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Útdráttur 

 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni mitt til B.Ed próf í kennarafræðum við Háskólann á 

Akureyri. Viðfangsefni hennar er að varpa ljósi á umhyggju og hvernig hún birtist í leikskóla.  

Greint verður frá kenningum Nel Noddings og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur um umhyggju og 

hvernig leikskólakennarar skilgreina umhyggju í skólastarfi. Umhyggja í skólastarfi snýst ekki 

eingöngu um blítt bros og faðmlag heldur líka að setja skýr mörk og vera meðvitaður um 

ólikar þarfir barna. Fjallað er um geðtengslakenninguna en hún byggir á kenningum John 

Bowlby. Þar kemur fram mikilvægi þess að barn geti myndað örugg tilfinningaleg tengsl við 

foreldri eða annan umönnunaraðila. Auk þess er framlag Mary Ainsworth til kenningarinnar 

reifað. Gæði tilfinningalegra tengsla eru talin hafa gífurleg áhrif á velgegni einstaklinga á 

lífsleiðinni. Umhyggja á stóran þátt í myndun öruggra tilfinningalegra tengsla og er 

mikilvægur þáttur í þróun tilfinninga- og félagslegrar færni einstaklinga. Greint er frá hvernig 

leikskólakennarar skilgreina muninn á umhyggju og umönnun og samkvæmt því er umhyggja 

regnhlífarhugtak yfir alla starfsþætti leikskóla. Fjallað er um hvernig jákvæð snerting getur 

dýpkað umhyggjuþáttinn og um leið styrkt tilfinningaleg tengsl. Auk þess er litið til þeirra 

jákvæðu áhrifa sem örugg tengsl, umhyggja og jákvæð snerting hafa á sjálfsmynd, 

sjálfsvitund, sjálfstraust og samkennd. Umhyggja er algild og forsenda vellíðunar, því þarf að 

vera ljóst hvernig hún birtist í leikskólastarfi svo hægt sé að tileinka sér umhyggjusöm 

samskipti. 

 

Abstract 

 

The following paper is a final thesis for a B.Ed degree in teaching at the University of 

Akureyri. The paper’s subject is to highlight care and the way it is present in pre-school 

education. The theories of Neil Noddings and Sigrún Aðalbjarnardóttir about care will be 

explained and how pre-school teachers‘ define care. Care in an educational setting is not only 

about a kind smile and a hug, but also to set clear boundaries and be aware of the variety of 

the needs children have. The attachment theory is discussed, which is based on the theories of 

John Bowlby and Mary Ainsworth contribution to the attachment theory is explained. The 

attachment theory is about the importance of a child being able to form a secure emotional 

attachment with a parent or another caregiver. The quality of emotional attachment is thought 

to have a considerable effect on an individual’s success in life and care is a significant 

element in forming those secure emotional attachment. It is also a key factor in an 

individual’s emotional and social skill development. The difference between care and 

caretaking according to pre-school teachers will be distinguish, they see care as an umbrella 

concept covering all functions of a pre-school. Positive touch will be explained and how it can 

deepen the sense of care and strengthen an emotional attachment at the same time. The 

positive outcome from secure attachment, care and positive touch on self image, self 

awareness, self confidence and sympathy will be discussed. Care is universal and a 

prerequisite for well being, therefore it needs to be well defined how it appears in pre-schools 

so that caring relationships can be adapted by all. 
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1. Inngangur  

„Börnin læra það sem fyrir þeim er haft“ segir máltækið og þeirri ákvörðun að eignast barn 

fylgir mikil ábyrgð. Öll hljótum við að hafa það markmið að vilja börnum okkur það besta, að 

þeim líði vel, eignist góða vini, gangi vel í skóla og þroskist eðlilega. Til þess að börn geti 

þróað með sér færnina sem felst í því að vera góður vinur, duglegur námsmaður og umfram 

allt heilsteyptur einstaklingur sem ber virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum eru vissir þættir 

barninu nauðsynlegir. Í þessari ritgerð er fjallað um þann grunn sem nauðsynlegt er að börn 

upplifi. Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi umhyggju með því að svara 

rannsóknarspurningunni hvað er umhyggja og hvernig birtist hún í leikskólastarfi. Í upphafi 

var ljóst að til að öðlast betri innsýn í áhrif umhyggju var nauðsynlegt að skoða mikilvægi 

öruggra tengsla milli tveggja einstaklinga. En umhyggja á ríkan þátt í myndun öruggra 

tilfinningalegra tengsla ásamt jákvæðri snertingu. Þar sem fjölskyldumynstur geta verið mjög 

ólík verður orðið umönnunaraðili notað yfir foreldra, mæður og feður í ritgerðinni.  

Efnið sem tekið er fyrir skiptist  í fjóra meginkafla; fyrst ber að nefna geðtengsl en þar 

er fjallað um hugtakið og geðtengslakenningunni gerð góð skil enda er þar um 

grundvallarkenningu að ræða. Fjallað verður um hugmyndasmiði kenningarinnar, John 

Bowlby og Mary Ainsworth og einnig er greint frá niðurstöðum rannsókna á geðtengslum 

bæði við umönnunaraðila og upphaf leikskóladvalar.  

Annar kafli fjallar um umhyggju og hvaða áhrif jákvæð umhyggja hefur á tilfinninga- 

og félagslega færni einstaklingsins. Leitast verður við að sýna fram á hvað skortur á 

umhyggju getur haft í för með sér.Auk þess verður reifað hvernig leikskólakennarar greina 

muninn á umönnun og umhyggju og hvernig umhyggja birtist í leikskólastarfi. 

Þriðji kafli fjallar um mikilvægi jákvæðrar snertingar í myndum öruggra 

tilfinningalegra tengsla og hvernig snerting getur dýpkað umhyggjuþáttinn. Varpað verður 

ljósi á áhrif snertingar á alhliða þroska barna og hvernig snerting viðheldur þeim 

tilfinningalegu tengslum sem myndast hafa.  

Í fjórða kafla er að finna nánari útlistun á þeim þáttum sem umhyggja og snerting 

styrkja í lífi einstaklings. Greint er frá hvað felst í félags- og tilfinningalegri færni en ekki 

verður leitað svara við hvernig hann þroskast. Einnig verður reifað hvað felst í góðri 

sjálfsmynd, sjálfsvitund, góðu sjálfstrausti og samkennd, en samkennd er forsenda fyrir 

myndun vináttu. Að endingu koma niðurstöður og lokaorð. Umhyggja er algild og forsenda 

vellíðunar og því þarf að vera ljóst hvernig hún birtist í leikskólastarfi svo hægt sé að tileinka 

sér umhyggjusöm samskipti.  
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2. Geðtengsl 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið geðtengsl og mikilvægi þess að barn fái þann tíma 

og skilning sem þarf til að mynda örugg tilfinningaleg tengsl við umönnunaraðila. Greint 

verður frá tengslakenningunni og lífi John Bowlby en hann setti fram kenningu um hvernig 

börn þróa með sér tengsl við umönnunaraðila. Sagt verður frá framlagi Mary Ainsworth til 

kenningarinnar og greint verður frá niðurstöðum einstakra rannsókna á tengslum barna við 

einstaklinga sem standa þeim næst í lífinu. 

