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1.kafli – Að þykir barninu, þá það grætur  

Bjarni er 5 ára strákur sem er á leikskóla sem heitir Sólborg. Bjarni er mjög glaður strákur en 

undanfarið hefur honum ekki liðið vel. Pabbi hans missti vinnuna og mamma hans hefur þurft 

að vinna mikið. Hann hefur ekki eytt eins miklum tíma með fjölskyldu sinni og hann var 

vanur. 

Það var kominn mánudagur og tími til að fara á leikskólann. Bjarna langaði ekki að fara á 

leikskólann. Hann vildi fá að vera heima með mömmu sinni, en hann hafði ekki séð hana alla 

helgina því hún hafði verið að vinna.  Bjarni hafði verið einn með pabba sínum og eldri 

bróður, honum  Andra, alla helgina. 

Bjarna fannst leiðinlegt þegar hann var einn heima með þeim. Pabbi hans var alltaf að 

skamma hann og stundum var Bjarni ekki að gera neitt af sér! Pabbi hans var ekki svona við 

Andra. Hann var alltaf góður við hann! Bjarna leið stundum eins og pabbi vildi ekki eiga 
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hann. Honum leið alltaf miklu betur með mömmu sinni. Mamma hans var alltaf svo góð við 

hann og lét honum líða vel. Bjarni var mjög reiður út í pabba sinn að hafa enga vinnu, því ef 

hann hefði vinnu þá þyrfti mamma hans ekki að vinna svona mikið.  

„Mamma, má ég vera heima hjá þér í dag?“ sagði Bjarni. 

„Nei Bjarni, hættu þessari vitleysu drengur. Auðvitað ferð þú á leikskólann. Hættu þessu væli, 

ég fer með þig“ sagði pabbi hans höstugur. 

Með tárin í augunum kvaddi Bjarni mömmu sína. Pabbi hans henti honum inná leikskólann, 

kvaddi hann ekki og rauk í burtu. Bjarni átti mjög erfitt og leið mjög illa þegar Pétur 

bekkjarbróðir hans var að reyna tala við hann. Bjarna langaði ekki að tala við neinn, hann 

vildi bara vera einn. Pétur lét Bjarna ekki í friði og spurði hann margoft hvort hann vildi leika. 

Að lokum varð Bjarni svo pirraður að hann hrinti Pétri þannig að hann datt og rak höfuðið í 

borð. 
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2.kafli – Mjúk er móðurhöndin 

Kennarinn skammaði Bjarna og sagði: „Viltu biðja hann Pétur afsökunar. Við meiðum ekki 

vini okkar Bjarni“. En alveg sama hvað kennarinn bað hann oft, þá harðneitaði Bjarni að biðja 

hann afsökunar. Hann ætlaði ekki að biðja Pétur né nokkurn annan afsökunar. Þess vegna fór 

Bjarni í skammakrókinn.  

Hvorki kennarinn né Pétur vissu að Bjarna leið ekki vel. Þau vissu ekki að Bjarni ætlaði ekki 

að meiða Pétur. Hann missti bara stjórn á skapi sínu. 

Dagurinn leið og komið var að útiveru. Á svona dögum þá leið Bjarna alltaf vel úti því þar gat 

hann alltaf fengið að vera í friði, eða svo hélt hann.  

Tvær stelpur af deildinni hans, þær Tanja og Sóley, gengu upp að honum og spurðu hvort 

hann vildi leika við þær. Í stað þess að segja bara nei, þá var hann leiðinlegur við þær. Hann 
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sagðist ekki leika við stelpur og sérstaklega ekki þær því þær væru ógeðslegar og það væri 

vond lykt af þeim. 

Þetta var ekki fallegt af Bjarna og hlupu stelpurnar í burtu grátandi. Það sem Tanja og Sóley 

vissu ekki, var að honum Bjarna langaði að leika við þær en honum fannst auðveldara að vera 

leiðinlegur.  

Stuttu seinna kom kennari að Bjarna og sagði að svona talaði maður ekki við vini sína. „Pff, 

vini!“ hugsaði Bjarni með sér, „Ég á enga vini!“. 

