyrir fjölskyldu og vini og þeim er hrósað fyrir frammistöðuna hvernig 

svo sem hún er. Þau eru hvött til sjálfstrausts og forystuhæfileikar efldir. Feimni er 

hins vegar merki um veikleika og dugleysi.40 

39 Kagan, Jerome o.fl. 1993:21 
40 Zimbardo, Philip G. 1985:220–231 
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Á síðastliðnum tveimur áratugum hefur orðið gífurleg aukning á rannsóknum 

sem beinast að feimni. Það eru að minnsta kosti þrjú mikilvæg atriði sem hafa komið í 

ljós í þessu tiltekna efni. Í fyrsta lagi er það að feimni er allstaðar þekkt fyrirbæri þar 

sem 90% mannkynsins hefur upplifað hana að einhverju leyti. Í öðru lagi hefur um 

það bil 15% af mannkyninu upplifað mikla feimni. Í þriðja lagi eru til mismunandi 

tegundir feimni þar sem hver og ein hefur ákveðin tengsl við atferli og sálarlíf.41 

2.4 Hverjar eru afleiðingar feimni?  

Feimni er álíka alvarleg og líkamleg fötlun, hún er lamandi og andlegur dragbítur sem 

getur haft ógnvekjandi afleiðingar. Hún gerir fólki erfiðara fyrir að kynnast nýjum 

einstaklingum og eignast vini og þar með að njóta ánægjulegrar reynslu af ýmsu tagi. 

Feimni getur komið í veg fyrir að fólk láti álit sitt og skoðanir í ljós eða leiti réttar 

síns. Hún getur líka komið í veg fyrir að fólk sé metið að verðleikum og valdið því að 

fólk ofurrýni í eigin viðbrögð og jafnvel ýtt undir uppburðarleysi. Þeir sem eru 

feimnir upplifa oft mikla hræðslu og óþægindi við félagslegar aðstæður. Þá skortir 

yfirleitt sjálfsöryggi í samskiptum við annað fólk, hafa óeðlilega miklar áhyggjur af 

því hvað öðrum finnst um þá og eru hræddir um að vera álitnir kjánalegir, óaðlaðandi, 

treggáfaðir eða óverðugir.42 

Flestum börnum finnast þau feimin annað slagið en hjá öðrum er ástandið 

viðvarandi.43 Fyrir börn á leik- og grunnskólaaldri er feimnin sérstaklega sársaukafull. 

Börn á þessum aldri eru oft á tíðum að berjast við eigin sjálfsstjórn, frumkvæði, færni 

og sjálfsálit. Það að berjast við allt þetta sem og að vera með yfirþyrmandi tilfinningar 

um skömm, efa, samviskubit eða lélegt sjálfstraust gerir þeim enn erfiðara fyrir.44 

Feimni getur heft þroska barna, frammistöðu í skóla, vináttu og félagslega reynslu.45 

Grunnþáttum í lífsleikni er að geta leyst vandamál. Feimin börn eru oft léleg í 

að leysa vandamál. Þau reyna aftur og aftur sömu lausnirnar og gefast á endanum upp. 

Ófeimin börn hugsa skapandi, prófa mismunandi lausnir og leysa vandamálið. Þessi 

leikni til að leysa vandamál getur tengst vinsældum og skortur á þessari leikni tengst 

óvinsældum.46 Einnig torveldar feimnin tjáskipti og skýra hugsun sem og ýtir undir 

 
41 Schmidt, Louis A. 1999:47 
42 Zimbardo, Philip G. 1985:17 
43 Better Health Channel 2002 
44 Hoffnung, Robert J. og Kelvin L. Seifert 1994:448–449 
45 Swallow, Ward K. 2000:4 
46 Carducci, Bernardo J. 2003:49 
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neikvæðar tilfinningar á borð við einsemd, þunglyndi og kvíða sem eru algengir 

fylgifiskar feimninnar.47 Ef ekki er tekist á við feimni í bernsku heldur hún oft áfram 

fram á fullorðinsár og getur leitt til einmanaleika, sjálfsefa og jafnvel örvæntingar. 

Feimið fólk er ekki líklegt til að skara fram úr í vinnu og er oft í láglaunastörfum.48 

Hægt er að skipta afleiðingum feimninnar í þrjá megin þætti, hegðun, 

tilfinningar og líkamlegir þættir. Undir hegðunina falla atriði eins og tregða til að tala, 

tala mjög lágt, nánast þannig að ekki heyrist en einnig erfiðleikar með augnsamband, 

frumkvæði og að bjóða sig fram. Varðandi tilfinningarnar þá eru það þættir eins og 

óframfærni, vandræðakennd, óöryggi og vanmáttur. Þeir reyna að láta lítið á sér bera 

og láta álit sitt sjaldan í ljós. Líkamlegu þættirnir gætu verið að roðna, ógleði, sviti í 

lófum, aukinn æðasláttur, hraður hjartsláttur, þurrkur í munni og skjálfti.49 Þegar 

feimni er verulegt vandamál hjá fólki forðast það félagslegar aðstæður og fer síður á 

mannamót. Það er iðulega óþægilega meðvitað um eigið sjálf og hugsar neikvæðar 

um sjálft sig og aðra, sér sig sem bælt, klaufalegt, óvinalegt og óhæft. Það er hrætt við 

að snerta sjálft sig, tjáir sig sjaldnar með andlitinu og er mun oftar sammála heldur en 

ósammála. Hversu ólíklegt það er til að sýna félagslega hegðun virðist vera tengt við 

lágt sjálfstraust þess og getuleysi til að sýna viðeigandi hegðun.50 

Ófeimnir einstaklingar upplifa margt af þessu líka en gera minna úr þeim en 

feimnir einstaklingar, þeir horfa á það jákvæða sem kann að fylgja á eftir en feimnir 

einstaklingar hugsa oft á tíðum einungis um neikvæðu hliðarnar.51 Vert er í þessu 

samhengi að hafa í huga að þrátt fyrir alla þá neikvæðu þætti sem fylgja því að vera 

feiminn er fátt svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott. Jákvæðir þættir eru kannski 

ekki margir en mikilvægt er að horfa ekki fram hjá þeim. Í því samhengi ber einna 

helst að nefna atriði eins og að feimni er verðmætt sálfræðilegt einkenni sem gerir 

einstaklingi kleift að vera með framúrskarandi félagslega næmni og djúpa 

sjálfsskoðun. Vegna þess að feimið fólk er oft næmt á umhverfið, sérstaklega það að 

vera dæmt eða hafnað, þá er það oft næmara á tilfinningar annarra en þeir sem ekki 

eru feimnir. Feimnir einstaklingar geta verið samúðarfullir, umhyggjusamir og blíðir 

vegna þess að þeir vita hvað það er að vera öðruvísi og einangraðir. Þeir geta 

samsamað sig með eymd og tilfinningalegum þjáningum annarra. Á sama tíma eru 
 
47 Zimbardo, Philip G. 1985:17 
48 Swallow, Ward K. 2000:5 
49 McKinley Health Center 2001 
50 Henderson, Lynne og Philip Zimbardo [án árs] 
51 Zimbardo, Philip G. 1985:30–31 
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þeir oft mjög íhugulir og djúpir hugsuðir vegna þess að þeir eyða miklum tíma innra 

með sér þar sem þeir hugsa mikið um eigið líf og annarra.52 Því miður er það svo að 

hinn feimni bælir niður fjöldann allan af hugsunum, tilfinningum og athöfnum sem 

koma aftur og aftur upp á yfirborðið. Það er í þessum hugsanaheimi sem tilvera 

feiminna einstaklinga er. Inni fyrir er fjöldi hugsana, tilfinningaflækja og bældra 

langana.53 

Feimni getur dregið úr tækifærum til að æfa félagsfærni og þátttöku í 

skemmtilegum og gefandi athöfnum sem krefjast samskipta við önnur börn svo sem 

íþróttir, leiklist og tónlist. Einnig getur hún dregið úr getu til að ná fram því besta hjá 

barninu af ótta þess við að vera dæmt. Hún getur hindrað börn í að eignast vini og 

aukið á einmannaleika.54 

Þegar feimni er á háu stigi getur hún leitt til félagsfælni.55 Félagsfælni er þegar 

einstaklingar einangra sig með öllu móti frá félagslegum aðstæðum. Hún getur einnig 

verið hugsanleg orsök eða afleiðing ýmissa erfiðleika svo sem lélegu raunsæismati, 

lélegu sjálfsáliti, einmanaleika eða þunglyndi.56 Það verður þar af leiðandi sífellt 

erfiðara að fara út á meðal fólks og þannig hleður boltinn utan á sig vanlíðan. Hér á 

eftir segjum við reynslusögu móður 14 ára drengs sem haldinn er félagsfælni og hefur 

þurft að leita sér hjálpar. 

Lárus er fjórtán ára gamall og hefur neitað að fara í skólann. Kennarinn hans 

og skólastjórinn segja hann vera vandamál vegna þess að hann skrópi í skólanum. 

Hinsvegar hefur sést til hans á skólalóðinni eftir skóla. Hann fer á hverjum morgni 

með mömmu sinni í bílnum í skólann en þegar að skólanum er komið þá hefur hann 

ekki dug eða þor til að fara út úr bílnum. Móðirin útskýrir að þegar hann komi í 

skólann þá virðist hann vera yfirkominn af hræðslu og hann geti ekki yfirgefið 

bifreiðina. Vegna þess að móðir hans getur borið kennsl á tilfinningar hans, þar sem 

hún upplifði sjálf samskonar hræðslu sem barn, þá fór hún með hann til greiningar. 

Þrátt fyrir að Lárus geri sér grein fyrir skólafælni sinni þá hefur hann áhuga á því að 

mæta í skólann og áhyggjur af því að ná ekki að klára áttunda bekk. Hann sagði að 

þegar hann væri innan um hin börnin í skólanum þá fylltist hann hræðslu sem gerir 

það að verkum að hann fær hjartslátt, svitnar og verður óglatt. Nokkrum sinnum hefur 
 
52 Avila, Alexander 2002:36 
53 Zimbardo, Philip G. 1985:33 
54 Better Health Channel 2002 
55 Jakob Smári 2000  
56 Rubin, Kenneth H. og Jens B. Asendorpf 1993:8 
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hann kastað upp á snyrtingunni vegna kvíðans. Hann hefur miklar áhyggjur af því að 

einn daginn muni hann ekki ná á snyrtinguna með þeim afleiðingum að hann selji upp 

í skólastofunni. Það yrði afar niðurlægjandi fyrir hann. Móðir hans segir að hann hafi 

langa sögu af félagsfælni og tregðu til eiga í samskiptum við aðra.57 

Eins og sjá má af þessari frásögn er þessi gífurlega hræðsla við að vera innan 

um aðra mjög átakanleg. Höfundar draga þá ályktun að líðan drengsins sé erfðabundin 

þar sem móðirin vissi nákvæmlega hvernig drengnum hennar leið því hún hafði 

upplifað samskonar tilfinningar á sínum æskuárum.  

Mikil feimni getur einnig leitt til kjörþögli en það er þegar börnin velja 

þögnina sem hegðunar– og samskiptamynstur sitt. Helstu einkenni kjörþögulla eru 

þegar einstaklingur talar ekki við sérstakar félagslegar aðstæður þar sem ætlast er til 

að hann tali, þrátt fyrir að vera altalandi. Barn með kjörþögli er oft með ýmiskonar 

önnur einkenni svo sem þráhyggju, hegðun er í mótstöðu við allt eða alla og 

neikvæðni.58 Hugsanlega eru feimni, félagsfælni og kjörþögli samtvinnuð en hafa þó 

ólíka merkingu. Sameiginlegur þráður sem rennur í gegnum þessa þrjá þætti er 

einangrunin.59 Þannig má segja að feimnin nái yfir vítt svið, það er allt frá vægum 

óþægindum til óraunhæfrar hræðslu. Feimni getur haft áhrif á atferli okkar bæði á 

skýran og óskýran hátt. Hún getur í verstu tilfellum valdið undirgefni, alvarlegri 

taugaveiklun eða hugarlömun sem getur þá valdið þunglyndi og jafnvel ýtt undir það 

að fólk fyrirfari sér.60 

Við lestur á hinum ýmsu fræðiritum varðandi þetta efni þá komumst höfundar 

að því að feimið fólk notar áfengi í meira mæli til að slaka á við félagslegar aðstæður 

en hinir ófeimnu, sem getur orðið að misnotkun og spillt fyrir þegar þeir eru innan um 

annað fólk.61 Glögglega má því sjá að allt eru þetta mjög alvarlegar afleiðingar og 

vanlíðanin er ólýsanleg. Óhætt er því að ítreka hversu alvarlegar afleiðingar 

feimninnar eru og hversu mikilvægt er að byrja að vinna með þetta vandamál í 

leikskóla. Ef ekkert er aðhafst hleður vanlíðanin og einangrunin upp á sig sem endað 

getur með ósköpum.  

Sumir nýburar sýna sterka tilhneigingu tengda erfðafræðilegum þáttum en 

þegar komið er á unglings– eða fullorðinsár eru einnig sterkar vísbendingar um 
 
57 Beidel, Deborah C. og Samuel M. Turner 1998:33–34 
58 Eyrún S. Ingvadóttir 2005 
59 Rubin, Kenneth H. og Jens B. Asendorpf 1993:9 
60 Zimbardo, Philip G. 1985:18–25,35–38,89 
61 Henderson, Lynne og Philip Zimbardo [án árs] 
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áskapaða feimni. Að vera fæddur óframfærinn, ófélagslyndur eða uppstökkur leiðir af 

sér færri stundir félagslegra samskipta með foreldrum, systkinum, fjölskyldu og 

vinum og getur stuðlað að feimni. Þrátt fyrir að mörg feimin börn komist yfir 

feimnina með tímanum eru sum þeirra feimin allt sitt líf. Samt sem áður hafa 

rannsóknir sýnt að sumt fólk sem var ekki feimið áður hefur orðið það á 

fullorðinsárum. Venjulega er það tengt reynslu af því að vera hafnað, minnkuðu 

sjálfsáliti og hræðslu við að mistakast eitthvað svo aðrir sjái.62 

Í bókinni Personality er sagt frá rannsókn sem Kagan og félagar gerðu. Hún 

leiddi í ljós að feimin börn hegða sér öðruvísi við óþekktar aðstæður en ófeimin börn. 

Feimin börn eru viðráðanleg og blíð en eru líklegri til þess að hanga í foreldrum 

sínum þegar þau eru við ókunnar aðstæður svo sem á nýju leiksvæði eða hitta nýja 

krakka. Þegar þau kasta bolta eða skemma kubbabyggingu þá gera þau það á afar 

mjúkan máta. Þau fara sér hægt í að skoða ný leikföng eða tæki og eru líkleg til þess 

að þegja í nokkrar mínútur við nýjar aðstæður.63 Börn sem eru mjög undirgefin og 

ekki fær um að svara fyrir sig þegar þau mæta árásarhneigð eru í mun meiri hættu á að 

verða þolendur eineltis.64 

Í rannsókninni sem Kagan og félagar gerðu eru feimin börn borin saman við 

ófeimin sem sýna andstæða hegðun. Ófeimin börn tjá sig frjálslega og af sjálfsdáðum, 

þau leika sér strax með nýtt dót og tjá sig mjög fljótlega á nýju leiksvæði. Allir sem 

vinna með börnum geta verið sammála um það að sum börn eru feimin á meðan önnur 

eru ófeimin, það er að segja þau falla undir þessar skilgreiningar. Kagan og félagar 

spyrja sig að því hvort þessi persónueinkenni séu ávísun á það hvernig börnin verða 

sem fullorðnir einstaklingar? Til þess að svara þessu þá fundu Kagan og félagar tvö 

börn til rannsóknar, sem bæði voru tuttugu og eins mánaðar gömul. Annað barnið féll 

undir skilgreininguna sem feimið og hitt undir ófeimið. Þeir völdu þennan aldur vegna 

þess að ekki er hægt að greina feimni fyrr en á þessum aldri. Á þessum aldri gera börn 

sér ekki grein fyrir því hvað gæti gerst við óþekktar aðstæður, hinsvegar koma fyrr 

fram einkenni um að barnið gæti hafa erft feimni. Feimin börn eru mun líklegri en 

ófeimin börn til að sýna pirring, svefntruflanir og stöðugt harðlífi á fyrstu árum ævi 

sinnar. Þetta leiðir í ljós erft lundarfar. Persónuleiki barnanna var kannaður aftur um 

fjögurra ára aldur og enn þegar þau voru fimm og hálfs árs. Þau komu aftur á 
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rannsóknarstofuna og voru prófuð við nokkrar aðstæður. Rannsakendurnir skráðu 

niður hversu mikið börnin léku sér við ókunnug börn í rannsóknarstofunni. Þeir 

skoðuðu líka hversu mikið börnin tjáðu sig og hreyfðu sig um þegar þau komu fyrst á 

þennan ókunnuga stað og hversu oft þau litu á rannsakandann á meðan á tilrauninni 

stóð. Skoðað var hvort börnin myndu taka af skarið og leika sér með ný leikföng eða 

hanga í mæðrum sínum. Hversu frjálslega þau leyfðu sér að lifa sig inn í leikinn þegar 

þau voru til dæmis að fella byggingar og hversu frökk þau voru í boltaleik. Að lokum 

var rannsakað hvort þau blönduðu geði við önnur börn eða héldu sig til hlés í frjálsum 

leik í leikskóla. Mæður voru líka beðnar um að meta feimni barna sinna. 