Hugtakið geðtengsl (e. attachment) er skilgreint sem tilfinningaleg tenging á milli 

umönnunaraðila og barns og mótast venjulega í frumbernsku, þau eru gagnkvæm og sýnileg í 

hegðun þar sem nærveru er óskað (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 244). Mikilvægt er að 

barn fái tækifæri til að þróa með sér þessi djúpu tengsl við einhvern ef líffræðileg móðir er 

ekki til staðar t.d. föður barnsins eða annan umönnunaraðila (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003, bls. 35). Áður en barn lærir að tala notar það tilfinningar til að tjá sig, 

það getur verið í formi gráts, gleði og ótta svo eitthvað sé nefnt og er það hlutverk 

umönnunaraðila að hjálpa barninu að móta og læra að þekkja tilfinningar sínar. Raddblær og 

hegðun umönnunaraðila hefur áhrif á barnið og verða þeir að læra að bregðast rétt við hegðun 

barnsins þegar barnið sýnir merki um vanlíðan og gleði, sem dæmi að taka það upp og sýna 

því umhyggju (e. care) þegar það grætur (Santrock, 2011, bls. 181). Umhyggjan og snertingin 

sem barnið upplifir t.d. við brjóstagjöf, faðmlög og knús hefur einnig mikilvæg áhrif á þroska 

þess og tengsl ásamt því að snerting getur haft róandi áhrif á vanlíðan barns (Field, 2010, bls. 

368).  

Þegar barnið er í kringum sex til sjö mánaða aldurinn fer það að sýna að tengsl hafi 

myndast við ákveðna manneskju þegar þau eru aðskilin og sækist eftir nálægð hennar. 

Hræðsla við ókunnuga er vel þekkt á þessi tímabili og gefur til kynna að barnið hafi myndað 

tengsl við sína nánustu og geti greint muninn á milli kunnugra og ókunnuga (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1992, bls. 244; Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 59). 

Hægt og rólega uppgötvar barn að gjörðir þess hafa áhrif, það grætur og þá kemur einhver og 

huggar það, ef það brosir er brosað á móti, það grípur í leikfang með hljóðum og það heyrist í 

því. Þessar uppgötvanir eru nauðsynlegar fyrir þróun persónuleikans. Um níu mánaða 

aldurinn og alveg fram til 12 mánaða eykst skilningur barnsins og það byrjar að aðskilja sjálft 

sig frá öðrum. Þegar barn hefur öðlast þann skilning að umönnunaraðilar og áþreifanlegir 
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hlutir eru enn til staðar þótt þeir sjáist ekki  hefur barnið hefur uppgötvað sitt eigið sjálf 

(Shore, 1997, bls. 279). 

Barn sem hefur myndað örugg tengsl (e. secure attachment) við umönnunaraðila lítur 

á hann sem örugga höfn (e. secure base) þegar það er statt í framandi umhverfi og ef barnið 

fær það á tilfinninguna að umönnunaraðilinn gæti farið eða það upplifir óöryggi eru miklar 

líkur á því að það hleypi umönnunaraðila ekki úr augsýn. Í byrjun eru öll tengsl barnsins 

óörugg (e. insecure attachment) og það haldið mikilli öryggisþörf og er það hlutverk 

umönnunaraðila að hjálpa barninu að komast yfir þann hjalla með því að koma til móts við 

þarfir þess. Hegðun og viðbrögð umönnunaraðila verða að vera fyrirsjáanleg, að barnið viti að 

það geti leitað til umönnunaraðila þegar eitthvað bjátar á. Hægt og rólega eykst þá öryggið hjá 

barninu og það lærir að þótt umönnunaraðili skreppi frá kemur hann aftur. Upplifi barn hins 

vegar að hegðun og viðbrögð umönnunaraðila séu óútreiknanleg, að umönnunaraðili láti skap 

sitt stjórna viðbrögðunum getur það leitt til þess að barnið nái ekki að mynda örugg tengsl og 

muni að öllum líkindum sýna sterk neikvæð viðbrögð með gráti þegar umönnunaraðili skilur 

við það, auk þess sem það gæti átt erfitt með að gleyma sér í leik út af stöðugum ótta við að 

vera skilið eftir (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, bls. 19).  

Grunnur að tilfinninga- og félagslegri þróun barns er samband þess við 

umönnunaraðila. Örugg geðtengsl eru talin vera mjög mikilvæg og hafa áhrif á stofnun barns 

til vinasambanda seinna meir (Bee, 1997, bls. 268; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, bls. 22). 

Umhyggjusamt samband milli barnsins og einhvers annars en umönnunaraðila, eins og t.d. 

leikskólakennara styrkir tilfinninga- og félagslega þróun barnsins enn frekar sem eykur 

aðlögunarhæfni barnsins við ólíkar aðstæður. Örugg tengsl milli barns og leikskóla er 

nauðsynlegur þáttur fyrir vanrækt og misnotuð börn. Tryggja þarf að barnið nái að mynda 

örugg tengsl við leikskólakennara sem veiti barninu þá hlýju og öryggi sem það skortir svo 

það geti farið að sýna framfarir eins og t.d. að leika við jafnaldra, deila leikföngum og hlutum 

með öðrum og geti tjáð sig um líðan sína (Becker og Becker, 2009, bls. 33). Eins og áður 

segir kom John Bowlby fram með tengslakenninguna þar sem hann sýnir fram á mikilvægi 

þess að barn nái að mynda örugg tengsl við umönnunaraðila. Fjallað verður um 

tengslakenningu hans hér á eftir en fyrst verður líf Bowlby skoðað með tilliti til þeirra þátta 

sem taldir eru hafa verið mikilvægir áhrifavaldar á áhuga hans á tengslum barns við 

umönnunaraðila.  
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2.1 John Bowlby 

John Bowlby (1907 – 1990) fæddist í London og átti hann fimm systkini. Fjölskylda hans 

tilheyrði efri stétt samfélagins og var uppeldi hans að mestu leyti í höndum barnfóstra. Þegar 

hann var fjögurra ára hætti ein barnfóstra sem hafði djúp áhrif á hann og þegar hann var 11 

ára var hann sendur burt í heimavistarskóla. Árið 1921 byrjaði hann í Háskóla í Dartmouth og 

þar kynntist hann fyrst skrifum Sigmund Freud (van der Horst og van der Veer, 2010, bls. 25; 

27 – 28). Sigmund Freud (1856 – 1939) er upphafsmaður sálkönnunar, hann nam læknisfræði 

og hafði sérstakan áhuga á taugalæknisfræði. Markmið hans var að sýna fram á að reynslan 

sem við hljótum í bernsku hefur áhrif á það hvernig persónuleikinn þróast og eiga ytri 

aðstæður mikilvægan þátt í þróun persónuleikans bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. 