Bjarni var mjög leiður það sem eftir var dags. Hann var leiður, reiður og fullur af eftirsjá. Dag 

eftir dag lenti hann í vandræðum á leikskólanum af því að hann missti stjórn á skapi sínu. 

Krakkarnir voru allir hættir að biðja hann um að leika við sig og þess vegna sat Bjarni einn í 

Lego þar til hann var sóttur. 
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„Ég vona að mamma komi að sækja mig í dag“ hugsaði Bjarni með sér. Stuttu síðar heyrðist 

kallað: „Hæ ástin mín, ég er komin!“ Það var mamma hans! Hún ákvað að hætta aðeins fyrr í 

vinnunni til þess að geta sótt hann. 

Bjarni elskaði mömmu sína mest af öllum og fannst fátt eins skemmtilegt og að fá að vera 

einn með henni. Eftir leikskólann fékk hann að fara með henni í Bónus og á bókasafnið. 

Mamma vissi að Bjarna fannst alltaf gaman að fara á bókasafnið og taka sér skemmtilegar 

bækur til að lesa fyrir svefninn. 

Þegar heim var komið leið Bjarna mun betur. En eftir kvöldmat sagði mamma hans að hún 

þyrfti að fara aftur að vinna. Mamma hans var ALLTAF að vinna og þurfti hún að vinna á 

tveimur stöðum af því að pabbi hans hafði enga vinnu! Um svipað leyti og Bjarni átti að fara 

sofa þá fór mamma hans aftur að vinna. 
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3.kafli – Ungur nemur, gamall temur 

Bjarna hafði hlakkað mikið til að lesa risaeðlubókina sem hann tók á bókasafninu fyrr um 

daginn. En þar sem hún var farin spurði hann pabba sinn: „Pabbi, viltu lesa bókina fyrir mig?“  

Pabbi hans var búinn að drekka marga bjóra og var upptekinn við að horfa á fótbolta í 

sjónvarpinu. Hann svaraði Bjarna ekki og því spurði hann pabba sinn aftur. Þá varð pabbi 

hans svo reiður að hann reif í Bjarna og henti honum inní rúm og sagði: „Þú ert 5 ára gamall 

drengur! Þú betur bara lesið bókina sjálfur!“ Að því loknu skellti hann hurðinni á eftir sér! 

Bjarni grét sig í svefn þetta kvöldið. 

Morguninn eftir og marga morgna eftir það fór pabbi Bjarna með hann á leikskólann. Með 

hverjum deginum sem leið þá leið Bjarna verr og verr! Hann var farinn að vera óþekkari á 

leikskólanum, í hópastarfi, valstund, útiveru. Bara allstaðar! Það var orðið svo slæmt a enginn 

krakki vildi leika við hann. Því eyddi Bjarni flest öllum dögum einn með sjálfum sér. Þegar 
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hann kom heim til sín þá borðaði hann kvöldmatinn og fór beint að sofa. Mamma hans var 

alltaf að vinna og Bjarni vildi ekki eyða tíma með pabba sínum og bróður. 

Bjarni skildi ekki hvað pabbi sinn var alltaf leiðinlegur við hann. Hann sat alltaf á kvöldin 

fyrir framan sjónvarpið og hunsaði hann. Bjarni var orðinn þreyttur á þessu og einn 

morguninn þegar hann var að fara á leikskólann var hann í vondu skapi. Hann hafði rifist við 

pabba sinn kvöldinu áður. Bjarni sagði að hann óskaði þess að hann væri ekki pabbi hans!  

Samviskubitið var að naga Bjarna þegar hann fór á leikskólann. Hann barðist við tárin á 

leikskólanum og í valinu valdi hann Lego því hann vildi ekki leika við neinn!  

„Bjarni, eigum við að byggja hús saman?“ heyrðist kallað. Það var Pétur, hann hafði valið 

Lego líka. 

Bjarna langaði ekki að leika við Pétur, honum langaði ekki að leika við neinn. 
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„Bjarni, viltu ekki byggja með mér hús?“ spurði Pétur. 