Rannsakendur báru saman hegðun þessara fimm og hálfs árs barna við það hvernig 

þau höfðu verið tuttugu og eins mánaðar og fjögurra ára. Í ljós kom að börn sem 

höfðu sýnt feimni í fyrri athugunum sýndu það líka á aldrinum fimm og hálfs árs. 

Börnin sýndu sem sagt sömu hegðun þegar þau voru rannsökuð fjórum árum seinna. 

Hvað veldur? Eru sum börn einfaldlega fædd feimin? Kagan og félagar álíta að feimin 

og ófeimin börn séu fædd með mismunandi næmni til að bregðast við óþekktum 

aðstæðum. Þýðir þetta að feimin börn séu líkleg til að verða feimnir fullorðnir 

einstaklingar? Kagan álítur að það þurfi ekki að vera. Hann telur að umhverfi og þau 

skilyrði sem barn býr við geti haft áhrif á það. Einnig álítur hann að foreldrar geti haft 

þau áhrif á ófeimin börn að þau verði feimin.65 

Gerð var þýsk rannsókn af Anette Engfer og félögum, sem náði yfir sex ár og 

til 39 fjölskyldna. Upphaflega var áherslan ekki á feimnina heldur var hún hliðarafurð. 

Rannsóknin gaf þó aukinn skilning á feimni þar sem gögnin voru víðtæk og aflað frá 

fæðingu til sex ára aldurs. Tveir þættir voru skoðaðir. Í fyrsta lagi ótti við hið 

ókunnuga og þá sérstaklega fólk. Í öðru lagi hvernig óttinn við hið ókunnuga þróast í 

nokkuð stöðugt mynstur þegar árin líða. Börnin voru skoðuð sjö sinnum á þessum sex 

árum. Foreldrar og leikskólakennarar tóku þátt í rannsókninni ásamt læknum og 

sálfræðingum með því að svara könnun um getu barna til að mynda vinskap við önnur 

börn, um viðkvæmni, leiða og skort á félagslegum samskiptum. Gallar 

rannsóknarinnar voru að úrtakið var frekar lítið og feimnin var ekki 

aðalrannsóknarefnið. Gögnin byggðust frekar á umsögn heldur en atferlis- eða 

lífeðlisfræðilegum athugunum. Það verður því að líta á þessa rannsókn sem könnun 
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eða tilraun og það þyrfti að endurtaka hana í víðtækara samhengi. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar leiddu í ljós að: 

1. Þróun feimni hjá stúlkum og drengjum er ólík. Feimni drengja virtist vera 

óháð persónueinkennum fjölskyldunnar en feimni stúlkna virtist vera tengd 

persónueinkennum móðurinnar.  

2. Drengir sem voru feimnir ungir að aldri voru líklegir til þess að vera feimnir 

áfram en stúlkur sem voru feimnar á barnsaldri voru ekki endilega feimnar 

þegar þær uxu úr grasi. 

3. Viðhorf til feimni var kynjabundið. Á meðan það þótti í lagi að stúlkur væru 

feimnar um 2,9 ára þótti neikvætt að drengir væru það. Um 6,3 ára aldur kom 

þó í ljós að jafnmiklar líkur eru á því að drengir og stúlkur sem eru feimin sýni 

einkenni leiða, ofurviðkvæmni og skort á félagslegri og munnlegri getu. 

4. Jákvæð samskipti móður og barns geta leitt til þess að feimnar stúlkur komist 

yfir feimnina en feimnir drengir síður. Ef fjölskyldutengsl fara stig versnandi 

getur það haft greinilega breytingu til hins verra hjá feimnum börnum.66 

Í öllum samfélögum og öllum menningum verða börn eldri en eins árs feimin, 

alvarleg og hlédræg þegar þau standa frammi fyrir ókunnugum einstaklingum en 

hversu mikið er þó breytilegt. Langtímarannsókn frá Berkley Guidance Study sýndi 

að drengir sem sýndu feimna hegðun á æskuárunum giftust seinna, eignuðust seinna 

börn og komu sér seinna fyrir í starfi á fullorðinsárunum heldur en félagar þeirra sem 

ekki voru feimnir. Þrátt fyrir að feimnar stúlkur giftust á nokkuð eðlilegum aldri 

miðað við ófeimnar stúlkur, þá voru þær seinni til að ná starfsframa en þær ófeimnu. 

Langtímarannsókn sem gerð var á nýsjálenskum börnum leiddi í ljós að um það bil 

15% af stórum hópi fullorðinna sem höfðu verið flokkuð sem feimin þegar þau voru 

þriggja ára lýstu sjálfum sér sem nærgætnum og forðuðust áhættusamar aðstæður. 

Rannsókn á tvíburum hefur einnig sýnt fram á möguleikann á að hlédrægni sé 

arfgeng.67 

Aðrar rannsóknir sýna fram á svipaða niðurstöðu. Í bókinni Shy Children, 

Phobic Adults segir frá rannsóknum sem gerð var á sænskum og amerískum börnum. Í 

ljós kom að drengir sem voru feimnir á aldrinum 8-10 ára giftust seinna og urðu 

seinna feður heldur en drengir sem ekki voru feimnir á þessum aldri. Hjá hópi af 
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sænskum drengjum í Ameríku kom greinilega í ljós að engin afföll urðu á þeim sem 

skiluðu sér í herinn eða út í atvinnulífið. Á meðal stúlkna þá komu sænskar og 

amerískar stúlkur eins út varðandi giftingaraldur eða móðurhlutverk, hvort sem þær 

voru feimnar eða ekki. Hinsvegar kom í ljós að báðir hóparnir, það er feimnu sænsku 

og amerísku stúlkurnar, sýndu lakari árangur í háskólanámi en þær ófeimnu. Þetta var 

sérlega áberandi meðal sænsku stúlknanna. Þar sem hlutfall þeirra ófeimnu sem fóru í 

háskólanám var 44% en 0% feiminna stúlkna fóru í háskólanám.68 

Eins og sjá má á því sem fram kemur hér að framan þá getur mikil og stöðug 

feimni dregið úr lífsgæðum á margan hátt. Eitt af því alvarlegasta að mati höfunda er 

að feimnum börnum er hættara við miklum kvíða. 

2.5 Hvað er til ráða? 

Zimbardo álítur að með því að hjálpa feimnum einstaklingum að sigrast á þeirri 

hindrun sem feimnin er þá sé fleirum komið til hjálpar því fleira fólk nái til að verða 

nýtir þjóðfélagsþegnar og það er samfélaginu til góða. Hann nefnir líka að gleði fólks 

eykst og vanlíðanin sem fylgir einsemdinni minnkar.69 

Vísindamenn sem reyna að hjálpa einstaklingum að sigrast á vandamálum 

þeirra hafa orðið þess varir að það þarf að gera það stig af stigi. Með því að fara of 

geyst eða hoppa yfir áfanga getur vandamálið blossað upp aftur og einstaklingurinn 

orðið tregur til að reyna aftur. Zimbardo greinir frá því að það sé engin töfralækning 

til heldur þurfi að taka sér tíma í meðferðina, færa einn stein í einu eins og Egyptanir 

gerðu þegar þeir reistu pýramídana. Hann segir að það sé gott að setja sér lítil 

markmið og byrja á því að kljást við þær aðstæður þar sem minnst ber á 

feimnihömlunum. Hann telur einnig gott að búið sé að æfa athafnirnar fyrir fram. Til 

að hjálpa einstaklingum að sigrast á feimninni hannaði Zimbardo þjálfunaráætlun í 

sjálfstyrkingu sem byggir á viðhorfi atferlisfræðinga, viðhorf sem telur að rangt atferli 

sé lært og því sé hægt að kenna rétt atferli. Zimbardo telur bjartsýni 

atferlisfræðinganna kærkomna andstöðu við bölsýni kenningasmiðanna um arfbundin 

einkenni og það viðhorf að sumir séu einfaldlega fæddir til að tapa. Hann telur að fólk 

geti tileinkað sér þá félagslegu færni sem til þarf og styrkt sjálfstraust sitt til að geta 

notað þessa færni. Þjálfunin er ætluð feimnum, fullorðnum einstaklingum sem vilja 
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sigrast á vanda sínum með sjálfshjálp. Áætlunin felur bæði í sér að litið sé á eigin 

persónu, feimnina sem hluta af lífsmynstri. Annarsvegar að íhuga hvar ræturnar 

liggja, hvernig núverandi aðstæður eru og hvert ferðinni er heitið. Hinsvegar að íhuga 

orsakir hennar. Með hjálp áætlunarinnar á að vera hægt að fyrirbyggja, meðhöndla 

eða breyta ástandinu. Þjálfunin felur í sér fjöldann allan af æfingum en tilgangurinn 

með þeim er að efla sjálfsvitund því hún er fyrsta skrefið í átt að jákvæðum 

breytingum. Þetta eru æfingar eins og að teikna sjálfan sig, horfa í spegil, skrifa niður 

kosti sína og galla. Kanna tilfinningar sínar, skoða lífið og tilveruna. Það eru líka 

æfingar til að skilja feimnina. Eins og áður hefur komið fram eiga feimni og lágt 

sjálfsmat samleið. Í þjálfuninni eru því ýmsar æfingar til þess að einstaklingurinn geti 

byggt upp sjálfstraust. Það eru einnig æfingar til að öðlast félagslega færni en 

Zimbardo telur aðgerðarleysi einstaklinga helstu einkenni feimninnar. Það eru æfingar 

á borð við að heilsa, tala við ókunnuga og hrósa. Könnunin hefur sýnt að það sé hægt 

að þjálfa og æfa börn í mannlegum samskiptum og að það hefur haft þau áhrifa að 

börnin verði vinsælli. 70 Zimbardo telur einnig að það megi kenna leikskólabörnum 

grunnatriði í félagsfærni og jákvætt viðhorf til félagslegra samskipta.71 

Hér á eftir segja höfundar frá tilraun móður, hún átti dreng sem var svo 

feiminn að hann faldi sig undir rúmi ef gesti bar að garði og vildi ekki fara í 

leikskólann. Hún útbjó hettugrímu fyrir drenginn til að fara með í skólann. Kennarinn 

tók þátt í þessari tilraun móðurinnar og sagði hinum börnunum frá drengnum, þau 

ættu að njóta þess að leika sér við þennan grímuklædda dreng í stað þess að stríða 

honum eða reyna að taka grímuna af honum. Ótrúlegt en satt þá heppnaðist þessi 

tilraun, drengurinn varð smám saman virkur meðlimur barnahópsins. Dag einn bauð 

kennarinn drengnum að vera stjórnandi skólasirkusins en til þess þurfti hann að taka 

niður grímuna og fara í búning sirkusstjóra. Hann var orðinn það öruggur að hann 

ákvað að taka niður grímuna. Hann var á góðri leið með að verða hamingjusamara og 

heilbrigðara barn því hann var ekki aðeins einn af hópnum heldur stýrði hann 

sirkusnum. Hann varð aldrei mjög framfærinn en eignaðist góða vini og tók virkan 

þátt í skólastarfi.72 Höfundum finnst þessi aðferð afar sérstök og óvenjuleg en hún 

getur gefið hugmyndir að lausnum.  
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Það er algengur misskilningur að feimin börn hafi enga þörf fyrir aðstoð. 

Margir halda að börn vaxi upp úr feimninni en þó svo að það eigi við í sumum 

tilfellum þá er það alls ekki algilt. Nauðsynlegt er að grípa eins fljótt inn í og hægt 

er.73 Það þarf að veita feimnum börnum sérstaka athygli. Það á þó ekki að styrkja 

feimna hegðun með því að veita þeim of mikla athygli þegar þau eru ein, það getur 

leitt til þess að börn geri meira úr feimninni til að foreldri eða kennari eyði fleiri 

stundum með því.74 

Í samfélögum þar sem feimni er sjaldgæf er áherslan lögð á sameinginleg 

markmið ofar hagsmunum einstaklingsins. Þar fá börn tækifæri til að leika við 

jafnaldra og blanda geði við fullorðna og það eykur sjálfstraust þeirra. Þau eru líka 

hvött til að láta tilfinningar og hugmyndir sínar í ljós, elskuð skilyrðislaust og ástinni 

er ekki ruglað saman við kennslu í ábyrgðartilfinningu og aga. Zimbardo greinir frá 

því hversu mikilvægu hlutverki foreldrar og kennarar gegna í lífi barna. Þeir geta 

dregið úr eða valdið feimni á ýmsa vegu, oftast óviljandi. Hægt er að ýta undir 

sjálfsvirðingu barna með því að meta sérkenni hvers og eins. Við hjálpum þeim að 

læra á lífið með því að sýna þeim skilning á vandamálum þeirra og með því að ýta 

undir tilraunir þeirra til að þroskast hvetjum við þau til að ná fram sínu besta. Börn 

hafa þörf fyrir skilyrðislausa ást svo þau geti verið sátt við sig en um leið reynt að ná 

lengra. Zimbardo telur að það sé í verkahring foreldra og kennara að láta börnunum 

líða sem best og hjálpa þeim að uppgötva kosti sína. Í þessu samhengi skiptir hrós 

miklu máli.75 Nú þegar hefur verið fjallað almennt um hvað sé til ráða til hjálpar 

feimnum einstaklingum. Haldið verður áfram að segja frá þessum atriðum í tengslum 

við hlutverk foreldra, foreldrasamstarf og hlutverk leikskólakennara. 

 

Hlutverk foreldra 

Það má ljóst vera að hlutverk foreldra er mikilvægasti þáttur í uppeldi barna. Hér á 

eftir koma dæmi um ráð til foreldra sem eru mikilvæg fyrir öll börn, en afgerandi fyrir 

feimin börn. 

� Elska skilyrðislaust. Ekki gagnrýna eða hæðast að barninu þegar það er 

feimið. Veita því stuðning, samúð og sýna skilning. 
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� Aga með ást og skilningi. Öll börn þurfa mörk til að finnast þau örugg og 

þau nái að temja sér góða framkomu. 

� Byggja upp traust. Gera barninu kleift að treysta öðrum, þau treysta betur ef 

þeim er treyst.  

� Snerting skapar öryggi og henni má ekki gleyma. Hún er eitt af grundvallar 

öryggis þörfum barnsins. 

� Kenna umburðarlyndi gagnvart sjálfum sér og öðrum.  

� Talið við barnið. Segið frá atburðum þar sem þið funduð sjálf fyrir feimni og 

hvernig þið unnuð á henni. Það gæti hjálpað barninu og dregið úr kvíða. 

Segið frá kostum þess að sigrast á feimninni. Höfundar telja gott að segja 

barninu að það séu mörg önnur börn sem eru feimin því það getur verið gott 

fyrir þau að vita að þau séu ekki einn á báti. Hvetjið barnið ykkar til að tala 

um ástæður feimninnar og við hvað það er hrætt. 