Erfiðleikar í bernsku og afglöp í uppeldi geta haft þau áhrif að einstaklingur eigi erfitt 

uppdráttar þegar hann eldist sem gæti birst í þráhyggju, kvíða og fleiri neikvæðum einkennum 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005, bls. 52 – 53).  

 Fljótlega eftir þetta ákvað Bowlby að hann skyldi vinna að því að bæta samfélagið í 

heild. Sá aðskilnaður sem hann upplifði í æsku hefur hugsanlega haft gríðarleg áhrif á hann 

því ungur að árum var hann fullviss um að fjarvera barns við umönnunaraðila væri skaðleg og 

hefði áhrif á siðferðislega hegðun og andlega líðan barnsins. Grunnhugmynd Bowlby er að 

börn þurfa ástríka móður eða umönnunaraðila til að þroskast í heilbrigðan tilfinninganæman 

einstakling og aðskilnaður jafnvel á unga aldri geti stefnt þessari þróun í hættu (van der Horst 

og van der Veer, 2010, bls. 25; 27 – 28).  

Í kringum 1928 og 1929 vann Bowlby sem kennari í skóla fyrir erfið börn og hafði 

dvölin þar gríðarleg áhrif á hann. Í skólanum kynntist hann börnum með hegðunarvandamál 

og uppgötvaði að börnin áttu það sameiginlegt að alast upp í fjölskyldu þar sem skortur var á 

öruggum tilfinningalegum tengslum, ást og umhyggju (van der Horst og van der Veer, 2010, 

bls. 29). Reynslan sem hann öðlaðist í skólanum varð m.a. til þess að hann ákvað að leggja 

fyrir sig læknisfræði og útskrifaðist hann sem sálgreinir árið 1937 og fór að vinna undir 

handleiðslu Melanie Klein. Fljótlega slitnaði upp úr samstarfi þeirra sökum þess að Bowlby 

var þeirrar skoðunar að þáttur umhverfis væri veigameiri í sálrænum erfiðleikum. Augljóst var 

að kenning Bowlby var á öndverðum meiði við hugmyndir Klein þar sem lokaverkefni hans 

fjallaði um áhrif umhverfisins á þróun persónuleikans og að aðskilnaður barns við 

umönnunaraðila gæti haft neikvæð áhrif á barnið. Bowlby hóf störf sem yfirmaður 

barnadeildar en þar sem hugmyndum hans um fjölskyldutengsl var ekki vel tekið hóf hann 

sínar eigin rannsóknir um aðskilnað og tengsl barns við aðalumönnunaraðila (Bretherton, 

1992, bls. 759 – 760). Hér á eftir verður greint í stórum dráttum frá tengslakenningu Bowlby.  
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2.2 Tengslakenning 

Tengslakenningin (e. attachment theory) er sameiginlegt sköpunarverk John Bowlby (1907 – 

1999) og Mary Ainsworth (1913 – 1999) og er byggð á rannsóknarvinnu þeirra sem teygði 

anga sína m.a. yfir í fósturfræði, þróunarlíffræði, sálarfræði og þjóðfræði. Hugmyndin að 

tengslakenningunni á sér langa sögu og þótt Bowlby og Ainsworth hafi upphaflega unnið hvor 

í sínu  lagi voru þau bæði undir áhrifum frá Freud og öðrum sálkönnuðum en á ólíkan hátt. 

John Bowlby mótaði kenninguna og gjörbreytti hugsun manna um tengsl milli móður og 

barns og hvernig röskun af völdum aðskilnaðar, synjunar og ástvinamissis hefur áhrif á 

barnið. Nýstárlegar rannsóknaraðferðir Mary Ainsworth sannreyndu hugmyndir Bowlby og 

stuðluðu að víkkun kenningarinnar. Framlag hennar kallast ókunnugar aðstæður (e. strange 

situation) og er geðtengslaprófun þar sem viðbrögð barna voru könnuð í ókunnugum 

aðstæðum, síðan voru geðtengsl barna við umönnunaraðila flokkuð í örugg og óörugg 

geðtengsl (Bretherton, 1992, bls. 759).  

Bowlby reynir að útskýra í kenningu sinni af hverju og hvernig börn mynda tengsl við 

aðalumönnunaraðila og er grunnhugmyndin í kenningunni að öll börn þurfi að mynda örugg 

tengsl við móður, eða annan aðalumönnunaraðila, þar sem báðir einstaklingar njóta 

samvistanna hvort við annað. Aðskilnaður, sama hversu lítill, getur haft neikvæð áhrif á þá 

þróun (van der Horst og van der Veer, 2010, bls. 25). Tengsl milli umönnunaraðila og barns 

birtast ekki sjálfkrafa heldur þróast, að sögn Bowlby, í fjórum stigum sem byggja hvert á 

öðru. Fyrsta stigið er frá fæðingu til tveggja mánaða aldurs, þá er barnið jafn líklegt til að 

brosa eða gráta þegar það sér nána ættingja eða ókunnuga. Annað skeiðið er frá tveggja til sjö 

mánaða aldurs, á þeim tíma byrja geðtengslin að þróast og barnið tengist ákveðinni 

manneskju meira en öðrum og byrjar að gera greinarmun á kunnugum og ókunnugum. Þriðja 

stigið er frá sjö mánaða til 24 mánaða, þá lítur barnið á umönnunaraðila sem örugga höfn og 

með aukinni hreyfigetu fer það að leita sjálft eftir nærveru hans, t.d. móður og föður. Fjórða 

stig er frá 24 mánaða aldri og þá er barnið farið að sjá sig sem sjálfstæða persónu með eigin 

tilfinningar og markmið sem setja sitt mark á hegðun þess (Santrock, 2011, bls. 192).  

Bowlby setti einnig fram kenningu um þau neikvæðu áhrif sem aðskilnaður getur 

orsakað og skiptir hann því ferli niður í þrjú stig, mótmælatímabil, örvæntingartímabil og 

afneitunartímabil. Þegar barn fer í gegnum mótmælatímabilið og uppgötvar að grátur og köll 

á umönnunaraðila bera engan árangur gæti það farið að sýna af sér hegðun sem einkennist af 

reiði og söknuði auk þess sem erfitt getur verið að sefa það og hugga. Örvæntingartímabilið 

einkennist af auknu vonleysi og barnið fer að draga sig inn í skel. Áhugi á dóti og öðrum 

einstaklingum minnkar ásamt virkni þess. Viðbrögð barnsins við komu umönnunaraðila geta 
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farið á þann veg að barnið hafnar honum í stutta stund sökum reiði eða barnið hengir sig á 

umönnunaraðilann og missir ekki sjónar á honum. Aðskilnaður barns og umönnunaraðila 

hefur staðið yfir í nokkurn tíma þegar barnið er komið á afneitunartímabilið. Á því stigi 

virðist barnið vera búið að gleyma umönnunaraðilanum, er farið að sýna áhuga á umhverfinu 

og öðru fólki. Hugsanlega hefur barnið ýtt þeim tilfinningum sem það bar til 

umönnunaraðilans frá sér. Niðurstöður þessarar athugunar tengjast rannsóknum á börnum sem 

dvöldu á sjúkrahúsum fjarri umönnunaraðilum (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 

2005, bls. 231 – 232).  