„Nei“ sagði Bjarni höstugur. 

„Af hverju ekki?“ spurði Pétur. 

„Mig langar ekki að leika við neinn, ég vil bara vera einn“ svaraði Bjarni. 

Pétur svaraði Bjarna ekki og hélt áfram að kubba. Stuttu síðar spurði hann Bjarna aftur hvort 

hann vildi ekki hjálpa honum að kubba. Bjarni svaraði ekki, hann var pirraður og nennti ekki 

að tala við neinn. En Pétur hélt áfram að tala við hann og reyndi að sýna Bjarna húsið sem 

hann hafði byggt. 

Bjarni varð þá svo pirraður að hann hrifsaði húsið af Pétri og henti því í höfuðið á honum. 

Húsið eyðilagðist og Pétur datt á gólfið og öskraði og hélt um höfuðið á sér. Bjarna brá þegar 



10 
 

hann sá að að blæddi úr höfðinu á Pétri. Kennararnir heyrðu öskrin í Pétri og komu hlaupandi. 

Þeir fóru strax að hugga Pétur á meðan Bjarni var settur í skammakrókinn. 

 „Hvað hef ég gert?“ hugsaði Bjarni með sér. Foreldrar Péturs komu stuttu síðar og fóru með 

hann á spítalann. 

Bjarni dauðskammaðist sín og vildi biðjast afsökunar og segja af hverju hann hafði misst 

stjórn á skapi sínu, en hann þorði því ekki. Nýr kennari á deildinni, hún Peta, kom og talaði 

við Bjarna.  

 „Bjarni minn, það þurfti að sauma Pétur því hann fékk gat á höfuðið. Hann meiddi sig mikið 

og má ekki koma á leikskólann í nokkra daga. Þegar hann kemur til baka er þá nokkuð sem 

þig langar að segja við Pétur?“ 

Bjarni sat þögull og muldraði eitthvað.  
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„Hvað segiru Bjarni minn, er ekki neitt sem þú vilt segja við hann?“ spurði Peta aftur. 

„Jú!“ svaraði Bjarni. „Ég ætla að biðja hann afsökunar“. Bjarni hafði varla lokið máli sínu 

þegar hann fór að hágráta. Hann gat ekki stoppað, sama hvað hann reyndi. Petu brá. Hún hafði 

aldrei séð Bjarna gráta áður og því fór hún með hann afsíðis þar sem hún tók utan um hann og 

reyndi að hugga hann. 

„Hvað er að elsku Bjarni minn?“ spurði Peta. 

Í fyrstu gat Bjarni ekki talað því hann grét svo mikið en svo náði hann að róa sig og sagði:  

„Bara allt! Ég vildi að ég væri ekki til!“ 

Peta varð kjaftstopp og spurði hann hvers vegna honum liði þannig? Þá lýsti Bjarni ástandinu 

heima hjá sér. Pabbi hans væri leiðinlegur við hann og alltaf í vondu skapi á meðan mamma 

hans væri alltaf að vinna. „Mér líður eins og ég eigi enga fjölskyldu“  sagði Bjarni. 
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„Elsku Bjarni minn, leiðinlegt að heyra að þér líði svona illa. Hefur þú náð að tala um þetta 

við foreldra þína“ spurði þá Peta. Bjarni var nánast hættur að gráta og sagði að hann gæti ekki 

talað um þetta við þau. Það hefði enginn tíma til þess. 

Peta var leið á svip og vorkenndi Bjarna en sagði svo: „En líður þér betur núna þegar þú ert 

búinn að tala við einhvern um þetta?“ 

Bjarni hugsaði með sér að honum hefði nú ekki liðið eins vel í langan tíma. Loksins hafði 

hann náð að ræða um allar þessar tilfinningar sínar og því svaraði hann: „Já mér líður mikið 

betur.“ 

„Mikið er gott að heyra það Bjarni minn“ sagði Peta á meðan þau gengu inná deild aftur. 
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Síðar um daginn varð Bjarni frekar hissa því bæði mamma hans og pabbi komu að sækja hann 