� Farið varlega í að stimpla barnið feimið því börn lifa oft eftir þeim stimplum 

sem þeim eru gefin. 

� Veita þarf barni athygli ef það hefur þörf fyrir hana þó þarf það að skilja að 

stundum þarf að sýna biðlund.76 

� Verið góðar fyrirmyndir. 

� Æfið eða undirbúið athafnir sem barnið kvíðir fyrir. 

� Setjið markmið fyrir barnið og fylgist með hvort þeim er náð. 

� Farið með barnið við ókunnar aðstæður en farið þó með gát.  

� Tryggið að barnið fái tækifæri til að sýna sterku hliðar sínar.77 

Foreldrasamstarf 

Foreldrasamstarf hefur tekið miklum breytingum í gegnum árin. Um 1930 var aðild 

foreldra að námi barna talin hafa letjandi áhrif. Kennarar voru álitnir sérfræðingar sem 

áttu einir að sinna vinnu sinni. Í sumum tilvikum fannst kennurum jafnvel þeir ekki 

gera annað en leiðrétta mistök foreldranna. Foreldrar voru bara taldir þreytandi ef þeir 

vildu fá að kynnast eða fylgjast með því sem var að gerast. Snemma á 19. öld settu 

uppeldisfrömuðirnir Pestalozzi og Fröbel, sem voru framsýnir leikskólamenn, fram 

ítarlega aðferð til að nota heima, þar sem þátttaka móður við menntun barns var 

 
76 Zimbardo, Philip G. 1999:33–47 
77 Better Health Channel 2002 
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jafnvel talin mikilvæg. Um leið og leikskólar voru skipulagðir var gert ráð fyrir 

foreldrafélagi og starfsemin skipulögð jafnhliða. Nú á tímum eru til alþjóðleg samtök 

foreldra og kennara.78 

Í dag eru öll börn, sérstaklega þau feimnu talin hafa mikið gagn af dvöl í 

leikskóla. Höfundar telja að leikskólinn geti skipt feimin börn gríðarlegu máli í 

tengslum við félagsþroska. Það eru Þrír þættir sem virðast skipta mestu máli hvað 

varðar árangur feiminna barna í leikskóla en þeir eru þjálfun og reynsla kennarans, 

hraði aðlögunar og viðbrögð foreldra við þeim viðhorfum sem börnin mæta þegar þau 

eru að byrja í leikskóla. Kennarar í leikskólum þurfa að vera faglegir og taka sér 

góðan tíma í aðlögun barna. Einnig telja höfundar að góður undirbúningur foreldra og 

gott samstarf milli leikskólakennara og foreldra skipti miklu máli því ef foreldrar eru 

öruggir og ánægðir með leikskólann þá skilar það viðhorf sér til barnanna.79 Það er 

því mikilvægt að foreldrar og kennarar vinni saman til að ná sem bestum árangri. 

Zimbardo telur að bæði foreldrar og kennarar þurfi að sporna gegn feimni. Hann telur 

að til þess að takmarka feimni hjá börnum þurfi að kenna barni sjálfstæði, hvetja það 

til að taka áhættu og ýta undir sjálfstraust þess.80 

Þegar börn hefja skólagöngu sína eru það ekki aðeins þau sem eru að kynnast 

einhverju nýju. Margir foreldrar vita lítið sem ekkert um starfsemi leikskóla og þurfa 

því ekki síður að fá sinn tíma til að læra út á hvað starfið gengur.81 Því má með sanni 

segja að foreldrar leikskólabarna séu eins ólíkir og þeir eru margir, jafnframt búa þeir 

við mismunandi aðstæður og hafa þar af leiðandi ekki allir sömu kröfur og væntingar 

til leikskólans.82 Því er mikilvægt að fyrstu samskipti milli foreldra og 

leikskólakennara séu góð og traustvekjandi. Ef foreldrum finnast þeir velkomnir og að 

þeir skipti máli í starfinu má segja að fyrsta stiginu í samvinnu sé náð. Foreldrar vilja 

langflestir fylgjast með því sem gerist í lífi barna sinna og ættu þeir því að grípa 

tækifærið á meðan barnið er í leikskóla, því þar eru þeir í daglegu sambandi við 

kennara sem geta miðlað upplýsingum.83 

Að hafa gott foreldrasamstarf er mjög mikilvægur þáttur í því að reka góðan 

leikskóla. Nauðsynlegt er að góð samvinna takist strax milli foreldra/forráðamanna og 

 
78 Gordon, Ann Miles og Kathryn Williams–Browne 1996:226 
79 Swallow, Ward K. 2000:139 
80 Zimbardo, Philip G. 1999:51 
81 Svava Skúladóttir 1997:11 
82 Anna Hermannsdóttir 1995:15 
83 Svava Skúladóttir 1997:11 
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kennara þar sem það er ein af forsendum fyrir því að barni líði vel. Daglegar 

upplýsingar um barnið til leikskólans frá heimilinu og frá leikskólanum til foreldra eru 

mjög nauðsynlegar. Oft geta atvik, þótt ekki séu þau stórvægileg, skipt miklu máli í 

lífi barnsins og valdið breytingum á hegðun þess. Foreldrar og leikskólakennarar 

vinna saman að því að hjálpa barni til þess að ná sem bestum þroska. Í hvert sinn sem 

foreldrar og leikskólakennarar ræða saman um barnið er það skref í þá átt að byggja 

upp traust og gott samstarf milli heimilis og leikskóla þar sem foreldraviðtöl eru stór 

og mikilvægur þáttur í öllu foreldrasamstarfi. 

Foreldraviðtöl eru uppistaðan í góðum samskiptum milli foreldra og 

leikskólakennara. Þau skapa leið til að einbeita sér að þörfum barnsins. Foreldraviðtöl 

geta verið gagnkvæmur og hjálplegur tengiliður á milli þeirra fullorðnu sem bera hag 

barnsins fyrir brjósti, til þess að hjálpa barninu að ná sem bestum árangri. Þegar 

barnið byrjar í leikskólanum er einblínt á fjölskylduna í fyrsta samtali þar sem rætt er 

um mikilvægar upplýsingar um þroska barnsins, daglegar venjur og áhugamál. Einnig 

er rætt um þá yfirsýn sem foreldrar hafa á barnið og hvers þeir vænta af leikskólanum. 

Foreldraviðtöl er hægt að hafa hvenær sem er ef upp koma mál sem þarf að ræða bæði 

að óskum foreldra og leikskólakennara. Mikilvægt er að gera foreldrasamtölin sem 

ánægjulegust og árangursríkust fyrir báða aðila. „Reynslan er besti kennarinn“ segir 

gamalt orðatiltæki og það eru orð að sönnu. Því oftar sem leikskólakennarar vinna í 

samráði við foreldra og halda regluleg foreldraviðtöl þeim mun skilvirkari verða 

þau.84 Foreldrar þurfa að vera þáttakenndur en ekki aðeins þiggjendur.85 

Foreldrasamvinna er í stuttu máli sagt það að foreldrar og starfsfólk vinnur 

ákveðið og af einhug að málum barnsins. Það er góð samvinna þegar báðir aðilar 

leggjast á eitt um að stuðla að því að barnið auki lífsgæði sín, efli persónuþroska sinn 

og læri að taka sjálfstæðar ákvarðanir.86 

Hlutverk leikskólakennarans 

Í Aðalnámskrá leikskóla er rætt um sérþarfir barna og að leikskólinn eigi að taka tillit 

til hvers barns þannig að það geti notið sín sem best.87 Zimbardo telur að kennari eigi 

að skapa umhverfi sem hvetur feimin börn til að leika sér eða vinna með öðrum 

 
84 Gordon, Ann Miles og Kathryn Williams–Browne 2000:283–284 
85 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:31 
86 Andersen, John og Kjeld Rasmussen 1996:59 
87 Aðalnámskrá leikskóla 1999:14–15 
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börnum þannig að þau æfist í félagsfærni. Kennari ætti einnig að gæta þess að 

umburðarlyndi og víðsýni ríki þannig að öll börn séu tekin í sátt eins og þau eru.88 Í 

leikskóla á að leggja áherslu á leik barna og skapandi starf. Leikur barns er náms– og 

þroskaleið þeirra, þau læra með því að sjá, skoða og kanna. Þroskaþættir barna eru 

meðal annars líkams– og hreyfiþroski, tilfinningaþroski, vitsmunaþroski, málþroski, 

félagsþroski og félagsvitund, fagurþroski og sköpunarhæfni og síðast en ekki síst 

siðgæðisþroski og siðgæðisvitund. Leikskólakennara ber að hlúa að öllum þessum 

þáttum. Leikur er sjálfsprottinn þannig að barnið vinnur úr eigin reynslu og 

tilfinningum. Hann er lífstjáning barns á bernskuárum þess, ríkjandi athöfn og ein 

mikilvægasta náms– og þroskaleiðin. Í sjálfsprottnum leik er barnið bæði sjálfrátt og 

sjálfstætt. Það gleymir bæði stund og stað og er upptekið á því augnabliki sem 

leikurinn varir.89 Segja má að leikurinn sé oft eins og svið sem barnið gengur inn á og 

þar með inn í sína eigin veröld en gengur svo út af sviðinu þegar því hentar. Þess 

vegna er svo mikilvægt að hjálpa feimnum börnum að koma út úr skelinni. Feimin 

börn þurfa að taka þátt í leiknum til að styrkja sjálfsmyndina og þá þroskaþætti sem 

taldir eru upp hér að framan. 

Um leið og barn fæðist hefur það þörf fyrir náin tengsl og smám saman verður 

það félagsvera. Sjá má að börn fara að taka eftir og gleðjast yfir nærveru annarra 

barna strax á fyrsta ári. Fyrstu árin í lífi barns, leikskólaárin, eru mikilvægust í 

uppbyggingu vináttunnar. Þá eru börnin opin og móttækileg fyrir áhrifum og reynslu 

sinni í samskiptum við önnur börn. Rannsóknir segja að vinátta jafningja stuðli að 

langvarandi samböndum og stuðli að alhliða þroska. Ein af grundvallarþörfum barna 

er að eiga vin. Vinurinn er leikfélagi og í návist vina styrkist sjálfsmynd barna.90 Það 

má sporna gegn félagsfælni með því að ýta undir sjálfstraust barna og færni í 

félagslegum samskiptum.91 Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er það er hlutverk 

leikskólans að gæta þess að barn einangrist ekki heldur nái að aðlagast 

barnahópnum.92 Vináttan skiptir afar miklu máli og fátt er talið jafn þýðingarmikið og 

sannur vinur. Svipaður persónuleiki og áhugamál, líkamleg nálægð og sameiginlegar 

athafnir eru oftast undirstaða vináttu. Þess vegna er mikilvægt að leikskólakennari 

hjálpi feimnum börnum að eignast vini, á þann hátt þjálfast feimin börn. Það er hægt 
 
88 Zimbardo, Philip G. 2005 
89 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8–11 
90 Kemple, Kristen M. og Lynn Hartle 1997:140 
91 Jakob Smári 2000 
92 Aðalnámskrá leikskóla 1999:15 
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að hvetja börn til að mynda vináttubönd með því að skapa aðstæður þar sem börn geta 

miðlað þekkingu hvert til annars. Ef kennarinn skapar lýðræðislegt samfélag barnanna 

ýtir það undir samvinnu, hlutdeild og vináttu. Kennari ætti að kanna 

félagstengslamyndun í barnahópnum, hver leikur við hvern og hvort einhver er út 

undan. Með þessar upplýsingar hefur kennari tækifæri til að grípa til aðgerða sem 

getur stuðlað að meiri samkennd barna á milli. Traust verður að ríkja í mannlegum 

samskiptum því það getur bægt frá ótta við höfnun og er undirstaða vináttu. Hægt er 

að skapa traust með því að styðja og viðurkenna börnin skilyrðislaust. Gera þeim 

kleift að tjá sig opinskátt, vera hreinskilin við þau, standa við loforð, vera sjálfum sér 

samkvæmur en ekki ósveigjanlegur. Vera til taks, hlusta og láta í ljós hlýju.93 

Málþroski er auk félagsþroska mikilvægur þáttur í lífi barna. Mælt er með að 

fara varlega að barninu og þrýsta alls ekki á það til að tala. Það getur verið 

árangursríkt fyrir kennarann að spyrja ekki barnið heldur lýsa athöfnum. Hann getur 

notað sjálftal og hliðartal. Sjálftal er þegar kennarinn lýsir eigin athöfnum en hliðartal 

er þegar kennari setur orð á athafnir eða tilfinningar barnsins. Ef kennari þarf að 

spyrja feimið barn þurfa spurningarnar að vera mjög afmarkaðar og mega ekki bjóða 

upp á fleiri en tvo svarmöguleika. Því má segja að lokaðar spurningar henti mun betur  

en opnar. Spurningar eins og hvar, hvernig, hversvegna og af hverju bjóða upp á of 

yfirgripsmikil svör og henta því feimna barninu ekki. Gefa þarf barninu svigrúm til að 

íhuga svörin. Ekki ætlast til að það svari um hæl heldur getur verið gott að endurtaka 

spurninguna jafnvel næsta dag. Taka verður tillit til þess ef barn kýs að tjá sig án orða 

svo sem með handahreyfingum eða bendingum. Mikilvægt er fyrir kennarann að 

fylgjast vel með barninu í leikskólanum og nota áhugasvið barnsins til hvatningar og 

samræðna. Feimnum börnum hentar mjög vel að vinna í litlum hópum. Einnig er 

mjög mikilvægt að kennarar samræmi vinnuaðferðir. Kennarar þurfa að tala rétt og 

skýrt og nota blæbrigði raddarinnar. Mjög mikilvægt er að skrá niður allar framfarir 

barna, sérstaklega feiminna barna til þess að fylgjast með framförum þeirra og við 

hvaða aðstæður þær áttu sér stað.94 Uppeldisfræðilegar skráningar95 og 

atferlisskráningar sem leikskólakennarar læra í námi sínu á Íslandi eru vel til þess 

fallnar. 

 
93 Zimbardo, Philip G. 1985: 191, 203, 205, 208–209 
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Zimbardo segir að í leikskólum ætti að vera til áætlun um feimni með þeim 

tilgangi að fyrirbyggja hana.96 Hann telur að gott sé fyrir leiksólakennara að setja 

áætlun niður á blað þar sem fram kemur tilgangur og aðgerðir sem gera skal til að ná 

settum markmiðum. Það er hægt að skrifa niður þær breytingar sem kennari vill hjálpa 

feimnu barni að ná og hvernig hann ætlar sér að meta þær.97 Í Aðalnámskrá leikskóla 

er tekið fram að leikskólakennari geri uppeldisfræðilegar athuganir og skráningar, 

hvort sem barnið er eitt eða í samspili með öðrum.98 Skráningin er mikilvægt 

hjálpartæki kennarans. Bæði gefur hún honum tækifæri til að þróa með sér faglegri 

vinnubrögð og gefur skýrari sýn á þroskaskeið barnsins.99 Hlutverk kennarans er 

meðal annars fólgið í því að fylgjast vel með líðan hvers barns og breytingum í 

hegðun þess, samskiptamynstri í barnahópi og hvetja barnið til gagnrýninnar hugsunar 

og að færa rök fyrir máli sínu.100 Með skráningu verður innra starf leikskólans og 

vinna barnsins sýnileg fyrir því sjálfu, foreldrum, kennurum og öðrum. Hún veitir 

innsýn inn í hugarheim barnsins og styrkir sjálfsmynd þess. Skráningin veitir kennara 

einnig yfirsýn yfir starfið og gefur honum tækifæri til að þróa og breyta starfinu og 

síðast en ekki síst leggur skráningin grundvöll að myndun nýrra kenninga um 

námsferil barnsins.101 

Ef leikskólakennari kemst að því að barn er feimið til dæmis með 

uppeldisfræðilegri skráningu þá er hugsanlegt að hann þurfi að gera 

einstaklingsnámsskrá fyrir viðkomandi barn. Einstaklingsnámsskrá er áhrifaríkt 

hjálpartæki fyrir kennara og mikilvægur liður til að auka gæði kennslunnar. Með gerð 

námsskráa verður kennslan markvissari. Með einstaklingsnámsskrá er hægt að meta 

árangurinn af kennslunni því í henni kemur fram markmið kennslunnar, leiðir til að ná 

markmiðunum. Endurmat er gert eftir ákveðinn tíma. Það er mikilvægt að kennarar, 

foreldrar og jafnvel nemendur fái að vera með við gerð einstaklingsnámsskráa. Þannig 

sýnir kennarinn foreldrum og nemandanum virðingu en einnig eykur það sjálfsábyrgð 

nemandans.102 

96 Zimbardo, Philip G. 2005 
97 Zimbardo, Philip G. 1985:181–182 
98 Aðalnámsskrá leikskóla 1999:14 
99 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:35 
100 Leikskólastefna FÍL 2000 
101 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:35 
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2.6 Samantekt og niðurstöður 

Eins og komið hefur fram hafa höfundar fjallað um feimni, þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið og hvað þær hafa gefið til kynna. Höfundar hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að feimni sé hvoru tveggja innri og ytri persónueinkenni sem geta verið 

vandamál og valdið miklum kvíða og vanlíðan. Í fylgiskjali 6 má sjá greiningarlykil 

sem hægt er að nota sem hjálpartæki til að greina feimni hjá börnum. Feimni getur 

verið jákvætt persónueinkenni en það fer að miklu leyti eftir því hversu mikil hún er. 