Samkvæmt geðtengslakenningunni er næmni umönnunaraðila einn mikilvægasti 

þátturinn í tengslamyndun hans við barn. Bowlby taldi að börn þrói með sér eins konar líkan 

þar sem sambandið milli móður og barns er fyrirmynd barnsins að því hvernig byggja eigi upp 

sambönd við aðra og hvernig það sér sjálft sig. Bowlby kallaði þetta innra vinnulíkan (e. inner 

working model). Líta má á þetta sem nokkurs konar síu þar sem barnið safnar upplýsingum 

um t.d. hegðun annarra en stundum getur túlkun og hegðun einstaklinga verið óljós eða 

tvíræð. Þessar upplýsingar lita síðan félagsleg viðbrögð barnsins gagnvart öðrum og þau börn 

sem eru í öruggum tengslum við móður/aðalumönnunaraðila eru líklegri til að tileinka sér 

jákvæða hegðun en þau börn sem upplifa skort á tengslum eru í meiri hættu að tileinka sér 

fjandsamlega og árásargjarna hegðun gagnvart öðrum. Samkvæmt tengslakenningunni er 

hægt að breyta þróun fyrirmyndar barna með því að barnið nái að mynda örugg tengsl við 

aðrar mikilvægar persónur fyrir utan aðalumönnunaraðila, þar með talið kennara. Barn sem 

býr við lélega fyrirmynd heima fyrir en nær að mynda örugg tengsl við kennara sinn er mun 

betur í stakk búið til að tileinka sér jákvæða hegðun (Buyse, Verschueren, og Doumen, 2011, 

34-36). 

Að mati Bowlby og Ainsworth geta umönnunaraðilar ekki brugðist „of mikið“ við 

gráti barna sinna, þau trúa því að það að umönnunaraðili bregðist mjög snöggt við vanlíðan 

barns sé mikilvægur þáttur í tengslamyndum milli barnsins og umönnunaraðilans. 

Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var af Ainsworth leiddi í ljós að börn mæðra sem 

brugðust mjög skjótt við vanlíðan barnsins þegar það var um þriggja mánaða aldur grétu 

minna eftir því sem leið á árið en önnur börn. Bowlby var þeirrar skoðunar að brosandi börn 

séu ánægð börn og þannig gefi þau til kynna að þau búi við umhyggju og nánd (Santrock, 

2011, bls. 181 – 183). 

Geðtengslakenningin hefur stuðlað að verulega aukinni þekkingu á mikilvægi tengsla 

á milli ungbarna og umönnunaraðila sem síðar hefur afar mikil áhrif á félagslegan og 

tilfinningalegan þroska okkar og leggur grunninn að aðlögun í framtíðinni (Madigan, Moran, 
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Schuengel, Pederson og Otten, 2007, bls. 1042). Því er óhætt að segja að skyndilegur 

aðskilnaður getur haft langtímaáhrif á tilfinningalegan þroska sem getur leitt til  

námsörðugleika í framtíðinni (Bretherton, 1992, bls. 759). En víkjum þá að Mary Ainsworth 

og hlut hennar í þróun tengslakenningarinnar. 

2.3 Framlag Ainsworth 

Mary Ainsworth var bandarískur þróunarsálfræðingur og framlag hennar hafði gífurleg áhrif á 

þróun tengslakenningar Bowlby (Bretherton, 1998, bls. 135). Ainsworth hreifst af kenningu 

Bowlby og meðan á dvöl hennar í Uganda stóð hóf hún rannsókn á mæðrum og ungum 

börnum þeirra sem byggð var á kenningu Bowlby. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu til 

rannsóknaraðferðar sem kölluð er ókunnugar aðstæður (Bretherton, 1992, bls. 764). 

Markmiðið með rannsókninni var að fá upplýsingar um hvað hvetur barn til að vera nálægt 

umönnunaraðila og hvernig nærvera umönnunaraðila veitir barninu traust og 

öryggistilfinningu. Börn ásamt mæðrum voru saman í ókunnugu herbergi og athugaði 

Ainsworth viðbrögðin sem börnin sýndu þegar mæður og ókunnugur einstaklingur komu og 

fóru út úr herberginu. Rannsókn Ainsworth var mjög gagnrýnd þar sem hún var framkvæmd 

við tilraunaaðstæður en ekki raunverulegar aðstæður. Tengslunum skipti hún í fjóra flokka 

sem tengjast viðbrögðum barnanna (Santrock, 2011, bls. 193 – 194). Flokkarnir eru:  

 Örugg tengsl (e. securely attached). Barn notar umönnunaraðilann sem örugga höfn 

meðan það kannar umhverfið og dótið sem í herberginu er. Barnið mótmælir brottför 

umönnunaraðilans lítillega þegar hann fer út úr herberginu og þegar umönnunaraðili 

kemur aftur sýnir barnið jákvæð viðbrögð t.d. með brosi og/eða klifrar upp í kjöltu 

umönnunaraðila. 

 Óörugg tengsl, hliðrun (e. insecure avoidant). Börnin eiga það til að gefa sig lítið að 

og jafnvel forðast umönnunaraðila og sýna engin merki um vanlíðan eða stress þegar 

umönnunaraðili fer ásamt því að sýna engin viðbrögð þegar hann kemur aftur í 

herbergið. Börn sem falla undir þennan flokk eiga hugsanlega umönnunaraðila sem 

gerir óraunhæfar væntingar til barnsins miðað við aldur og sýnir lítil viðbrögð við 

þörfum barnsins.  

 Óörugg tengsl, viðnám (e. insecure resistant). Barn hangir utan í umönnunaraðila en á 

það til að mótamæla of mikilli nálægð. Getur ekki gefið sér tíma til að skoða dótið í 

herberginu og mótmælir með miklum gráti þegar umönnunaraðili fer og þegar hann 

kemur aftur hafnar barnið nærverunni sem umönnunaraðili býður. Umönnunaraðilar 

þessara barna mæta hugsanlega ekki tilfinningalegum þörfum barna sinna.  
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 Óörugg tengsl, fát (e. insecure disorganized). Barnið er utan við sig og virðist vera 

ringlað og hrætt. Sýnir af sér mikinn ótta jafnvel þótt umönnunaraðili sé nálægt 

barninu. Umönnunaraðilar þessara barna eru óöruggir og sýna það með hegðun sinni, 

auk þess að sýna af sér neikvæðni í garð barna sinna. Hvort þörfum barna sé sinnt gæti 

farið eftir dagsformi umönnunaraðila. (Santrock, 2011, bls. 193 – 194; Sara Dögg 

Gylfadóttir, 2009, bls. 20).  