á leikskólann. Þau höfðu verið kölluð á fund þar sem þeim var sagt frá atvikinu sem gerst 

hafði fyrr um daginn ásamt því sem Bjarni hafði sagt Petu. 
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4.kafli – Sá er vinur sem í raun reynist 

„Oh, nú er ég í vondum málum“ hugsaði Bjarni með sér. Hann sá að bæði mamma hans og 

pabbi voru vonsvikin á svip. „Ætli ég verði ekki látinn dúsa inní herbergi í allt kvöld!“ 

Heimferðin var spennuþrungin. Hvorki mamma Bjarna né pabbi töluðu við hann. Bjarni fann 

kvíðahnútinn í maganum stækka og stækka. Þegar heim var komið sá Bjarni að Andri bróðir 

hans var á fótboltaæfingu. Þau voru bara þrjú heima. Á meðan þau klæddu sig úr útifötunum 

sagði pabbi Bjarna: „Jæja Bjarni, komdu og sestu inn í stofu hjá mér og mömmu þinni“. 

Skref Bjarna urðu þyngri eftir því sem hann nálgaðist stofuna. Hann var í miklum 

vandræðum. Hann vissi það! Þau settust öll í ljóta rauða sófann sem langamma Bjarna átti 

einu sinni. Það kom löng þögn og var stressið farið að éta Bjarna að innan eins og lirfa sem 

kemst inn í epli. En allt í einu þá kom pabbi Bjarna og tók þéttingsfast utan um hann.  Hann 

faðmaði hann svo fast að Bjarni náði varla andanum. 
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„Af hverju sagðir þú okkur ekki að þér liði svona illa Bjarni minn?“ spurði pabbi hans með 

ljúfri röddu. 

„Ertu ekki reiður út í mig?“ spurði Bjarni. 

„Að sjálfsögðu erum við mamma þín ósátt með hvað þú gerðir við Pétur. En oft gerir maður 

hluti sem maður vill ekki gera þegar maður er mjög reiður. Það er mikilvægt að tala um 

tilfinningar sínar því annars getur maður misst stjórn á skapi sínu“ svaraði pabbi hans. 

Bjarni hugsaði þá með sér hvort það væri þess vegna sem pabbi hans væri búinn að vera 

svona leiðinlegur í skapinu. Hann hafði enga vinnu, mamma alltaf að vinna og hann hafði 

engan að tala við. Kannski leið pabba hans illa líka? 

Mamma Bjarna kyssti hann á ennið og sagði: „Ég veit að undanfarnir mánuðir hafa ekki verið 

skemmtilegir. Pabbi þinn hefur ekki haft vinnu og þess vegna hef ég þurft að vinna ansi 
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mikið. Okkur pabba þínum hefur ekki heldur fundist þessir tímar skemmtilegir. En við 

verðum að passa okkur að ræða málin ef okkur líður illa. Ekki útiloka sig frá fjölskyldunni“. 

„Já Bjarni minn nú fer þetta allt saman að lagast!“ sagði pabbi hans. „Nú er ég kominn með 

fína vinnu og þá þarf mamma þín ekki að vinna eins mikið. Þá getum við farið að eyða meiri 

tíma saman sem fjölskylda“. 

Í fyrsta skipti í marga mánuði fór Bjarni sáttur að sofa. Hann var ekki reiður eða leiður. 

Honum leið vel! „Að hugsa sér hvað það er gott að tala um tilfinningar sínar“ hugsaði Bjarni 

með sér rétt áður en hann sofnaði. 
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5.kafli  - Sönn vinátta er seinvaxinn gróður 

Bjarni vaknaði með bros á vör. „Ég ætla að vera stilltur á leikskólanum í dag“ hugsaði hann 

með sér. Mamma hans var farin að vinna en það var allt í lagi því pabbi hans ætlaði að fara 

með hann á leikskólann. Bjarna leið miklu betur eftir að hann talaði við mömmu sína og 

pabba og hann skildi líka af hverju pabbi hans hafði verið svona pirraður í skapinu að 

undanförnu. Bjarni faðmaði pabba sinn þéttingsfast áður en hann kvaddi hann. 