Einnig getur hún verið einstaklings– eða menningarbundin. Höfundar velta því fyrir 

sér hvað útskýri þá að sumir feimnir foreldrar eigi ófeimið barn, ófeimnir foreldrar 

eigi feimið barn eða eitt barn úr systkinahópi sé feimið en hin ekki. Ætla má að þar 

spili persónuleiki hvers og eins stóran þátt.  

Rannsóknir sem greina frá arfgengri tilhneigingu til feimni hafa hagnýta 

þýðingu. Þær ættu að stuðla að umburðarlyndi og skilningi og koma jafnvel í veg fyrir 

að litið sé á feimni sem persónulegan galla sem auðvelt ætti að vera að hrista af sér. 

Það má þó ekki vanmeta þann þátt sem umhverfisáhrif spila. Neikvæð sjálfsmynd og 

léleg félagsfærni eru helstu orsakir feimni og í því sambandi eru foreldrar og kennarar 

sérstaklega mikilvægir. Ábyrgð barna er fyrst og fremst í höndum foreldra en þar sem 

leikskólinn er orðinn mikilvægt viðbótaruppeldi þá verðir þessir tveir aðilar að taka 

höndum saman í því að hvetja og hrósa barninu og styrkja þannig sjálfsmynd og efla 

félagsfærni þess. Leikskólinn er góður vettvangur til að koma til móts við þarfir 

barnanna. 

Höfundar hafa komist að því að feimni er afar algeng og alþjóðlegt 

persónueinkenni þó svo að hún sé mismunandi á milli þjóða. Um það bil 90% hafa 

verið feimnir einhvern tímann á ævinni, um 25% eru feimnir að staðaldri og um 4% 

eru ofurfeimnir. Feimni hefur vissar afleiðingar í för með sér sem eru mis alvarlegar. 

Allt frá því að einstaklingur sé hlédrægur við ókunnar aðstæður til þess að vera 

félagsfælinn eða kjörþögull. Það má ljóst vera að þar sem feimnin getur verið 

alvarlegt vandamál og er eins algeng og raun ber vitni þá er nauðsynlegt að grípa til 

aðgerða. Höfundar telja að til þess að hjálpa feimnu barni að yfirstíga feimni geti 

leikskólinn komið að miklu gagni og mikilvægt er að leikskólakennarar grípi til 

aðgerða varðandi feimin börn. Höfundar eru ekki í vafa um að slíkt gæti hugsanlega 

skipt sköpum. 
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Þó að feimni geti verið vandamál og útbreidd er ýmislegt til ráða til hjálpar 

feimnum einstaklingum. Í leit að lausn þarf að finna hvaða aðferð er best fyrir hvern 

og einn. Stundum er hægt að styðjast við staðlaðar áætlanir en stundum þarf að fara 

óhefðbundnar leiðir til þess að nálgast einstaklinginn á eigin forsendum. Hjá börnum 

er það hlutverk foreldra og leikskólakennara að koma til hjálpar en hjá fullorðnum 

einstaklingum er mest um sjálfshjálp að ræða. Það er mikilvægt fyrir leikskólakennara 

að vera vakandi yfir barnahópnum og taka á því ef eitthvert barn verður útundan eða á 

einhvern hátt eigi erfitt með að sameinast hópnum. Það er í höndum leikskólakennara 

að sjá til þess að öllum þeim börnum sem eru í þeirra umsjá líði vel og nái félagslegri 

færni. 

Eins og fram hefur komið í ritgerðinni liggur fyrir nokkur þekking á feimni, 

hugsanlegum ástæðum, tíðni og mikilvægi vandaðra vinnubragða foreldra og kennara 

til að sporna gegn neikvæðum afleiðingum feimninnar. Höfundar þessarar ritgerðar 

höfðu hug á að kanna viðhorf leikskólakennara á Akureyri til feimni og einnig 

hvernig þeir bregðast við slíku og gerðu þar af leiðandi könnun sem lýst er hér á eftir. 
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3 Könnun á feimni í leikskólum Akureyrar 
Samkvæmt Aristótelesi þá er þekkingu okkar skipt í þrjá flokka; bókvit, verksvit og 

siðvit. Allar menntunarrannsóknir hafa það markmið að afla aukinnar vitneskju á sviði 

menntunar og uppeldis. Þar af leiðandi er best að reyna að horfa á rannsóknir út frá 

þessu markmiði.103 

Líkt og áður hefur komið fram hafa höfundar mikinn áhuga á menntun og 

uppeldi og þar sem lítið hefur verið fjallað um feimni barna í leikskólum fannst þeim 

tímabært að gera könnun á feimni (sjá fylgiskjal 1) í öllum leikskólum Akureyrar. 

Vonast höfundar til að geta stuðlað að bættri þekkingu á viðfangsefninu.  

Lesendum okkar til stuðnings sýna höfundar hér viðmiðunarlínu sem þeir 

gerðu. Á henni má glögglega sjá hvar feimnin er. Viðmið okkar eru börn sem eru allt 

frá því að vera lítið feimin en viðvarandi til þess að vera félagsfælin.  

 

Viðmiðunarlína 
 Feimnisvið 

I-------------------------I------------------------I--------------------------------------------------I 

 
Félagsfælni/   Feimni Viðmið (norm)       Opinn/félagslyndur 
Kjörþögli 

3.1 Markmið 

Markmið með könnuninni var að kanna hversu margir leikskólakennarar þekkja til og 

hafa unnið með feimin börn í leikskólum. Í könnuninni er reynt að komast að því 

hvort leikskólakennararnir hafi unnið eftir einhverju ákveðnu kerfi til að hjálpa 

feimnum börnum eða hvort þeir telji þörf á að hafa slíkt kerfi og hvernig það ætti þá 

að vera. Könnunin er ekki gerð til þess að alhæfa heldur draga ályktanir af þeim 

vísbendingum sem könnunin gefur.  

 

103 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2001 
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3.2 Þátttakendur 

Könnunin var ætluð faglærðum leikskólakennurum sem gegndu stöðu leikskólastjóra, 

aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra í leikskólum Akureyrar. Einn þátttakandinn er 

með sálfræðipróf frá Bandaríkjunum og er starfandi sem deildarstjóri í leikskóla. 

Könnuninni var dreift til 59 þátttakenda. Þar af svöruðu 57 og er gengið út frá þeirri 

tölu við úrvinnsluna. Svarhlutfall var því 96,61% sem verður að teljast mjög gott. 

3.3 Aðferðir 

Könnunin sem höfundar sendu í leikskólana telst vera lýsandi könnun þar sem stuðst 

er við megindlegar og eigindlegar aðferðir við gagnasöfnun, gerð spurningalistans og 

úrvinnslu hans. Spurningarnar voru 11 talsins og voru hvort tveggja lokaðar og opnar. 

Lokuðu spurningarnar gáfu allt frá tveimur og upp í fimm svarmöguleika. Í flestum 

spurningunum var annaðhvort hægt að velja já eða nei eða já, nei eða ekki viss. Í opnu 

spurningunum var fólk beðið um að segja eigið álit og nefna dæmi sem voru í 

framhaldi af lokuðu spurningunum. Tilgangur með opnu spurningunum er að lýsa 

betur því sem spurt er um án þess að leggja nokkurt mat á það. 104 

3.4 Framkvæmd 

Áður en hafist var handa við gerð könnunarinnar byrjuðu höfundar á því að fá leyfi 

frá skóladeild til að dreifa henni í leikskóla Akureyrar. Haft var samband við Gunnar 

Gíslason deildarstjóra skóladeildar, með skriflegri beiðni um að fá að gera þessa 

könnun (sjá fylgiskjal 2) og barst svar frá honum nokkrum dögum seinna (sjá 

fylgiskjal 3). Höfundar fengu einnig leyfi frá persónuvernd (sjá fylgiskjal 4 og 5). 

Höfundar hófust síðan handa við að afla upplýsinga um efnið og hanna könnunina.  

Það fyrsta sem höfundar tókust á við voru skilgreiningar á feimni en það 

reyndist þrautin þyngri því engin slík skilgreining var til og þurftu höfundar því að 

búa hana til sjálfir. Höfundar notuðu upplýsingar af heimasíðu Better health sem voru 

unnar í samvinnu við Ástralska sálfræðifélagið og greiningarlykilinn DSM IV-R sér 

til aðstoðar. Því næst sömdu höfundar spurningar en við gerð þeirra skoðuðu höfundar 

lokaritgerðir frá eldri nemum úr Háskólanum á Akureyri og studdumst við þær. Af 

þeim lestri urðu höfundar margs vísari og hugmyndirnar stóðu ekki á sér. Einnig fóru 

 
104 Jórunn Elídóttir 2005 
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höfundar á Netið, skoðuðum bækur og fengum dygga aðstoð frá 

leiðsagnarkennaranum Dr. Sigrúnu Sveinbjörnsdóttur.  

Þegar búið var að setja könnunina saman, fóru höfundar í alla leikskóla 

bæjarins sem eru 13 talsins og ræddu við leikskólastjórana. Könuninni var dreift í 

byrjun janúar 2005 og var alls staðar mjög vel tekið. Allir fengu könnunina í ómerktu 

umslagi. Höfundar lögðu upp með að sækja könnunina að hálfum mánuði liðnum og 

fóru þá af stað með innsiglaðan kassa sem þátttakendur settu könnunina í og þannig 

varð hún órekjanleg. Sökum mikilla veikinda starfsfólks dróst í sumum leikskólum að 

fá könnunina til baka en eftir þó nokkra ítrekun skilaði þetta sér nánast allt saman. Það 

voru einungis tvær kannanir sem ekki skiluðu sér. 

3.5 Greining gagna 

Við greiningu gagna er lýsandi tölfræði beitt.105 Við greiningu og úrvinnslu 

könnunarinnar notuðu höfundar Excel töflureikni til að taka saman hvert svar fyrir 

sig. Höfundar settu upp töflu þar sem þeir reiknuðu út hvern lið spurningarinnar, 

annars vegar fjöldann miðað við svarendur og hins vegar prósentutöluna. Höfundar 

gerðu síðan súlurit út frá tölunum með hjálp Excel. 

Við útreikninga í súluritum hér á eftir miðast prósentutalan alltaf við þann 

fjölda svarenda hverju sinni en ekki heildina. Spurningarnar má sjá efst á hverju 

súluriti. 

 

105 Jórunn Elídóttir 2005 
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3.6 Niðurstöður spurninga 

Spurning 1 
 

Hversu lengi hefur þú starfað sem leikskólakennari?

30%

37%

21%
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1-5 ár 6-10 ár 11-15 ár 16-20 ár 20 ár eða meira

Allir sem tóku þátt í könnuninni svöruðu þessari spurningu eða alls 57. Það voru 17 

sem merktu við 1-5 ára starfsaldur, 21 merkti við 6-10 ára starfsaldur, 12 merktu við 

11-15 ára starfsaldur, enginn merkti við 16-20 ára starfsaldur og 7 merktu við 

starfsaldur sem nam 20 árum eða meira.  
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Spurning 2 
 

Hvar laukstu kennaraprófi?

34%

19%

38%
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HA KHÍ FÍ Annað

Þrír svarmöguleikar voru við annarri spurningu: HA (Háskólanum á Akureyri), KHÍ 

(Kennaraháskóla Íslands) og annað. 20 höfðu menntað sig í HA, 11 í KHÍ en 1 hafði 

merkt bæði við HA og KHÍ og féll því í báða flokkana. Það hafði 1 verið bæði í 

Fósturskóla Íslands og HA en þar sem hann lauk síðar prófi frá HA þá settu höfundar 

hann í þann flokk. Flestir, eða 27, höfðu menntað sig annars staðar. Einn af þeim sem 

höfundar settu í menntun annars staðar var með sálfræðipróf frá Bandaríkjunum. Af 

þeim sem svöruðu að þeir hefðu hlotið menntun annars staðar voru langflestir með 

próf frá Fósturskóla Íslands eða 22. Höfundar settu því FÍ inn á súluritið sem fjórða 

möguleikann. 
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Spurning 3 
 

Fékkst þú sérstaka kennslu um börn með sérþarfir í kennaranámi 
þínu?
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Já Nei Ekki viss

Allir þátttakendur könnunarinnar nema einn svöruðu þessari spurningu. Alls höfðu 50 

fengið einhverja kennslu um börn með sérþarfir sem er yfirgnæfandi meirihluti. 5 

sögðust ekki hafa fengið þessa kennslu, 1 var ekki viss og eins og áður kom fram var 

1 sem skilaði auðu eða ógildu.  

Ef já var þá sérstaklega fjallað um feimni?
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Já Nei Ekki viss

Í beinu framhaldi báðu höfundar þá sem svöruðu þessari spurningu játandi að tilgreina 

hvort einhver umfjöllun um feimni hafi verið hluti af þessari kennslu. Höfundar fengu 

51 svar við þessari spurningu þó svo að það hafi aðeins verið 50 sem svöruðu fyrri lið 

spurningarinnar játandi. Já sögðu 3, nei 37 en ekki viss svöruðu 11.  
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Spurning 4 
 

Telur þú að meðal leikskólabarna séu feimin börn?
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Já Nei

Súluritið hér að ofan gefur skýra niðurstöðu. Svarmöguleikarnir voru aðeins tveir: já 

og nei. Nánast allir eða 54 af þeim 57 þátttakendum töldu að feimin börn væru meðal 

leikskólabarna en aðeins 3 töldu svo ekki vera.  

 

Ef já, hefur þú unnið með feimið barn í leikskólanum?
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Já Nei

Í framhaldsspurningunni er einnig skýr niðurstaða en 52 svöruðu spurningunni játandi 

en þrír neitandi. Samtals gerir þetta 55 en miðað við fyrri lið spurningarinnar hefðu 54 

átt að svara. 
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Spurning 5 
 

Er eitthvað í skilgreiningunni hér að framan um feimni sem þér finnst 
ekki eiga við?
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Já Nei Ekki viss

Afgerandi meirihluti þeirra sem svöruðu þessari spurningu eða 51 taldi ekkert í 

skilgreiningunni stangast á við feimni. Það voru 2 sem töldu eitthvað vera í 

skilgreiningunni sem ekki átti við, 1 var ekki viss og 3 svör voru auð eða ógild.  

Höfundar báðu þá sem svöruðu spurningunni játandi að nefna hvað það væri sem 

þeim fyndist ekki eiga við og hér grípa höfundar niður í nokkur atriði sem fram komu: 

� Í skilgreiningunni er einblínt á vankanta, feimin börn geta verið sjálfum 

sér nóg, hugsandi og íhugandi. Feimni hlýtur alltaf að vera skilgreind út 

frá þjóðfélagslegu uppeldi eða menningu og því ef til vill að mestu tilbúið 

fyrirbæri eða hvað? 