Ainsworth var þeirrar trúar að viðhorf og hegðun umönnunaraðila hafi áhrif á hvernig 

barni gengur að mynda örugg tengsl. Mæður sem eru næmar á þarfir barna sinna og eru 

duglegar að veita barni sínu þá athygli sem það vantar mynda nánari tengsl. Óöruggar og 

tillitslausar mæður mynda hins vegar óörugg tengsl. Ainsworth telur að geðtengsl á fyrstu 

árum barnsins skapi mikilvægan grunn fyrir sálfræðilegan þroska í framtíðinni (Santrock, 

2011, bls. 193 – 194). Hér á eftir verður gerð grein fyrir nýrri rannsóknum um geðtengsl. 

2.4 Rannsóknir á tengslum  

Rannsóknir síðustu áratugi hafa tvímælalaust staðfest gildi geðtengslakenningarinnar og sýnt 

fram á mikilvægi góðra tilfinningalegra tengsla milli barns og umönnunaraðila. Eins og áður 

hefur komið fram skipta þessi tengsl höfuðmáli þegar horft er til velgengi, þroska og 

möguleika á bjartri framtíð fyrir komandi kynslóðir (Hoffman, Cooper, Powell og Marvin, 

2006, bls. 1017). Niðurstöður rannsókna sýna að börn umönnunaraðila sem glíma m.a. við 

langvarandi þunglyndi eiga á hættu að upplifa skort á tilfinningalegum tengslum og snertingu, 

sökum þunglyndisins, sem veldur því að börnin þroskast hægar en börn sem upplifa sterk 

tilfinningaleg tengsl og jákvæða snertingu frá umönnunaraðila (Frost, Wortham og Reifel, 

2008, bls. 65; Field, 2010, bls. 368). Rannsóknirnar sýna ennfremur að börn þunglyndra 

umönnunaraðila eru líklegri til að glíma við sálfræðileg vandamál og þunglyndi á 

fullorðinsárum (Ingram, Overbey og Fortier, 2001, bls. 402).  

Rannsókn var gerð á þroska og tengslamyndun barna sem ættleidd voru frá Rúmeníu 

til Bandaríkjanna. Börnin höfðu þar á undan dvalið mislengi á munaðarleysingjahæli þar sem 

þau bjuggu við mjög slæmar aðstæður án allrar örvunar og umhyggju frá starfsfólki hælisins, 

það gekk svo langt að sum voru geymd í búrum og önnur í rimlarúmum daglangt. 

Niðurstöðurnar sýndu að flest þessara barna, þá sérstaklega þau sem dvöldu lengst á hælinu, 

áttu erfitt með að tengjast þessum nýju foreldrum sínum. Auk þess áttu þau í erfiðleikum við 

að læra að tala, lesa og meðtaka ást. Þessar niðurstöður sýna að þær aðstæður sem börnin 

bjuggu við stöðvuðu andlegan og vitmunalegan þroska þeirra (Frost o.fl., 2008. bls. 65).   
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Fjölmargar rannsóknir sýna að samband er á milli skorts á tilfinningalegum tengslum 

og árásargirni. Börn sem alast upp við að umönnunaraðili er ófær um eða óviljugur að veita 

því þessi mikilvægu tilfinningalegu tengsl og fara því á mis við tilfinningalegt öryggi sýna 

gjarnan af sér af ofbeldishneigð í framtíðinni (Buyse, Verschueren og Doumen, 2011, bls. 33 

– 34; Frost o. fl., 2008, bls. 65; Ingram, Overbey og Fortier, 2000, bls. 402). Niðurstöður 

rannsóknar sem framkvæmd var í New York (1987) sýnir sömu útkomu, auk þess sýna þær 

fram á að þau börn sem hlutfallslega oftar beittu ofbeldi af einhverju tagi voru líklegri til að 

hætta í skóla á miðri önn. Einnig sýndu niðurstöður að tengsl eru á milli ofbeldishneigðar 

barna og foreldra. Foreldrar sem ólu börn sín upp við strangan aga, harðar refsingar og hörku 

höfðu upplifað svipað uppeldi í æsku og skipti þar engu hvort um væri að ræða 

uppeldisaðferðir móður eða föður (Goleman, 2000, bls.199).  

Áhugaverð rannsókn var framkvæmd þar sem kannað var hvort fylgni væri milli 

öryggistilfinningar barna heima fyrir og þegar í skóla væri komið. Börn sem líta á 

umönnunaraðila, í þessu tilfelli móður, sem örugga höfn, búa við stuðning og góð samskipti, 

ásamt því að finna að með þeim sé fylgst, eiga auðveldara með að mynda örugg tengsl við 

starfsfólk leikskóla. Þessar niðurstöður eru í takt við fullyrðingar Ainsworth um að hegðun 

móður/umönnunaraðila hafi áhrif á tengslamyndun barnsins, því betra og öruggara sem 

sambandið er á milli móður/umönnunaraðila og barns því öruggara upplifir barnið sig. 

Niðurstöðurnar sýna einnig hversu mikilvægt er að viðhalda tengslunum eftir því sem barnið 

eldist (Posada, Kaloustian, Richmond og Moreno, 2007, bls. 401 – 406). Þessar niðurstöður 

eru mjög jákvæðar í ljósi þess að rannsóknir hafa sýnt að börn sem myndað hafa örugg 

tilfinningaleg tengsl við umönnunaraðila eru líklegri til að eiga farsæl samskipti við önnur 

börn og eru t.d. virkari þátttakendur í táknrænum leikjum með jafnöldrum (Frost o.fl., 2008, 

bls. 100).  

Rannsókn var gerð í þeim tilgangi að athuga hvernig börnum sem ekki höfðu myndað 

örugg tengsl við mæður sínar reiddi af. Rannsóknin var tvíþætt, skoðað var hvort börnin ættu 

erfiðara með að mynda örugg tengsl við kennara sinn og hvort þeir nemendur sem myndað 

höfðu örugg tengsl við kennarann, þrátt fyrir tengslaleysi heima fyrir, væru í minni hættu að 

tileinka sér árásargjarna hegðun. Niðurstöður sýna að þrátt fyrir að hafa ekki myndað örugg 

tengsl við mæður sínar gátu börnin myndað örugg tengsl við kennara sinn. Ásamt því sýna 

niðurstöðurnar einnig að þau börn eru ekki í tölfræðilega meiri hættu á að sýna af sér 

árásargirni en börn sem eru í öruggum tengslum við mæður sínar. Niðurstöðurnar sýna að 

næmni kennarans og gæði sambandsins sem kennari og nemandi mynda geta haft mikil áhrif 

og dregið verulega úr líkunum á að barn sem er í áhættuhópi stöðvist þar. Hægt er að líta á 
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kennara, samkvæmt þessum niðurstöðum, sem eins konar verndara (Buyse, Verschueren, og 

Doumen, 2011, bls. 44 – 45). Tengslamyndun kennarans við barnið er einmitt viðfangsefni 

næsta kafla. 