Peta tók á móti Bjarna og brosti blítt til hans og sagði: „Ofboðslega er ég glöð að sjá hvað þér 

líður vel í dag Bjarni minn“. 

Bjarna leið rosalega vel og var glaður. Pétur kom ekki á leikskólann en Bjarni ætlaði að biðja 

hann afsökunar um leið og hann kæmi aftur. Hann ákvað að velja listakrók í valinu því hann 

ætlaði að teikna mynd handa Pétri. 
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Krakkarnir töluðu lítið við Bjarna og vildu ekki leika við hann. „Það er kannski ekkert skrítið, 

ég er búinn að vera svo leiðinlegur við þau“ hugsaði Bjarni með sér. 

Bjarni var orðinn ansi leiður því honum langaði að leika við krakkana. Peta kennari sá að 

Bjarna leið ekki vel og gekk upp að honum. „Er ekki allt í lagi Bjarni?“  

„Jú“ sagði Bjarni. „Mig langaði bara að leika við krakkana en enginn vill leika við mig“. Peta 

skildi vel að Bjarni væri leiður en skildi líka af hverju börnin væru á varðbergi. 

Dagurinn leið á enda og Bjarni sagði foreldrum sínum frá deginum. Pabbi Bjarna sagði: „Þú 

verður að sanna fyrir börnunm að þú viljir vera vinur þeirra. Kannski eru þau hrædd við þig 

eftir það sem þú gerðir við Pétur“. 
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Daginn eftir kom Pétur á leikskólann. Hann var kominn þegar Bjarni mætti á leikskólann. 

Bjarni hljóp að Pétri, faðmaði hann innilega og bað hann afsökunar. „Fyrirgefðu Pétur. Ég 

ætlaði ekki að gera þetta. Þetta var alveg óvart. Ég vona að við getum verið vinir?“ 

Pétur var frekar hissa því Bjarni hafði verið svo leiðinlegur við hann að undanförnu. En Pétur 

kinkaði kolli og sagði: „Allt í lagi, ég skal vera vinur þinn“. 

Pétur og Bjarni léku sér mikið saman þennan daginn og næstu daga á eftir. Þeir voru orðnir 

bestu vinir! Stundum varð Bjarni pirraður en þá sagði Peta honum bara að róa sig niður og 

segja af hverju hann væri pirraður í stað þess að lemja. 
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Peta var alltaf til staðar að hjálpa Bjarna. Peta var eini kennarinn á deildinni sem Bjarni leit á 

sem vin sinn en ekki bara kennara. Hún varð oft reið við hann ef hann gerði eitthvað af sér en 

gaf honum alltaf tækifæri til að færa rök fyrir máli sínu.  
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6.kafli – Hamingjan er þar sem þú finnur hana 

Bjarna leið mun betur. Hann hafði betri stjórn á tilfinningum sínum og skapi og í stað þess að 

lemja þá talaði hann um tilfinningar sínar. Hann og Pétur voru orðnir bestu vinir og var Bjarni 

farinn að eignast fleiri vini á leikskólanum. Og ef Bjarni sá að aðrir krakkar létu leiðinlega þá 

reyndi hann að tala við þá og fá þá til að hætta. Nú var hnefinn ekki hans vopn heldur var 

orðið mun sterkara. 

Bjarna leið ekki bara betur á leikskólanum heldur leið honum líka betur heima hjá sér. Pabbi 

hans var kominn með vinnu og mamma hans vann því bara eina vinnu. Pabbi hans var farinn 
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að vera mun ánægðari og passaði sig líka að hafa stjórn á skapi sínu. Þau voru farin að eyða 

mun meiri tíma saman sem fjölskylda og fóru oft öll saman á bókasafnið. 

Bjarni var rosalega glaður með lífið og tilveruna. Hann fór alltaf sáttur að sofa og vaknaði 

með bros á vör. En ef honum leið eitthvað illa þá passaði hann sig á því að tala um tilfinningar 

sínar.  
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