� Mér finnst feimni ekki flókið fyrirbæri eða óljóst, ef hún er ekki sjúkleg 

þá fellur hún undir skilgreiningu þjóðfélagsins á því hvað er feimni. Í 

öðrum þjóðfélögum eins og til dæmis Kína eru ef til vill allt aðrar 

skoðanir á því hvað feimni er. 
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Spurning 6 
 

Finnst þér vanta eitthvað í skilgreininguna hér að framan?
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Já Nei Ekki viss

Flestum eða 58% fannst ekkert vanta í skilgreininguna en nokkur óvissa ríkti þó, 20 

eða 38% voru óvissir og 2 töldu einhverju mætti bæta við. Auðu eða ógildu skiluðu 4.  

Þátttakendur voru hvattir til að segja hvað þeim fannst vanta í skilgreininguna um 

að skrifa um það nokkur orð. Hér koma nokkur dæmi um svör: 

� Hægt er að vinna með feimni hjá börnum, með því að tryggja þeim öryggi 

og byrja á því að tengja þau við ákveðna manneskju.  

� Feimni getur birst í jákvæðum þáttum. 
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Spurning 7 
 

Er til áætlun/anir í leikskólanum þínum til þess að vinna með feimni?
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Já Nei Ekki viss

Eins og sjá má á súluritinu hér að ofan var þó nokkur meirihluti svarenda eða 36 sem 

sagði að engin áætlun væri til í leikskólanum. 10 greindu frá að til væri einhverskonar 

áætlun en 7 voru ekki vissir. Auðar eða ógildar kannanir voru samtals 4.  

Höfundar báðu þátttakendur sem svöruðu spurningunni játandi að gefa okkur 

nokkur dæmi um slíkar áætlanir: 

� Áætlun vegna barns með kjörþögli, hvernig best er að koma fram við 

barnið og hjálpa því við erfiðar aðstæður. 

� Eitt af aðalmarkmiðum leikskólans er að vinna með sjálfsmynd barna. Til 

að styrkja jákvæða sjálfsmynd erum við með sérstaka tíma í Stig af stigi 

og það efni notum við svo markvisst í öllu starfi leikskólans. 

� Það er til áætlun um börn sem eru óframfærin og til baka sem felur í sér 

sjálfstyrkingu – myndrænt kerfi, þjálfun í framkomu og framtakssemi. 

� Við reynum að styrkja og bæta sjálfsmynd barnsins, hvetja og hrósa. Veita 

barninu sérstaka hlýju og alúð meðan við erum að ná trausti þess og 

öryggi á meðan á leikskóladvölinni stendur. Öryggi og vellíðan barnsins 

er grunnurinn að því að hægt sé að vinna með feimnina og bæta þar úr. 
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Spurning 8 
 

Ef já við spurningu 7, hefur hún borið árangur?
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Já Nei

Allir þeir 10 sem svöruðu spurningunni hér á undan játandi, svöruðu þessari 

spurningu líka játandi – áætlunin eða áætlanirnar báru árangur. Höfundar báðu 

þátttakendur að gefa dæmi og hér má sjá nokkur þeirra. 

� Árangurinn er góður, barnið á auðveldara með samskipti við flest börnin 

og nokkra úr hópi hinna fullorðnu.  

� Losnað hefur um höftin og einstaklingurinn öðlast meira sjálfstraust, 

öryggi og losnað við kvíða. 

� Barnið hefur sterkari sjálfsmynd, öflugra sjálfstrausti og meira öryggi í 

framkomu. 

� Barnið er farið að tjá sig fyrir framan hina. 

� Það er greinilegur árangur þegar börn þora að líta upp en ekki niður í gólf 

við ákveðnar athafnir. 

� Börn hafa blómstrað. 
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Ef nei, telur þú að slíkar áætlanir ættu að vera til?
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Já Nei

Það voru 36 sem áttu að svara þessum lið en 41 svöruðu. Meirihluti þeirra sem 

svöruðu þessum lið taldi að slíkar áætlanir ættu að vera til. Það voru 34 sem svöruðu 

já en 7 sem svöruðu nei.  
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Spurning 9 
 

Ef upp kemur vandamál vegna feimni, telur þú þig vera 
undirbúna/undirbúinn til að takast á við það?
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Já Nei Ekki viss

42 þátttakendur svöruðu því að þeir væru tilbúnir að takast á við vandamál vegna 

feimni, 2 svöruðu neitandi og 9 voru ekki vissir. Auðar eða ógildar kannanir í þessum 

lið voru fjórar. 

 

Ef já, hvernig telur þú þig þá vera undirbúna/undirbúinn?
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Mjög vel Vel Sæmilega Illa Hvorki vel né illa

Í beinu framhaldi af spurningunni hér að ofan spurðu höfundar þá sem svöruðu henni 

játandi eða alls 42 hversu vel eða illa þeir teldu sig í stakk búna til að takast á við 

verkefnið. Höfundar fengu reyndar 44 svör. 4 eða 9% þátttakenda sögðust vera mjög 

vel undirbúnir en flestir töldu sig vel undirbúna eða 28 sem er 64%. Samanlagt gefa 

svarmöguleikarnir mjög vel og vel 71% svarenda. Það voru 10 sem svöruðu að þeir 
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væru sæmilega undirbúnir, enginn svaraði að hann væri illa undirbúinn en 2 svöruðu 

að þeir væru hvorki vel né illa undirbúnir.  

 Höfundar báðu þátttakendur að nefna nokkur dæmi til að lýsa nánar því hvernig 

þeir teldu sig undirbúna og má sjá nokkur dæmi hér að neðan: 

� Ég reyni að nálgast barnið á forsendum þess og geri ekki of miklar kröfur 

í byrjun en eyk þær smám saman. 

� Ég tel bæði að nám mitt og reynsla sem og tengsl mín við börnin ætti að 

vera mjög góður grunnur. Hversu vel þú treystir á sjálfan þig skiptir miklu 

máli. 

� Vera fundvís á sterkar hliðar til dæmis hver syngur vel? Hver er fljótur að 

læra vísu? Hver teiknar skemmtilegar myndir? 

� Ég hef lesið mikið um feimni og hvernig best sé að vinna með þau mál. 

� Er búin að kynna mér nokkur efni. Hef unnið aðeins með feimnu barni og 

hef unnið ferli til að fara eftir. 

� Ég tel að ekki þurfi að vera til sér áætlun um feimni frekar en annað í 

sérkennslu. 

� Gott að vera búin með leikskólafræðina í H.A. 
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Spurning 10 
 

Hefur þú hugmynd, skoðun eða tillögu um áætlun sem gæti hjálpað 
feimnu barni í leikskóla?
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Í spurningu 10 leituðu höfundar eftir svörum þátttakenda um hvernig hægt væri að 

hjálpa feimnum börnum í leikskóla. Af þeim sem svöruðu voru 77% eða 36 

þátttakendur sem sögðust hafa hugmynd, skoðun eða tillögu um áætlun sem gæti 

hjálpað feimnu barni. 23% eða 11 svöruðu þessari spurningu neitandi. Auðu eða 

ógildu skiluðu 10 og því er alls 21 sem taldi sig ekkert hafa til málanna að leggja.  

Höfundar báðu þátttakendur að nefna dæmi og hér má sjá nokkur þeirra. 

� Sjálfstyrking, þjálfunarprógramm og myndrænt kerfi. 

� Reyna að vekja traust barnsins, hjálpa því að komast inn í hópinn eða 

eignast vin og koma í veg fyrir stríðni sem gæti hlotist af feimninni. 

� Vinna með foreldrum! Fara hægt, skref fyrir skref, vinnum á hraða 

barnsins. 

� Reyna að skilja þessi börn og taka tillit til hamlana þeirra, ýta þeim áfram 

en taka ekki of stór skref í einu. Aðlögun að nýjum vettvangi þarf að gefa 

lengri tíma en ella og jafnvel hafa ákveðinn starfsmann sem heldur utan 

um barnið. 

� Það þarf að styðja barnið og hjálpa því með því að efla sjálfstraust þess. 

Hvetja þarf barn til að gera hluti t.d. að standa hjá starfsmanni og reyna að 

segja eitt og eitt orð eða syngja. Vera duglegur að hæla barninu fyrir það 

sem það getur hverju sinni. 

� Hægt og rólega hjálpa barninu að komast inn í barnahópinn, starfið og að 

skilja tilfinningar sínar. 
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� Markvisst ýtt undir sterkar hliðar barnsins, horft á hið hæfileikaríka barn, 

hrósa markvisst fyrir það sem hróss er vert. Barnið stutt en ýtt áfram með 

nærgætni og athuga vel hvað hentar hverju barni. 

� Allir á leikskólanum kynnist málinu, þarf að fá foreldra með, gengur ekki 

annars. Vinna í 2ja – 3ja barna hóp. 

� Fá barnið til að vera með. Ekki leyfa því að víkja endalaust frá kröfum 

sem við gerum til þess. Fer eftir aldri barnsins hversu langt er hægt að 

ganga, byrja með litlar kröfur og auka þær. Vera vakandi fyrir öllu sem 

barnið segir. 

� Efla sterku hliðarnar í fari barnsins og þannig auka sjálfstraust þess, vera 

þolinmóður, gefa nægan tíma, aldrei að þvinga barnið við aðstæður sem 

það ræður ekki við. Barnið þarf að fá að vita að feimni er ekki neikvæður 

eiginleiki, og þarf stuðning til þess að sigrast á henni. 

� Jákvæð stríðni virkar oft vel, börnum er eðlilegt að hlægja og hafa gaman. 

� Nota skráningar, fylgjast með barninu og sjá við hvaða aðstæður feimnin 

kemur mikil fram. 

� Það er best fyrir barnið ef sami kennari getur unnið með það. Þessi 

kennari þekkir vel takmörk barnsins og hvernig best er að ná til þess. 

Þekkir sterkar hliðar þess og er duglegur að nota sér þær. 

� Nota hrós og hvatningu við allar aðstæður, stuðning við aðstæður sem 

vitað er að valda barninu óöryggi og kvíða. 

� Ekki þvinga barnið til að leika við önnur börn heldur leyfa því að nálgast 

á eigin forsendum. Þá vinnur barnið betur á feimni og óöryggi og lærir að 

treysta öðrum. 

� Iðka lífsleikni og virða hvert barn og persónuleika þess. Fá önnur börn til 

að virða og taka tillit og veita umhyggju. 

� Aðlögunaraðili feimna barnsins yrði að vera rólegur/skilningsríkur og 

gefandi. Aðlögun þyrfti að vera lengri en ein vika og mjög skipulögð. 

� Setja upp vinnulýsingu/ferli/meðferð inn í skólanámskrá leikskóla. 

� Að halda fræðslufund til dæmis á starfsdegi fyrir starfsmenn. 
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Spurning 11  
Í spurningu 11 gáfu höfundar þátttakendum tækifæri til að tjá sig með því að spyrja: 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? Margar jákvæðar og hvetjandi 

athugasemdir komu fram og munu höfundar hér að neðan koma með nokkur atriði 

sem þar komu fram: 

� Vel valið viðfangsefni, hlakka til að sjá útkomuna. 

� Þarft að vekja athygli á þessum börnum. 

� Þarf að athuga þessi mál. Gangi ykkur vel. 

� Könnunin er spennandi og þarft framtak. Gagnlegt verður fyrir 

leikskólana að fá fréttir af niðurstöðu og úrvinnslu. Endilega að skrifa um 

þetta grein í Skólavörðuna eða annað fagblað. 

� Gott væri ef skipulag eða áætlun væri til þannig að hægt væri að byrja 

strax að vinna með feimnina. 

� Mjög þarft ritgerðar- og rannsóknarefni. 

� Þarft rannsóknarefni, þarf kynningar við, mjög vandasamt og jafnvel erfitt 

að greina. 

� Þetta þarf hver leikskólakennari að glíma við einhvern tímann og þá er 

gott að geta sótt fróðleik til ykkar. 

� Umræðan ein rótar í leikskólastarfsmönnum. 

� Gott er að hafa grunnáætlun sem síðan er hægt að móta að viðkomandi 

barni. 

� Feimnu börnin mega ekki gleymast innan hópsins. 

� Umræða um feimni þyrfti að vera opnari og algengari í leikskólanum. 

� Feimni er málefni sem vert væri að bæta inn í leikskólakennaranámið. 

� Nauðsynlegt er að finna leiðir til að hjálpa feimnum börnum. Gott 

framtak. 

� Gott námskeiðsefni. 

� Ritgerðin gæti orðið fræðsluefni fyrir leikskólann við gerð námsskrár 

hvað varðar feimni. 

� Hef oft séð feimin börn blómstra ef þau fá góð tækifæri. 
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3.7 Samantekt og niðurstöður 

Eins og sjá má á súluritunum við spurningu eitt og tvö er talsverð breidd í 

svarhópnum bæði hvað varðar reynslu og menntunarbakgrunn. Höfundar eru mjög 

ánægðir með þennan fjölbreytileika en það kom nokkuð á óvart í spurningu 1 að 

enginn svarenda skyldi vera með starfsaldur á bilinu 16-20 ár. Höfundum hefði þótt 

líklegra að enginn eða fáir lentu í fyrstu tveimur flokkunum þar sem könnunin náði 

einungis til deildarstjóra og beggja leikskólastjóranna. Að öðru leyti var dreifingin 

nokkuð jöfn. Þeim fannst athyglisvert hvað margir höfðu lokið kennaranámi sínu í 

Háskólanum á Akureyri. Höfundar telja vert að íhuga hvað Kennaradeildin við HA 

hefur gert fyrir fagmenntun á Akureyri. Höfundar telja að með komu hennar hafi 

hlutfall fagmenntaðra í leikskólum Akureyrar aukist til muna. Það væri vert að athuga 

hversu margt starfsfólk leikskóla er fagmenntað og hversu margir þeirra eru 

útskrifaðir frá HA. 

Spurningu 3, eða hvort þátttakendur fengu sérstaka kennslu um börn með 

sérþarfir í kennaranáminu, svöruðu 56 af 57. 50 þátttakendur eða 89% þeirra sem 

svöruðu höfðu fengið sérstaka kennslu. Telja má að þessar niðurstöður séu mjög 

góðar. Við framhaldsspurningunni um hvort feimni hafi þá verið hluti námsefnisins 

svaraði yfirgnæfandi meirihluti spurningunni neitandi. Höfundum þykja þessi tíðindi 

slæm en þau koma þó ekki á óvart. Höfundar telja mikilvægt að kennaranemar fái 

kennslu um feimni og sjáum eina lausn færa en það er að bæta þessu efni inn í námið, 

til dæmis í námssálfræði eða áfangann um sérþarfir barna í Háskólanum á Akureyri. 

Bæði súluritin við spurningu 4 sem er annars vegar: Telur þú að meðal 

leikskólabarna séu feimin börn? og hins vegar: Ef já, hefur þú unnið með feimið barn 

í leikskólanum? gefa skýrt til kynna að í leikskólanum séu feimin börn. 95% svarenda 

sögðust telja að feimin börn væru í leikskólanum og 95% sögðust einnig hafa unnið 

með feimið barn í leikskólanum. Þessar tölur gefa enn fremur til kynna mikilvægi 

þess að hafa umfjöllun um feimni sem hluta af námsefni kennaranáms. 

Miðað við svör þátttakenda við spurningu 5 og 6 um hvort eitthvað sé í 

skilgreiningu höfunda um feimni sem ekki eigi við eða hvort eitthvað vanti í hana þá 

eru höfundar nokkuð sáttir við skilgreininguna en lengi má betur gera. Mikill 

meirihluti taldi ekkert vera í skilgreiningunni sem ekki átti við og nokkur meirihluti 

taldi ekkert vanta í hana. Einna helst má nefna að feimni geti birst í jákvæðum þáttum. 
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Þessar niðurstöður gefa samt til kynna að þátttakendur höfðu sömu sýn á hvað feimni 

væri þegar þeir svöruðu spurningunum eða það er að minnsta kosti von höfunda.  