2.5 Tengslamyndun í leikskóla 

Mikil tímamót eiga sér stað í lífi barns þegar það hefur leikskólagöngu, því er mikilvægt fyrir 

vellíðan barns að foreldrar og leikskólakennarar tileinki sér samskipti sem einkennast af 

gagnkvæmri umhyggju, virðingu og trausti (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

48). Þessi mikla breyting getur valdið umönnunaraðilum, börnum og jafnvel starfsfólki auknu 

álagi og streitu. Til að auðvelda þessi tímamót í lífi barnanna hafa leikskólar sett upp ákveðið 

ferli sem kallast aðlögun. Markmið aðlögunar er að auðvelda börnum aðskilnaðinn frá 

umönnunaraðilum og gefa börnum og umönnunaraðilum nægilegan tíma til að kynnast nýja 

umhverfinu, starfsfólkinu og daglegu lífi í leikskólanum. Mikilvægt er að umönnunaraðilar og 

sérstaklega börn fái tækifæri til að mynda traust tengsl (e. secure attachment) við starfsfólk 

leikskólans. Fræðin sem liggja að baki aðlögunar má rekja til tengslakenningar Bowlby og 

Ainsworth (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 681) og samkvæmt henni, eins og lýst var í kaflanum 

hér á undan, getur kvíða orðið vart hjá börnum þegar þau eru aðskilin umönnunaraðilum, þau 

upplifa þá mikla vanlíðan, verða grátgjörn og óróleg. Því þurfa þau að fá tækifæri til að 

mynda örugg tengsl við leikskólakennara.  

Aðlögunarferlið snýst um að barnið fái tækifæri til að mynda örugg tengsl við 

starfsmenn leikskólans og byggja upp traust sem felur í sér að hlustað sé á þarfir barnsins og 

brugðist við þeim. Mótun sjálfsmyndar og þróun vináttusambanda við aðra byggist á þróun 

þessara þátta (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009, bls. 2). Umönnunaraðilar eiga beinan þátt í 

þróun tengslamyndunar barna sinna við leikskólakennara í upphafi leikskóladvalar. 

Rannsóknir sýna að börn eru duglegri og opnari í að kanna ókunnugar aðstæður (e. strange 

situation) og leika sér ef þau eru í nálægð við einhvern sem þau treysta. Hegðun barna breytist 

þegar umönnunaraðilar eru ekki á staðnum, börnin verða varari um sig, eiga erfiðara með að 

einbeita sér í leik, eru grátgjarnari og ósjálfstæðari. Á meðan börn sem eru í nálægð við 

umönnunaraðila upplifa öryggistilfinningu sem ýtir undir sjálfstæði þeirra og leikgleði 

(Balaban, 2006, bls. 93). Upplifun foreldra af slíku getur haft þær afleiðingar að þeir telja barn 

sitt ekki þurfa að ganga í gegnum aðlögunarferlið. Eins og kom fram í niðurstöðum 

rannsóknar sem Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir (2009, bls. 672) framkvæmdu 

um samstarf milli leikskólakennara og foreldra frá sjónarhorni leikskólakennara. Þar kom í 

ljós að hjá einstaka foreldrum er enn sú hugsun ríkjandi að þau telji barnið það vel statt 
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félagslega að það þurfi ekki að fylgja því aðlögunarferli sem krafist er í leikskólabyrjun en í 

flestum tilfellum skilja foreldrar mikilvægi vandaðrar aðlögunar og taka þátt í henni af heilum 

hug.  

Líkt og áður hefur komið fram þá veldur aðskilnaður barns við umönnunaraðila 

börnum yfirleitt vanlíðan, þeim finnst þau vera yfirgefin, ekki elskuð, þau eru hrædd og reið 

og sökum ungs aldurs og aldurstengds málþroska geta þau ekki tjáð sig um eigin tilfinningar. 

Börn trúa því að hegðun umönnunaraðila endurspegli hegðun annarra, t.d. barn sem upplifir 

vanlíðan og er vant að fá sérstaka huggun frá umönnunaraðila væntir þess að fá sömu 

meðhöndlun frá leikskólakennara (Balaban, 2006, bls. 2 – 4). Lögð er áhersla á að 

leikskólakennarar nýti sér þroskatækifæri sem gefast í leik til að mynda örugg tengsl við 

börnin og hafi umhyggju að leiðarljósi í öllum samskiptum við börnin, ásamt því að hlúa vel 

að andlegri og líkamlegri vellíðan þeirra (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 38; 

43). Eðlilegur aðskilnaðarkvíði hverfur ekki þótt barn hafi náð að mynda örugg tengsl við 

starfsmenn leikskólans. Vanlíðan barns gæti komið endrum og sinnum, jafnvel í miðjum leik. 

Mögulega gerðist eitthvað sem ýtti undir þennan óvænta grát eftir umönnunaraðila, t.d. hvellt 

hljóð í umhverfinu eða hugsun barnsins sem kviknaði í leiknum (Goldschmied og Jackson, 

2004, bls. 48). 

2.6 Samantekt 

Náin jákvæð samskipti eru grunnur að góðum tilfinningalegum geðtengslum milli barns og 

umönnunaraðila. Eins og fram hefur komið skipta góð og örugg tengsl gríðarlega miklu máli 

fyrir barnið og alhliða þroska þess. Því er mikilvægt að umönnunaraðilar séu meðvitaðir um 

þarfir barna í þeirra umsjá. Niðurstöður rannsókna sýna að góð og örugg geðtengsl í bernsku 

geta dregið úr því að barn tileinki sér neikvæða hegðun þegar það eldist. Einnig þau jákvæðu 

áhrif sem leikskólakennarar hafa á myndun öruggra tengsla þegar kemur að börnum sem ekki 

hafa myndað örugg og góð tengsl við umönnunaraðila. Ásamt því að sýna fram á nauðsyn 

þess að leikskólakennarar séu meðvitaðir um hegðunareinkenni barna sem upplifa vöntun á 

öruggum tengslum við umönnunaraðila. Í næsta kafla verður farið yfir mikilvægi umhyggju í 

lífi barna og leitað verður fanga í rannsóknum og greinum eftir leikskólakennara um hvernig 

þeir skilgreina og greina á milli hugtakanna umhyggju og umönnun og hvað fagleg umhyggja 

felur í sér. 
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3. Umhyggja 

Í þessum kafla er fjallað um mikilvægi umhyggju í lífi einstaklingsins. Einnig verður greint 

frá fagtengdri hlið umhyggju og hvernig kennarar, þá sérstaklega leikskólaskólakennarar geta 

tileinkað sér faglega umhyggju. Hugmyndir Nel Noddings verða hafðar að leiðarljósi í þessari 

umfjöllun. Nel Noddings (f. 1929) er bandarískur heimspekingur og menntunarfræðingur og 

hefur skrifað margar bækur um umhyggju og hvaða áhrif umhyggja getur haft á skólastarf. 

Hún hefur barist ötullega fyrir því að umhyggju sé gefið meira vægi í kennslu. Hún telur að 

skortur á umhyggju geti leitt af sér ýmis hegðunarvandamál bæði hjá börnum og fullorðnum. 

Orðin umönnun og umhyggja eru oft túlkuð nánast sem samheiti en samkvæmt Íslensku 

orðabókinni þýðir orðið umönnun það að annast/hirða um einhvern og orðið umhyggja hefur 

merkinguna það að bera umhyggju fyrir einhverjum og láta sér annt um velferð hans (Snara 

vefbókasafn, 2007). Rýnt verður í hvernig leikskólakennarar skilgreina muninn á milli þessara 

tveggja þátta og hvernig hugtakið fagleg umhyggja er skilgreint. 

Allir eiga rétt á að njóta umhyggju og án hennar komumst við ekki af. Allir vilja njóta 

umhyggju sama hver uppruni okkar er, menning og tungumál eru sammannleg, „umhyggja er 

algild“ segir Sigrún Aðalbjarnardóttir í bók sinni Virðing og umhyggja, ákall 21. aldar (2007, 

bls. 79 – 80). 

Samkvæmt Noddings erum við líklegri til að gefa okkur tíma til að hlusta á þarfir 

annarra ef við tileinkum okkur siðfræðilega umhyggju og er umhyggja að hennar mati tengsl 

milli tveggja einstaklinga þar sem báðir aðilar verða að leggja sitt af mörkum til að sambandið 

geti kallast umhyggjusamt. Umhyggjusamt samband samanstendur af gefanda og þiggjanda. 

Sá sem gefur þarf að vera umhyggjusamur, setja sínar þarfir til hliðar og hlusta eftir þörfum 

þess sem umhyggjuna skortir. Þiggjandi vonast eftir því að hlustað sé á þarfir sem gætu birst 

sem þörf á hvatningu, ráðgjöf eða einfaldlega að gefa sér tíma til að hlusta á viðkomandi og 

mæta þeim með jákvæðu hugarfari. Komist umhyggjan sem gefin er ekki til skila má líta svo 

á að tilfinningaleg tengsl séu ekki nægileg milli þessara tveggja einstaklinga og því ekki hægt 

að segja að um umhyggjusamt samband sé að ræða (Noddings, 1992, bls. 15; 2005, bls. 147 – 

148; 2012, bls. 53). Aðstæður geta haft þau áhrif að tengslamyndun næst ekki og að 

umhyggjan sem gefa á skilar sér ekki, ásamt því að sá sem umhyggjuna á að fá neitar að taka 

við henni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 123).  

Umhyggja snýst um að finna jafnvægi og gagnkvæmni sem er hlutverk sem 

einstaklingar þurfa að eiga við út lífið (Noddings, 2012, bls. 53). Rannsóknir á velferð og 

þroska barna og unglinga hafa á síðustu árum snúist í auknum mæli að þætti tilfinninga, þar 
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sem sérstaklega er litið til hugsunar þeirra og samskipta í ólíkum aðstæðum. Niðurstöður sýna 

að nauðsynlegt er að hlúa betur að samskiptahæfni, vistmunahæfni og tilfinningaþroska í 

uppeldi og menntun þeirra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 85). Hrund Þórisdóttir gerði 

rannsókn í tengslum við MA-ritgerð sína þar sem hugmyndir foreldra um eigin frammistöðu 

sem uppalenda voru skoðaðar. Ásamt því var kannað hvað þeir telja að hindri æskilega 

frammistöðu foreldra og hverjir kostir góðra foreldra séu. Niðurstöður sýna að foreldrarnir í 

rannsókninni telja að nauðsynlegt sé að hlusta á þarfir barnanna og að þeim sé sýnd virðing. 

Setja þarf barninu skýr mörk ásamt því að það finni fyrir kærleika, væntumþykju og 

umhyggju frá foreldrum sínum. Niðurstöðurnar snerta bæði tilfinningalegan þátt uppeldisins 

og siðfræðilegan (Hrund Þórisdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010, bls. 121 – 126). Talið 

er að besta aðferðin til að ala upp forvitið, viljugt og umfram allt barn með sjálfstraust sé að 

veita því stöðuga,trausta og örugga umhyggju (e. care) svo það geti myndað tengsl við þá sem 

veitir umhyggjuna (Shore, 1997, bls. 29).  

Örugg tengsl við umönnunaraðila, traust og umhyggja byggjast á tilfinningum og sama 

á við um sorg, reiði og hræðslu/ótta. Því er nauðsynlegt að börn fái tækifæri og aðstoð til að 

læra að þekkja tilfinningar sínar og hvernig bregðast eigi við áreiti. Sjálfsvirðing, samkennd 

og góð gildi eru félagslegir þættir sem börn þróa með sér á fyrstu árum sínum og þar skipta 

viðhorf og stuðningur umönnunaraðila höfuðmáli, eigi barn að ná að tileinka sér þessa þætti 

(Marshall, 2011, bls. 178). Barn sem nær að mynda örugg tilfinningatengsl og elst upp við að 

tilfinninga- og félagslegum þörfum þeirra sé sinnt, ásamt því að finna fyrir umhyggju, á meiri 

möguleika á því að aðlagast betur í skóla, sýna af sér meiri þrautseigju og umfram allt meira 

sjálfstraust (Hrund Þórisdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010, bls. 125). Þessi orð eru í 

samræmi við það sem Goleman (2000, bls. 258) setur fram í bók sinni, barn sem þróar með 

sér tilfinningalega og félagslega færni lærir að láta tilfinningar sínar í ljós og stjórna þeim. 

Það á auðveldara með að kljást við kvíða og streitu og hefur gott vald á hvatvísi sinni. Allir 

þessir þættir fela í sér sjálfsvitund og eru nauðsynlegir í mannlegum samskiptum og til þess að 

greina hvernig skuli haga sér í ákveðnum aðstæðum. 

Í bókinni Reclaiming caring in teaching and teacher education er umhyggja 

samkvæmt Goldstein (2002, bls. 54 – 55) mikilvægur þáttur í vitsmunalegum þroska og 

þróun, þar sem börn og fullorðnir vilja auka þekkingu sína sökum þeirra tengsla sem myndast 

hafa milli þeirra. Sigrún segir í bók sinni að þegar kemur að uppeldi og menntun sé það í 

verkahring foreldra og kennara að bera velferð þeirra fyrir brjósti, gefa þeim tækifæri til að tjá 

tilfinningar og hugsanir, sjá til þess að þau finni fyrir væntumþykju og kærleika. Síðast en 
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ekki síst að þau beri virðingu fyrir börnunum sem einstaklingum og sýni umhyggju fyrir 

almennri velferð þeirra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 88).  

3.1 Skilgreiningar á umhyggju 

Í greininni Menntun á grunni umhyggju setja leikskólakennararnir Elva Önundardóttir, 

Gunnur Árnadóttir og Sigríður Sturludóttir (2006, bls. 2) fram eigin skilgreiningu á hvað 

fagleg umhyggja felur í sér. Þær líta svo á að umhyggja sé regnhlífarhugtak yfir alla 

starfshætti leikskólakennara, frá því að bjóða barnið velkomið í byrjun dags og að skapa 

umhverfi sem ýtir undir alhliða þroska hvers barns, ásamt því að bjóða upp á fjölbreytt 

námsefni. Umönnun tengist að þeirra mati grunnþörfum barnsins eins og t.d. klósettferðum, 

matmálstímum og hughreystingu.  