Er til áætlun/áætlanir í leikskólanum þínum til þess að vinna með feimni? var 

spurning 7. Aðeins 10 þátttakendur eða 19% greindu frá því að slíkar áætlanir væru 

til. Þetta stangast þó nokkuð á við fyrri niðurstöður (spurningu 4), það er að mikill 

meirihluti telur að feimin börn séu hluti af barnahópnum og eru sammála 

skilgreiningunni á feimni en þar kemur fram „...oft upplifir feimið barn mikla 

vanlíðan í návist annarra. Feimið barn getur verið kvíðið eða bælt við ókunnugar 

aðstæður eða í samskiptum við aðra. Feimið barn er líklegra til að verða stressað eða 

heft þegar því finnst það vera til sýnis... feimnu barni líður betur að sitja á 

hliðarlínunni og fylgjast með leik fremur en að taka virkan þátt í leiknum.” Ef fólk 

gerir sér grein fyrir að feimni fyrirfinnst í leikskólanum og hún getur verið vandamál, 

ætti þá ekki að vera til áætlun um hjálp? 

Í spurningu 8 báðu höfundar þá þátttakendur sem svöruðu spurningu 7 játandi 

að greina frá hvort áætlanir leikskólans hafi borið árangur. Höfundar voru afskaplega 

ánægðir með niðurstöðuna en allir þátttakendur svöruðu henni játandi. Þetta var ekki 

stórt úrtak og því erfitt að draga haldbæra ályktun en höfundar telja þó að þetta sé 

vísbending um að áætlanir með feimin börn beri árangur og því vert að hafa það í 

huga. Í beinu framhaldi spurðu höfundar þá sem greindu frá því að engar áætlanir 

væru til, hvort þeir teldu að slíkar áætlanir ættu að vera til. Afgerandi meirihluti 

svaraði spurningunni játandi, það er töldu að slíkar áætlanir ættu að vera til. Hins 

vegar voru 16 kannanir annað hvort auðar eða ógildar eða 26% allra þátttakenda. Því 

er svar við þessari spurningu ekki eins marktækt og höfundar vildu en engu að síður 

eru þeir ánægðir með niðurstöðuna. 

Útkoma við spurningu 9 var mjög ánægjuleg en hún hljóðaði svo: Ef upp 

kemur vandamál vegna feimni, telur þú þig vera undirbúna/undirbúinn til að takast á 

við það? Mikill meirihluti þátttakenda eða 79% töldu svo vera. Í framhalds–

spurningunni, sem var ætluð þeim sem svöruðu fyrri lið spurningarinnar játandi, var 

spurt hvernig þeir teldu sig vera undirbúna. Valmöguleikarnir voru fimm: Mjög vel, 

vel, sæmilega, illa og hvorki vel né illa. Flestir svöruðu vel en samanlagt gefa tveir 

fyrstu hóparnir (mjög vel og vel) 73% en það telja höfundar ánægjuefni. 

Miðað við hvað þátttakendur voru sáttir við skilgreininguna; töldu feimin börn 

vera hluta af barnahópnum; greindu frá því að áætlanir um vinnu með feimnum 

börnum bæru árangur og að þar sem ekki voru til áætlanir taldi meirihlutinn að slíkar 
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áætlanir ættu að vera til, þá kemur verulega á óvart hve fáir leikskólar eiga slíkar 

áætlanir. Það kemur líka á óvart hversu margir vilja hafa áætlanir en telja sig samt 

mjög vel eða vel undirbúinn til að takast á við vandamál tengt feimni. 

Höfundum urðu á nokkur mistök en þrátt fyrir það höfðu þau ekki afgerandi 

áhrif. Höfundar framkvæmdu könnunina á undan skrifum ritgerðarinnar en það hefði 

verið betra ef kafla 2 í ritgerðinni hefði verið lokið áður en hún var gerð. Höfundar 

urðu nokkuð varar við að þátttakendur könnunarinnar virtust misskilja sumar 

spurningarnar. Eftir á að hyggja hefði verið gott í nokkrum tilfellum að feitletra eða 

undirstrika áhersluatriði. Höfundar sáu einnig að betra hefði verið að hafa spurningar 

5 og 6 um skilgreininguna á feimni, fyrr eða strax á eftir spurningu 2. Það hefði verið 

eðlilegra að biðja þátttakendur að skoða og meta skilgreininguna um feimni áður en 

þeir fóru að svara öðrum spurningum um feimni. Einnig hefði verið gott að hafa 

spurningu um hvort leikskólakennarar telji að feimni geti verið hindrun í lífi barna. Á 

þessu hefðu höfundar hugsanlega áttað sig ef forkönnun hefði verið framvæmd. Með 

forkönnun er átt við að könnunin er framkvæmd í mjög litlu úrtaki í þeim tilgangi að 

höfundar hennar geti komið auga á vankanta, ef einhverjir eru.  

 

Helstu niðurstöður 

Helstu niðurstöður könnunarinnar eru að meirihluti leikskólakennara telja að feimin 

börn séu hluti af barnahópnum í leikskólunum. Afar fáir leikskólar eiga áætlanir til að 

vinna með feimin börn og flestir þátttakenda telja að slíkar áætlanir ættu að vera til. 

Einnig greina svarendur frá því að þar sem áætlanir voru til báru þær árangur. Í ljósi 

þessara niðurstaðna þyrftu fleiri leikskólar að eiga áætlanir fyrir feimin börn. 

Höfundar telja að þessi könnun hafi verið tímabær því greinilegt er að þörf er fyrir og 

ósk um frekari vinnu varðandi feimin börn í leikskólunum. Höfundar telja því 

mikilvægt að gera eitthvað í málinu og er þetta þeirra framlag í að opna umræðuna og 

vekja athygli á þessum hópi barna. Höfundar telja einnig mikilvægt að kanna efnið 

enn frekar. 

Þátttaka var góð og gáfu svör þátttakenda skýrari mynd af ástandi í málefnum 

feiminna barna í leikskólanum hér á Akureyri. Eins og við var að búast fengu 

höfundar mikla og góða hjálp um hvernig megi hjálpa feimnum börnum. Niðurstöður 

könnunarinnar áttu stóran þátt í því að höfundar ákváðu að gera grunn að forvarnar 

áætlun sem höfundar nefna: Að byrgja brunninn. Höfundar fengu margar góðar 
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hugmyndir úr könnuninni sem munu nýtast við gerð hennar. Í næsta kafla verður 

fjallað um þessa áætlun. 

4 Að byrgja brunninn 
Þessi kafli dregur heiti sitt af málshættinum „betra er að byrgja brunninn áður en 

barnið er dottið ofan í“ og gefur til kynna fyrirbyggjandi áætlun varðandi feimni. 

Feimni mætti kalla félagslega farsótt því þetta falda vandamál einstaklingsins hefur 

náð gífurlegri útbreiðslu. Það er ýmislegt sem bendir til að vandinn eigi eftir að 

aukast í þjóðfélaginu vegna þess að félagslegar aðstæður munu auka einangrun okkar, 

samkeppni og einsemd. Ekki er nóg að skipuleggja meðferð til að hjálpa fólki eftir að 

skaðinn er skeður heldur ætti að reyna að fyrirbyggja þjáningar sem geta fylgt 

feimninni.106 

Til að breyta óæskilegu atferli eru tvær leiðir færar. Önnur aðferðin felst í að 

breyta afleiðingunum sem er atferlishagræðing og felur þar af leiðandi í sér meðferð 

og lækningu á því sem amar að. Hin aðferðin felst í að breyta orsökum en það er 

undirstaða varnaraðferða og felur þar af leiðandi í sér bólusetningu til að koma í veg 

fyrir sýkingu. Kostur þess að fyrirbyggja vandamál á borð við feimni er sá að það er 

hægt að koma í veg fyrir að hópar fái sjúkdóminn með því að breyta aðstæðum sem 

valda honum. Gallinn við það að ætla að lækna vandamál á borð við feimni er að 

lækningin felst í einstaklings meðferð.107 

Vegna þess að feimni ert til, algeng og í flestum tilfellum vandamál þá er 

mikil þörf fyrir hjálp. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að það er hægt að draga 

úr vandanum. Höfundar telja að besta leiðin til að hjálpa feimnum börnum er að gera 

áætlun sem inniheldur markmið, leiðir að þeim og mat á árangri. Leikskólakennarinn 

Grethe Steen segir í bók sinni Rammeplan for barnehagen, hva så? að markmiðunum 

sé líkt við fjall sem við sjáum stundum skýrt og stundum í þoku. Stundum virðist það 

vera nærri okkur og stundum fjarri. Það getur ýmist sýnst bratt og ókleift eða með 

fallegum og góðum göngustígum. Þrátt fyrir þetta allt er fjallið á sínum stað. Eins er 

með markmiðin, þau eru ekki alltaf augljós og skýr en þau eru þarna og við stefnum 

að þeim.108 Það er álit okkar höfunda að leikskólakennarar megi ekki vera of fastir í 

skipulaginu heldur verði þeir að geta séð og gripið þau tækifæri sem upp koma það er 
 
106 Zimbardo, Philip G. 1985:11 
107 Zimbardo, Philip G. 1985:216 
108 Rönning, Grehte Steen 2000:47 
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að segja gripið boltann sem kemur frá barninu og unnið áfram með hann. Höfundar 

gera sér þó fulla grein fyrir að ekki er alltaf auðvelt að koma þessari hugsjón í 

framkvæmd. Í kafla 4.2 má finna hugmyndir um leiðir til að vinna með börnum og þá 

sérstaklega feimnum. Mikilvægt er að endurmeta starfið til að sjá hvort markmiðum 

hafi verið náð og telja höfundar að uppeldisfræðilegar skráningar séu mjög heppilegar 

til þess. Með því að reyna að fyrirbyggja vandann er hugsanlega hægt að koma í veg 

fyrir að börn sem eiga á hættu að verða feimin verði það eða að minnsta kosti að það 

dragi úr feimni. 

4.1 Grunnur áætlunarinnar 

Höfundar byggja þessa áætlun á könnun sinni, þeim kennismiðum og hugsuðum sem 

ritgerðin byggir á ásamt eigin reynslu og þekkingu. Í næstu tveimur undirköflum 

munu höfundar fjalla um nokkra merka menn sem þeir telja hafa skipt sköpum með 

þeim kenningum sem þeir hafa sett fram. 

 

Howard Gardner  

Í fjölgreindakenningu Howards Gardner (1943–) er talað um átta greindir, þær eru: 

málgreind, rýmisgreind, rök– og stærðfræðigreind, líkams– og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind.109 Níunda 

greindin er í vinnslu en það er tilvistargreind.110 

Greindir allra eru mismunandi samansettar. Þeir sem aðhyllast fjölgreinda–

kenningu Howards Gardner líta á möguleika barna í stað skorts, brests eða sjúkdóms, 

það er að horfa á sterku hliðar hvers og eins í stað þeirra veiku. Þeir líta á 

einstaklinginn sem heildstæða veru. Gardner talar um að nýta beri sterku hliðar hvers 

og eins til þess að styrkja þær veiku. Verkleg færni barna er metin að verðleikum og 

fá þau að læra og þroskast við ýmsar raunverulegar aðstæður. Í fjölgreinda–

kenningunni er mikil áhersla lögð á tengsl einstaklingsins við félagana sem stuðlar að 

sem eðlilegustum lífsháttum. Fjölgreindakenningin hentar öllum börnum þar sem 

greindirnar ná yfir alla vitsmunaþætti einstaklingsins. Þeir sem vinna eftir 

 
109 Armstrong, Thomas 2001:14 
110 Leikskólinn Lundarsel [án árs]  
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fjölgreindakenningunni stuðla að því að kennarar og sérfræðingar vinni saman. Þess 

vegna nýtist fjölgreindakenning Gardners mjög vel.111 

John Dewey 

Einkunnarorð Deweys (1859–1952) felast í því að hugmyndir komi frá daglegu lífi og 

fléttist inn í leik og starf. Börnin eiga að kanna sjálf viðfangsefni og finna lausnir á 

raunverulegum vandamálum.112 Dewey taldi einnig að skortur væri á tengslum milli 

þess sem börnin voru að gera innan veggja skólans og því sem þau voru að gera utan 

hans. Það sem Dewey lagði til í leikskólamálum var að leikskólinn færði sig sem næst 

heimilinu og lífinu þar, hann taldi æskilegt að börnin léku sér í leikjum sem tengdust 

heimilinu og að þau byggju til hluti sem þau gætu notað í þessum leikjum. Hann lagði 

mikla áherslu á að börnin væru í hlutverkaleik, vegna þess að það væri undirstaða 

fyrir nám þeirra. Í hlutverkaleiknum fengju börnin tækifæri til þess að endurskapa 

þekkingu sína í samskiptum við önnur börn.113 

Blöndun í skólum samræmist hugmyndum Deweys þar sem fötluð og ófötluð 

börn eru saman á deild. Dewey sagði að líta bæri á hvert barn sem sérstætt.114 Þessar 

hugmyndir hans eru svipaðar því sem sálfræðingar halda fram. Þeir segja að umhverfi, 

áhugi og persónuleikaþættir skipti miklu máli í þroska barnanna ásamt því að þau eru 

misjafnlega fljót að þroskast. Sum þroskast hraðar en önnur.115 

Lew Vygotsky 

Vygotsky (1896–1934) segir að þegar barn er að leika sér líki það eftir þeim 

hegðunarreglum sem eru í heimi fullorðna fólksins. Þannig sé það ávallt einu skrefi á 

undan hversdagslegri hegðun sinni og einu stigi á undan þroskastigi sínu. Hann telur 

að barn sé „höfðinu hærra“ þegar það leikur sér.116 

Hann segir leikinn mikilvægan þátt í þroska barna og að leikurinn skapi „svæði 

mögulegs þroska“ í heilanum.117 Með svæði mögulegs þroska á hann við svæðið á 

milli þess þar sem barnið getur hjálparlaust leyst verkefni og þess sem það þarfnast 

aðstoðar til að leysa verkefnin. Hann vill að barn sé með verkefni sem er aðeins fyrir 
 
111 Armstrong, Thomas 2001:13–15, 108–109, 115–119 
112 Sigríður Sigurðardóttir 2001  
113 Jóhanna Einarsdóttir 1997:28,30 
114 Jóhanna Einarsdóttir 1997:31 
115 Aldís Guðmundsdóttir 1992:205 
116 Valborg Sigurðardóttir 1991:65 
117 Jóhanna Einarsdóttir 1999:35 
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ofan getu þess. Þegar barnið er statt á svæði mögulegs þroska á það að geta leyst 

ákveðin verkefni með aðila sem hefur meiri þroska og getu.118 

Vygotsky telur félagsleg samskipti mikilvæg fyrir mannlegan þroska.119 

Barnið þjálfar félagsleg samskipti þegar það leikur með jafningjum, lærir að fara eftir 

reglum og viðmiðum, lærir að þekkja sjálft sig og aðra. Þess vegna er mikilvægt að 

tryggja að barnið taki þátt í félagslegum samskiptum við jafningja.120 Einnig leggur 

hann áherslu á mikilvægi fullorðinna og eldri barna við nám yngri barna og segir að 

vitrænn þroski örfist mjög við það að hafa samskipti við sér eldri.121 

4.2 Áætlun 

Höfundar höfðu í huga við gerð þessarrar áætlunar hin fleygu orð Aristótelesar að 

snilld væri ekki fólgin í því að gera frábæra hluti heldur að gera hversdagslega hluti 

frábærlega vel. Höfundar vilja undirstrika að áætlun þeirra felist ekki einungis í því að 

vera með nýjungar heldur að benda leikskólakennurum á að gera þessa hversdaglegu 

athafnir svo sem bleyjuskipti eða matmálstíma að lærdómsríkum gæðastundum. 

Höfundar telja að gæði starfsins skipti mun meira máli en magn. Höfundar setja það 

sem markmið með þessari áætlun að ýta undir sjálfstæði barna, hvetja þau til að þora 

að taka áhættu og fá þannig tækifæri til að þroska færni sína. Það eykur sjálfstraust 

þeirra og með auknu sjálfstrausti telja höfundar sig vera að draga úr hættu á feimni. 

Aðlögun  

Í góðu máltæki segir „lengi býr að fyrstu gerð“ og því álíta höfundar að upphaf 

leikskólagöngu barns skipti gríðarlega miklu máli varðandi áframhaldandi dvöl þess í 

leikskólanum. Höfundar telja að því betri sem aðlögunin sé þeim mun betur líði 

barninu í leikskólanum og meiri árangur náist. Mikilvægt er að gefa barninu allan 

þann tíma sem það þarf til að aðlagast. Höfundar vilja benda á að aðlögun lýkur ekki á 

einni til tveimur vikum, sem er sá tími sem foreldrar fylgja barninu í starfinu, heldur 

getur aðlögunin tekið allt að tveimur mánuðum. Líklega þarf feimið barn langa 

aðlögun. Gæta þarf þess að gera ekki of miklar kröfur til barnsins og ef barn kýs til 

dæmis að tala ekki má ekki þrýsta á það heldur nota sjálftal eða hliðartal. Höfundar 

 
118 Leikur og nám í leikskóla 1998:35 
119 Leikur og nám í leikskóla 1998:33 
120 Rubin og Asendorpf 1993:6–7 
121 Jóhanna Einarsdóttir 1999:35 



Lokaritgerð til B.Ed. prófs   Feimni 

57 

vilja gjarnan sjá að þó svo að reiknað sé með ákveðnum tíma til aðlögunar þá sé það 

ekki ófrávíkjanlegt heldur miðist við þarfir hvers og eins. Flest börn hafa þörf fyrir að 

koma með einhvern tengihlut til dæmis bangsa, kodda eða annað sem veitir þeim 

öryggi.  

Höfundar taka ekki afstöðu til þess hvort einstaklings- eða hópaðlögun er 

betri. Höfundar telja þó á að ef um hópaðlögun er að ræða þurfi kennarar að vera 

tilbúnir að taka tillit til þeirra einstaklinga sem ekki ráða við slíka aðlögun svo sem 

sum feimin börn. Það er mjög mikilvægt að skapa barninu öryggi en aðlögunaraðila 

ber þó að gæta þess að það aðlagist barnahópnum og öðru starfsfólki en einangrist 

ekki með aðlögunaraðilanum. Höfundar álíta einnig mikilvægt að foreldrar öðlist 

öryggi en þar telja þeir góðan undirbúning og samstarf við kennara skipta sköpum. 

Höfundar mæla með að foreldrar nýrra barna fái tækifæri til að kynnast starfinu, 

kennurum og öðrum foreldrum áður en barn byrjar í leikskólanum til dæmis með því 

að hittast á sameiginlegum kynningarfundi í leikskólanum. Það má ljóst vera að 

öruggir og ánægðir foreldrar stuðla að ánægðum og öruggum börnum.  

Höfundar telja stöðugleika skipta gríðarlega miklu máli. Ef breytinga er þörf 

svo sem uppröðun barna við matarborðið eða hlutverkaskipti kennara er mikilvægt að 

gera það á markvissan hátt. Höfundar mæla með því að allar breytingar séu vel 

undirbúnar og gerðar smám saman ef mögulegt er. Kennarar þurfa samt alltaf að gera 

ráð fyrir hinu óvænta, ef áætlun A virkar ekki þá þarf að vera til varaáætlun. Það er 

engin áætlun svo fullkomin að hún geti ekki mistekist og þá þarf kennari að vera 

tilbúinn til þess að takast á við hið óvænta.  

Höfundum finnst mikilvægt að stöðugleiki ríki í móttöku barna og þá 

sérstaklega á meðan aðlögun stendur. Kennarar þurfa að heilsa með nafni, ná 

augnsambandi og gefa sér tíma til að ræða við hvert og eitt barn og foreldra þess. 

Hafa ber í huga að ræða viðkvæm málefni einslega við foreldra. Gæta verður að 

skilaboð komist til skila og tekið sé tillit til þeirra. Í þessu sambandi eins og svo 

mörgu öðru benda höfundar á nauðsyn þess að kennarar samræmi vinnubrögð. Það 

getur komið í veg fyrir að börnin fái tvöföld skilaboð. 

 

Samverustundir 

Samverustundir eru tilvaldar til þess að nálgast börnin og kynnast persónuleika hvers 

og eins. Höfundar telja að litlir hópar henti börnum vel, og þá sérstaklega feimnum 

börnum. Leggja þarf áherslu á að öll börnin fái tækifæri til að tjá sig og segja skoðun 
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sína. Höfundar telja að samverustundir séu góður vettvangur til að efla sjálfstraust og 

auka áræðni sérstaklega hjá þeim börnum sem á einhvern hátt eru til baka svo sem 

feimin börn. Mikilvægt er að þessar stundir séu rólegar og afslappaðar og það fari vel 

um alla. Uppröðun barnahópsins þarf að vera þannig að börn og kennari nái 

augnsambandi. Góður undirbúningur er nauðsynlegur til að allir fái sem mest út úr 

samverustundinni og hún missi ekki marks.  

Tillaga höfunda er sú að börnin fái tækifæri til að segja nafnið sitt, hvar þau 

eigi heima, hvað mamma og pabbi heita og hvort þau eigi systkini. Góð regla er að 

lesa upp nöfn barnanna. Í staðinn fyrir að barnið svari játandi nefni það til dæmis eina 

flík sem þarf að nota í útivist eða nafn á blómi. Þetta er hægt að tengja við árstíðir eða 

það þema sem verið er að vinna með í leikskólanum. Kennari hefur tök á að velja 

viðfangsefnið sem notað er til svara eftir áhugasviði feimna barnsins og nýta þar með 

styrkleika þess. Ekkert sem börnunum dettur í hug að segja er rangt. Þannig hafa öll 

börnin tækifæri til að segja það sem þau vilja hverju sinni. Ef feimið barn kýs að tala 

ekki getur kennarinn notað hliðar– eða sjálftal. Hafa ber í huga þegar kennarar eru að 

lesa upp nöfn barnanna að byrja á þeim börnum sem þeir vita að treysta sér til að 

svara.  

Einnig er vel til fundið að lesa bók og eftir lestur bókarinnar skapast góður 

grundvöllur til samræðna um efni hennar. Tilvalið er að velja bækur í sambandi við 

árstíðir eða það þema sem unnið er með hverju sinni. Samverustundir eru einnig 

góður vettvangur til að læra ný lög. Varðandi feimin börn í söngstund þá benda 

höfundar á eftirfarandi leið til hvatningar, sem er í þremur stigum. Leyfa feimna 

barninu að velja lag til að syngja. Það þarf ekki endilega að segja hvaða lag það á að 

vera heldur er hægt að vera með miða í skjóðu og leyfa barninu að draga og rétta 

kennaranum. Kennarinn segir hvaða lag barnið hefur valið og gefur barninu tækifæri 

til að tjá sig ef það kýs það. Síðan er smám saman hægt að auka kröfurnar. Barnið 

velji til dæmis lag af lista sem hangir upp á vegg eða taki miða með nafni lags af 

veggteppi þar sem nöfn þeirra eru og réttir kennaranum. Kennarinn gefur tækifæri til 

að ræða um miðann eða lagið ef barnið kýs að tjá sig, annars setur kennarinn orð á val 

barnsins. Þegar barnið er tilbúið að segja með orðum hvaða lag það kýs að syngja 

hverju sinni þá má segja að markmiðinu sé náð, því markmiði að barnið hafi þor til að 

tjá sig innan hópsins. Þessa aðferð er hægt að yfirfæra á fleiri verkefni svo sem í 

hópastarfi þar sem kennarinn notar hliðartal yfir athafnir barnsins þar til það fer að tjá 

sig sjálft.  
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Hópastarf 

Eins og kom fram í kaflanum um aðlögun þá á ekki að gera kröfur á börnin til að 

byrja með. Höfundar telja að eftir tveggja mánaða dvöl séu þau reiðubúin að takast á 

við verkefni sem eru aðeins ofar getu þeirra. Eftir þennan tíma ætti kennari að þekkja 

inn á sterku og veiku hliðar barnanna og áhugasvið þeirra. Kennari ætti að geta nýtt 

sér þessa vitneskju í starfinu. Nefna má sem dæmi að spila lottó með þeim hætti að 

spyrja þau hvað sé á myndunum og leyfa þeim að svara til skiptis. Ef feimið barn er í 

hópnum er gott að hafa í huga að velja spjald sem sýnir mynd af einhverju sem höfðar 

til barnsins. Einnig er hægt að lýsa spjaldi fyrir börnunum sem þau sjá ekki en fá 

smám saman vísbendingar um hvaða mynd sé á spjaldinu. Þegar þau eru orðin leikin 

má leyfa þeim að prufa að vera lottóstjórar. 

Kennari þarf að leggja sömu verkefni fyrir öll börnin. Feimnum börnum er 

enginn greiði gerður með því að hlífa þeim við þátttöku. Það getur orðið til þess að 

þau upplifi sig öðruvísi en hin börnin og verða því enn hlédrægari. Ef eitthvert 

barnanna treystir sér ekki til að vera með þá er það í lagi. Kennari getur þá notað 

hliðartal og sagt: „Ég sé að þig langar ekki til að svara núna og það er allt í lagi.“ 

Höfundar vilja einnig benda á að hafa feimið barn í miðjum barnahópnum þegar um 

er að ræða verkefni þar sem þau koma fram fyrir hópinn til skiptis. Þegar á að ganga í 

takt við trommuslátt eða klappa nafnið sitt svo dæmi séu nefnd. Ef feimið barn er fyrst 

í röðinni þá gæti það orðið vandræðalegt og veit ekki hvað það á að gera og ef það er 

síðast þá gæti það jafnvel verið orðið kvíðið. Hugsanlegt takmark gæti verið að feimið 

barn hefði uppburði í sér til að leiða hópinn.  

Hægt er að láta börnin vinna sameiginlega að einhverju ákveðnu hópverkefni 

þar sem þau vinna í litlum hópum, en það hentar feimnum börnum afar vel. Þegar 

hver hópur hefur unnið sinn hluta er verkefnið sameinað. Þegar unnið er með börn í 

hópastarfi telja höfundar æskilegt að þau fái verkefni sem losa um hömlur, veita þeim 

traust og kjark sem stuðlar að samvinnu svo sem með snertileikjum. 

Höfundar telja hlutverkaleik henta mjög vel til að losa um hömlur. Þegar 

börnin fara í gerfi er eins og þau gangi inn á svið, setji sig í hlutverk og á þann hátt 

geta þau leyft sér að vera það sem þau langar til hverju sinni þar til þau ganga aftur út 

af sviðinu. Þetta telja höfundar að henti feimnum einstaklingum vel. Reynslan hefur 

sýnt okkur að þegar börnin setja sig í hlutverk annarra er eins og það losni um höft. 

Ljónaleikur er góður til að veita börnum útrás. Þá fá börnin tækifæri til að öskra, 

hvæsa og hlaupa um eins og ljón. Einnig er gaman að fara í leik þar sem börnin eru í 
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hóp og kennarinn stendur álengdar og segir: „Komið þið nú börnin mín, eins og tröll, 

kettir, fílar“ eða það sem kennaranum dettur í hug. Börnin setja sig í hlutverkin og 

koma yfir til kennarans. 

Höfundar telja traust mjög mikilvægan þátt fyrir feimin börn eins og önnur 

börn. Í hópastarfi er góður grundvöllur til að byggja upp traust. Það gera kennarar 

meðal annars með því að æfa barn í að hoppa af palli til kennara þannig að barnið 

treysti því að kennarinn taki á móti því. Annar þáttur sem höfundar telja mikilvægan í 

tengslum við traust er snerting. Góður leikur til að þjálfa traust og snertingu er 

leikurinn leirklumpurinn. Hann er þannig að börnin standa á gólfinu þétt saman, þau 

eru leirinn. Kennarinn hnoðar leirinn með því að snerta létt þannig að börnin liðast til 

á gólfinu. Þegar öll börnin hafa fengið snertingu þá fer kennarinn í hlutverk 

töframannsins og tvístrar leirnum í sundur með þeim afleiðingur að hvert barn verður 

eitthvað ákveðið svo sem steinn. Síðan heldur töframaðurinn áfram að breyta þeim í 

eitthvað sem honum dettur í hug eins og til dæmis blóm, tré eða orma. Í hvert skipti 

sem þau skipta um hlutverk lýsir töframaðurinn því sem hann sér, snertir og gefur 

hrós.  

Það er nauðsynlegt að kennari horfi á sterku hliðar barnanna til að þau upplifi 

sig einstök. Kennarinn þarf einnig að tryggja það að öll börn taki þátt í félagslegum 

samskiptum því þau eru gríðarlega mikilvæg og með beinni þátttöku læra þau best. 

Hann þarf að hafa viðfangsefnin það krefjandi að þau reyni á og leiði til framfara. 

Kennarinn þarf að hvetja börn til að deila með öðrum tilfinningum, hæfileikum og 

þekkingu því þá verða allar gjafir barna að fjársjóði sem allir eiga saman. Barn sem 

hefur tileinkað sér þetta viðhorf verður ekki feimið í framkomu heldur er það liður í 

að deila með öðrum, hjálpa þeim eða skemmta. 

4.3 Samantekt og niðurstöður 

Höfundar þessarar ritgerðar telja að besta leiðin til að hjálpa feimnum börnum sé að 

setja áætlun fyrir þau þar sem fram koma markmið, leiðir og mat. Höfundar telja að 

fjölgreindakenningin sé vel til þess fallin að byggja upp sjálfstraust feiminna barna 

með því að nýta sterku hliðar þeirra til að byggja upp þær veikari. Þessi áætlun ætti 

því að byggjast á sterku hliðum barnanna og ýta undir þátttöku þeirra í félagslegum 

athöfnum. Við gerð verkefna fyrir feimin börn skal hafa svæði mögulegs þroska í 

huga til að betri árangur náist.  
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Hafa ber í huga að áætlun höfunda er einungis viðmið því hvert barn er 

einstakt og þarf að miða allar meðferðir út frá hverjum og einum einstaklingi. Hver og 

einn, að eigin vilja, getur notað þessar hugmyndir sem grunn og prjónað við eigin 

reynslu. Það er von höfunda að þessi áætlun geti hjálpað einhverjum. Höfundar telja 

að best af öllu væri að hafa staðlaða áætlun. Það er efni í rannsókn hvaða aðferðir og 

leiðir sé best að fara til að hjálpa feimnum börnum. Ef feimni er mjög lamandi þá er 

trúlegt að leita þurfi aðstoðar frá ráðgjafa eða sálfræðingi. 
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5 Lokaorð 
Höfundar þessarar ritgerðar hafa farið í gegnum víðtækt ferli þar sem þekkingarleit og 

fróðleiksþorsti hefur verið drifkrafturinn. Höfundar hafa skoðað fjöldann allan af 

bókum, greinum og ritgerðum til að afla sér upplýsinga um viðfangsefni sitt, 

feimnina. Höfundar hafa fjallað um nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið í 

tengslum við feimni, um orsakir feimninnar, einkenni, tíðni, afleiðingar og meðferð 

hennar. Höfundar könnuðu hversu margir leikskólakennarar þekkja til og hafa unnið 

með feimin börn í leikskólum. Hvort þeir hafi þá unnið eftir einhverju ákveðnu kerfi 

eða hvort þeir telji þörf á að hafa slíkt kerfi og hvernig það ætti þá að vera og fjallað 

um það í ritgerðinni. Í framhaldi af þessu fannst höfundum við hæfi að gera 

fyrirbyggjandi áætlun sem þeir nefna Að birgja brunninn og er ætlað að vera 

leikskólakennurum til viðmiðunar en eins og fram hefur komið eru einstaklingarnir 

jafn ólíkir og þeir eru margir og þroskast og læra á misjafnan hátt. Það er því ekki 

hægt að gera staðlaða áætlun.  

Eins og komið hefur fram í umfjöllun höfunda í þessari ritgerð getur feimnin 

haft varanleg og lamandi áhrif á einstaklinginn. Sá sem er mikið feiminn getur átt það 

á hættu að einangrast og forðast algjörlega félagslegar aðstæður. Í gegnum allan þann 

lærdóm sem höfundar hafa öðlast við lestur fræðibóka, greina, úrvinnslu 

könnunarinnar, í viðtölum og umræðum, eru þeir ekki í nokkrum vafa um það að á 

bak við þetta orð feimni er mikil vanlíðan sem hindrað getur einstaklinginn í að lifa 

eðlilegu og hamingjusömu lífi. Mikilvægt er að vera vakandi fyrir feimninni og taka á 

því ef grunur leikur á því að barn þjáist af feimni sem hamli því í leik og starfi. 

Varðandi feimni skiptir leikskólinn gríðarlega miklu máli því hvergi annars 

staðar fá börnin jafn gott tækifæri til félagslegra samskipta. Það er mikilvægt að unnið 

sé faglegt starf í leikskólanum. Leikskólakennari getur dregið verulega úr áhrifum 

feimninnar með því að beita faglegum vinnubrögðum, hafa góða kunnáttu, hafa góða 

sýn yfir aðstæður og hafa jákvætt viðhorf. Þrátt fyrir mikilvægi faglegs starfs, 

skipulags og áætlana mega kennarar ekki gleyma barninu sjálfu. Kennari þarf að gæta 

þess að steypa ekki alla í sama mótið með því að ætlast til að allir geti það sama. 

Hvert barn verður að fá að vinna og þroskast á eigin forsendum.  

Rannsóknarspurning höfunda var: Er hægt að hjálpa börnum að yfirstíga þá 

hindrun sem feimnin er og þá hvernig? Svar höfunda er að það sé hægt. Oft á tíðum 
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kemur hyggjuvit kennara að gagni, sem byggir á reynslu og fræðiþekkingu. Þar sem 

hver hefur sitt hyggjuvit þá teljum við að áætlanir séu nauðsynlegar. Með því að hafa 

áætlanir er hægt að vinna markvisst að sameiginlegu takmarki. Höfundar telja 

mikilvægt að kanna efnið enn frekar. 

Það er óhætt að segja að höfundar hafi öðlast góða þekkingu á efninu og hefur 

þetta verið þeim einstaklega fræðandi og skemmtileg vinna þrátt fyrir að hafa verið 

ansi strembin oft á tíðum. Það er höfundum því sönn ánægja að hafa valið þetta 

rannsóknarefni. 
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Fylgiskjal 1  

Viðhorfskönnun gagnvart feimni í leikskólum 
 

Þessi viðhorfskönnun er hluti af B.ed. ritgerð okkar til útskriftar í 

leikskólafræðum við Háskólann á Akureyri. Ekki hefur verið mikið fjallað um feimni 

né heldur gerðar margar rannsóknir tengdar feimni leikskólabarna. Hins vegar er vitað 

að feimni getur haft alvarlegar afleiðingar ef ekkert er að gert. Við höfum því valið 

þetta viðfangsefni til að vekja fólk til umhugsunar um þetta vandamál. 

 

Þessi viðhorfskönnun er ætluð öllum leikskólastjórum og faglærðum 

deildarstjórum í leikskólum á Akureyri. Þessi könnun er á engan hátt rekjanleg og við 

munum safna svörunum saman í innsiglaðan kassa. Ekki verður unnið úr einstaka 

svörum heldur litið á heildarútkomuna. 

 

Þér er ekki skylt að svara þessum spurningarlista. Þú mátt hætta hvenær sem 

er, einnig er heimilt er að sleppa einstökum spurningunum. Hinsvegar eru skoðanir 

þínar mikilvægar og þar af leiðandi óskum við eftir að þú svarir öllum spurningunum 

af hreinskilni og sleppir engri. 

 

Ef þú ert í vafa um einhver atriði getur þú haft samband við einhverja af okkur 

sem að könnuninni stöndum eða umsjónakennara okkar – Sigrúnu Sveinbjörnsdóttur í 

vinnusíma 463 – 0932 (talhólf). 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

Gréta (sími 663-8793), Ásta (sími 862-6932) og Fríða (sími 462-4842) 
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Skilgreining á feimni 
Í raun er hugtakið feimni mjög óljóst og flókið fyrirbæri sem nær yfir vítt svið. Feimið 

barn getur verið erfitt að nálgast vegna kjarkleysis þess, tortryggni eða varfærni. Oft 

upplifir feimið barn mikla vanlíðan í návist annarra. Feimið barn getur verið kvíðið 

eða bælt í ókunnugum aðstæðum eða í samskiptum við aðra. Feimið barn er líklegra 

til að verða stressað eða heft þegar því finnst það vera til sýnis eins og t.d. þegar það 

hittir einhvern nýjan eða þegar það þarf að tala fyrir framan aðra. Feimnu barni líður 

betur að sitja á hliðarlínunni og fylgjast með leik fremur en að taka virkan þátt. Ýmis 

vandræðaleg líkamleg einkenni eins og að roðna, stama eða skjálfa koma frekar fram 

hjá feimnum börnum. Flestum börnum finnast þau feimin annað slagið en hjá öðrum 

er ástandið viðvarandi.  

Alvarlegasta birtingarform feimni er félagsfælni og kjörþögli. DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) er flokkunarkerfi sem oft er 

stuðst við þegar fengist er við sálrænar truflanir. DSM IV skilgreinir félagsfælni og 

kjörþögli á eftirfarandi hátt: 

 

Félagsfælni =>  

a) Greinilegur og viðvarandi ótti við eina eða fleiri félagslegar aðstæður þar 

sem viðkomandi þarf  að standa frammi fyrir ókunnugu fólki eða gagnrýni 

frá öðrum. Einstaklingurinn óttast að hann hegði sér þannig að hann verði 

sér til minnkunnar. Hjá börnum kemur kvíðinn fram bæði í samskiptum 

við önnur börn og fullorðna.  

b) Ef upp koma óttaslegnar aðstæður þá ýtir það nánast alltaf undir kvíða sem 

getur birst sem aðstæðubundið kvíðakast. Kvíði barna getur einnig birst 

sem grátur, köst, stjarfi eða innhverfa.  

c) Einstaklingar (reyna að) forðast aðstæður sem vekja ótta.  

d) Afleiðingar þess að einstaklingar forðast aðstæður sem vekja ótta truflar 

daglegt líf, náms eða starfsvirkni, félagslegar athafnir eða sambönd. 

e) Börn gera sér ekki endilega grein fyrir því að ótti þeirra er oft óþarfur eða 

órökrétur. Hinsvegar gera fullorðnir sér fulla grein fyrir þessu ástandi. 

f) Hjá einstaklinum undir átján ára aldri þarf truflunin að hafa varað í að 

minnsta kosti sex mánuði til að teljast félagsfælni. 
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g) Kvíðinn orsakast ekki af lífeðlislegum áhrifum efna (ss eiturlyfja eða 

annarra lyfja) eða læknisfræðilegu ástandi (s.s. stami, parkinsonsveiki, 

anorexíu eða bulimíu), og skýrist ekki af öðrum geðröskunum s.s. 

kvíðaröskun með eða án víðáttufælni, aðskilnaðarkvíða, ímyndaðra eða 

raunverulegra frávika í líkamsbyggingu, gagntækri þroskaröskun eða 

geðklofa. 

Kjörþögli => 

a) Einstaklingur talar ekki í sérstökum félagslegum aðstæðum þar sem vænst 

er að hann tali s.s. í skóla, þrátt fyrir að hann tali við aðrar aðstæður. 

b) Röskunin heftir náms- eða starfsframa eða félagsleg tjáskipti. 

c) Röskunin stendur yfir í a.m.k. 1 mánuð (fyrsti mánuður í skóla ekki talinn 

með). 

d) Getuleysið til að tala stafar ekki af þekkingarskorti á talmáli í félagslegum 

aðstæðum. 

e) Röskunin er ekki vegna samskiptaröskunar (s.s. stams), annarra 

þroskaraskana, geðklofa eða annarra geðrænna raskana. 

 
Viðmið okkar sem að þessari könnum stöndum eru börn sem eru allt frá því að 

vera lítið feimin en þó viðvarandi til þess að vera sjúklega feimin (sjá útskýringalínu). 

 

Viðmiðunarlína 

 
Okkar mörk 

I-------------------------I------------------------I--------------------------------------------------I 
Viðmið (Norm) 

Feimni                                                Opinn, ræðinn, á mjög auðvelt með  

Kjörþögli og Félagsfælni                                                                                                    að tjá sig/átta sig í félagslegum aðstæðum 
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Viðhorfskönnun 

 
1. Hversu lengi hefur þú starfað sem leikskólakennari ? 
 

1-5 ár            6-10 ár            11-15 ár           16-20 ár         20 ár eða meira   

 

2. Hvar laukst þú kennaraprófi ? 
 

HA               KHI              

 

Ef annarsstaðar þá hvar ?  

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Fékkst þú sérstaka kennslu um börn með sérþarfir í kennaranámi þínu? 
 

Já                 nei              ekki viss    

 

Ef já var þá sérstaklega fjallað um feimni ? 

 

Já                   nei              ekki viss 

 

4. Telur þú að meðal leikskólabarna séu feimin börn (þ.e. varanleg feimni, 

mikil eða nokkur, sjá skilgreiningu að ofan)? 
 

Já               nei                 

 

Ef já, hefur þú unnið með feimið barn í leikskólanum ? 
 

Já               nei      
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5. Er eitthvað í skilgreiningunni hér að framan um feimni sem þér finnst ekki 

eiga við ? 
 

Já                nei                 ekki viss     

 

Ef já, nefnið hvað það er. ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Finnst þér vanta eitthvað í skilgreininguna hér að framan ?  
 

Já             nei             ekki viss 
 

Ef já, nefnið hvaðþínum  það er. -------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Er til áætlun/anir í leikskólanum þínum til þess að vinna með feimni ? 

Já                   nei                  ekki viss     

 

Ef já, hver er hún/þær?  Vinsamlegast skrifaðu um það nokkur orð. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Ef já við spurningu 7, hefur hún borið árangur ? 
 

Já                nei  

 

Ef já þá hvernig? --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ef nei telur þú að slíkar áætlanir ættu að vera til? 
 

Já                 nei       

 

9. Ef upp kemur vandamál vegna feimni telur þú þig vera 

undirbúna/undirbúinn til að takast á við það ? 
 

Já             nei                  ekki viss  

 

Ef já, hvernig telur þú þig þá vera undirbúna/undirbúinn 
 

Mjög vel           Vel             sæmilega              illa              hvorki vel né illa 

 

Nánari lýsing. -------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Hefur þú hugmynd, skoðun eða tillögu um áætlun sem gæti hjálpað feimnu 

barni  í leikskóla?   

Já                 nei   

 

Ef já, vinsamlegast skrifaðu þá um það nokkur orð hér að neðan.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Er eitthvað annað sem þú villt koma á framfæri ?  

Ef svo er vinsamlegast  skrifaðu þá nokkur orð um það hér að neðan. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 



77 

Fylgiskjal 2 

Beiðni um leyfi skóladeildar Akureyrarbæjar 

Kæri Gunnar Gíslason. 

Við undirritaðar erum að vinna að B.Ed. ritgerð okkar til útskriftar í leikskólafræðum 

við Háskólann á Akureyri. Okkar viðfangsefni er feimni leikskólabarna. Leiðbeinandi 

okkar er Dr. Sigrún Sveinbjörnsdóttir, sálfræðingur. 

Markmið okkar með þessu bréfi til þín er að fá leyfi til þess að framkvæma 

könnun inni á leikskólum Akureyrar. Meðfylgjandi er sýnishorn af bréfi og 

spurningum sem við viljum fá að spyrja alla starfandi leikskólastjóra og faglærða 

deildarstjóra í leikskólum Akureyrarbæjar.  

Ef þig vantar frekari upplýsingar þá er þér velkomið að leita til okkar eða 

leiðbeinanda okkar. 

 

Með von um gott samstarf og fyrirfram þökk 

Kveðja 

 

Gréta Júlíusdóttir (sími 663 – 8793) 

Ásta Fr. Reynis (sími 862 – 6932) 

Hólmfríður Björk Pétursdóttir (sími 462 – 4842) 

 
Dr. Sigrún Sveinbjörnsdóttir (vinnusími 463 – 0932) 
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Fylgiskjal 3 

Svar frá skóladeild 
Sæl Hólmfríður Björk! 
 
Ég gef ykkur hér með leyfi til þess að leita til leikskólastjóra 
eftir leyfi til að leggja þessa rannsókn fyrir í samræmi við reglur 
um rannsóknir sem fylgja hér með. Einng er óskað eftir því að eintak 
af niðurstöðum rannsóknarinar verði sent til skóladeildar 
Akureyrarbæjar. 
 
(See attached file: Reglur um rannsoknir.dot) 
 

Kveðjur bestar! 
_______________________________________________________ 
Gunnar Gíslason deildarstjóri Skóladeildar, Glerárgötu 26 1. hæð 
Sími: 460 1456 og 892 1453 Netfang: gunnarg@akureyri.is 
 
Óttastu lítt þó að hægt miði, óttastu það eitt að standa í stað. 
 
Kveiktu á kerti fremur en að kvarta yfir myrkrinu! 
(Kínverskt spakmæli) 
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Fylgiskjal 4 

Beiðni um leyfi persónuverndar 

Akureyri 10.desember 2004 

Kæri viðtakandi. 

Við undirritaðar erum að vinna að B.Ed. ritgerð okkar til útskriftar í 

leikskólafræðum við Háskólann á Akureyri. Okkar viðfangsefni er feimni 

leikskólabarna. Leiðbeinandi okkar er Dr. Sigrún Sveinbjörnsdóttir, sálfræðingur. 

Markmið okkar með þessu bréfi til þín er að fá leyfi til þess að framkvæma 

könnun inni á leikskólum Akureyrar. Meðfylgjandi er sýnishorn af bréfi og 

spurningum sem við viljum fá að spyrja alla starfandi leikskólastjóra og faglærða 

deildarstjóra í leikskólum Akureyrarbæjar.  

Ef þig vantar frekari upplýsingar þá er þér velkomið að leita til okkar eða 

leiðbeinanda okkar. 

 

Með von um gott samstarf og fyrirfram þökk 

Kveðja 

 

Gréta Júlíusdóttir (sími 663 – 8793) 

Ásta Fr. Reynis (sími 862 – 6932) 

Hólmfríður Björk Pétursdóttir (sími 462 – 4842) 

 

Dr. Sigrún Sveinbjörnsdóttir (vinnusími 463 – 0932) 
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Fylgiskjal 5 

Svar frá persónuvernd 
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Fylgiskjal 6 

Greiningarlykill fyrir feimni 
Hér á eftir koma tíu atriði til að hjálpa leikskólakennurum og foreldrum við að greina 

feimni. Ef fimm atriðum eða fleirum er svarað játandi hefur barnið einkenni eðlilegrar 

feimni smábarns. Það þarfnast hvatningar til að blanda geði við aðra til að sjálfsöryggi 

þess vaxi og dafni. 

1. Horfir barnið gjarnan niður fyrir sig án þess að segja orð þegar það hittir 

ókunnug börn? 

2. Lítið heyrist í barninu í fjölskylduboðum. Finnst þér það óvenjulega 

þögult? 

3. Hættir barnið að tala þegar nýtt barn kemur til að leika sér við það og vini 

þess í leikskólanum eða hjá dagmömmunni? 

4. Verður barnið óstyrkt og hikandi þegar þú ert að fara með það heim til 

vinar eða í afmælisveislu? 

5. Heldur þú að barnið þitt kysi frekar að vera heima að leika sér heldur en að 

hitta önnur börn? 

6. Felur barnið sig á bak við þig þegar þið eruð úti að versla og einhver reynir 

að tala við það? 

7. Hefur þú tekið eftir því að barnið roðni þegar annað barn kemur til að leika 

sér við það? 

8. Myndi barnið frekar neita sér um sælgæti heldur en að tala við 

kaupmanninn? 

9. Getur verið að barnið þitt afþakki heimsóknir vina vegna þess að það finni 

til óöryggis? 

10. Hefur komið fyrir að barnið kvarti um verk í maganum rétt áður en það á 

að hitta aðra krakka?122 

122 Elílabet Þorgeirsdóttir 1995:111 