Leikskólakennarar sem Sigríður Síta Pétursdóttir (2008, bls. 87) ræddi við í tengslum 

við meistaraprófsritgerð sína virðast styðjast við áþekka skilgreiningu. Þar kom fram að 

leikskólakennarar segja umhyggju vera rauða þráðinn í daglegu starfi og „umönnun vera 

undirhugtak umhyggju“ þar sem umhyggjan snýst um tengsl, nærveru og samskipti. Einnig 

töluðu þær um að menntun gæti ekki átt sér stað án umhyggju, allt byggist á umhyggju. Þessar 

niðurstöður eru alveg í takt við niðurstöður rannsóknar sem Inga María Ingvarsdóttir (2009, 

bls. 76) framkvæmdi þar sem leikskólakennarar ígrunduðu og rýndu í starf sitt. 

Leikskólakennarar þeirrar rannsóknar skilgreina muninn á þessum hugtökum þannig að 

umönnun nær yfir líkamlegar þarfir barnanna og hugtakið umhyggja nær yfir tilfinningalegar 

þarfir barnanna. Samkvæmt Sigríði Sítu Pétursdóttir (2008, bls. 20) felur umhyggja í sér 

umönnun og setur hún fram sína eigin skilgreiningu á umhyggju í leikskóla í 

meistaraprófsritgerð sinni. Skilgreining hennar er „ígrunduð jákvæð samskipti, sem eiga sér 

stað í daglegu starfi leikskólans, þar sem hlustað er á hvert barn, þarfir þess og væntingar“. 

Samkvæmt þessum skilgreiningum felur umhyggja m.a. í sér að bjóða góðan daginn, 

brosa blítt, setja skýr mörk, hlusta og vera til staðar fyrir börnin. Þeir leikskólakennarar sem 

Inga María og Sigríður Síta ræddu við og Elva o.fl. eru sammála um að umönnun tengist 

grunnþörfum barna eins og hvíld, umhirðu, salernisferðum og næringu á meðan umhyggja 

nær yfir tilfinningar, væntingar og þarfir hverju sinni sem eins og áður kom fram geta verið 

misjafnar. Samkvæmt Íslensku orðabókinni merkir orðið þörf „það að þarfnast“ (Snara 

vefbókasafn, 2007). Þarfir barna geta birst á mismunandi hátt eins og fram kom í 

skilgreiningunum. Umhyggja felur í sér að hlusta og þekkja inn á á þarfir hvers barns, á 

meðan eitt barn þarfnast meiri nærveru gæti annað þurft skýrari mörk. Þarfir barna geta einnig 

verið ómeðvitaðar og er það hlutverk leikskólakennarans að sjá til þess að uppfylla þær þarfir. 
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Hér er t.d. átt við að umhverfið sé við hæfi og hvetjandi og að börn hafi aðgang að 

þroskahvetjandi námsefni.  

Skilgreining Sigríðar Sítu Pétursdóttir gefur til kynna þá faglegu hlið sem 

leikskólakennarar þurfa að tileinka sér í öllum samskiptum hvort sem um sé að ræða börn, 

umönnunaraðila eða samstarfsfólk og verður hún höfð til hliðsjónar í þessu verkefni.  

3.2 Fagleg umhyggja 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að leikskólastarf byggist á menntun, umönnun og 

uppeldi og að börnum sé sýnd umhyggja og virðing. Að unnið sé að því að börn tileinki sér 

þessa þætti og að umhyggja eigi að vera rauði þráðurinn í starfi leikskólans. Örugg og góð 

tengsl við leikskólakennara eru mjög mikilvæg. Einnig að hugað sé að andlegri og líkamlegri 

vellíðan barnanna (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32; 43). 

Að mati Sigríðar Sítu Pétursdóttur (2008, bls. 20) fléttast nám og umhyggja saman í 

daglegu starfi í leikskólanum og því ekki hægt að tala eingöngu um nám eða umhyggju. 

Leikskólakennarar sem Sigríður Síta ræddi við í rannsókn sinni líta á umhyggju og það að 

„hafa tilfinningar“ til barns sem sama hlutinn. Einnig að mikilvægt sé að tengjast barninu og 

að getað lesið í tilfinningar barns. Umhyggjan snýst að þeirra mati, að mestu leyti, um 

jákvæða snertingu og návist, að vera til staðar fyrir börnin af heilum hug (Sigríður Síta 

Pétursdóttir, 2008, bls. 32 – 33). Umhyggja og væntumþykja fylgjast gjarnan að, en kennarar 

geta borið umhyggju fyrir nemendum sínum án þess að þykja vænt um þá. Sama á við um 

virðingu og umhyggju, nemendur geta sýnt kennara sínum virðingu án þess að þykja vænt um 

hann og hægt er að bera umhyggju fyrir einhverjum án þess að virðing komi þar við sögu 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 79).  

Í grein Jóhönnu Einarsdóttur Nýjar áherslur í leikskólastarfi – Kalla þær á breytingar 

í leikskólakennaramenntuninni? er fjallað um hvernig Noddings skilgreinir eðlislæga 

umhyggju og faglega umhyggju. Samkvæmt Noddings er eðlislæg umhyggja t.d. samband 

milli móður og barns þar sem móðirin er sá aðili sem veitir umhyggjuna og barnið þiggur 

hana og sýnir viðbrögð við því með t.d. brosi, hjali og tilraun til að endurgjalda umhyggjuna 

með faðmlagi. „Fagleg umönnun, á hinn bóginn, á sér stað milli þeirra sem eru faglega 

tengdir og felur annars vegar í sér tengsl, skyldur, næmi og samlíðan og hins vegar hvöt, vilja 

og áhuga á að skilja hinn aðilann og veita honum umönnun“þar sem samskipti og tengsl eru 

undirstaðan (Jóhanna Einarsdóttir, 2005, bls. 4). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 79) 

kemur inn á þetta í bók sinni og segir að umhyggju fylgi nálægð sem krefst tilfinningalegra 
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tengsla og sú faglega umhyggja sem kennari getur gefið af sér er að sýna hlýju og skilning, 

veita hjálparhönd og hafa það markmið að efla þroska nemenda sinna.  

Sú faglega umhyggja sem kennari ætti að reyna að tileinka sér samkvæmt Stig 

Broström menntunarfræðingi felst í því að mynda örugg tengsl svo barnið geti myndað traust. 

Barninu þarf að setja skýr mörk um hegðun, góð gildi og reglur sem ber að fylgja, einnig þarf 

kennarinn að veita stuðning sem ýtir undir aukna færni og þekkingu hjá barninu (Elva 

Önundardóttir o.fl., 2006, bls. 2).  

Í fyrirlestri sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2007, bls. VII) flutti á málþingi 

Kennaraháskóla Íslands, fjallaði hann um umhyggju og trú hans er að umhyggja eigi erindi á 

öll skólastigin. Samkvæmt honum er umhyggja ekki meðfædd (eðlislæg sbr. Noddings), 

heldur eiginleiki sem hægt er að kenna ekkert síður en íslensku og stærðfræði. Með því að 

tileinka sér umhyggjusöm vinnubrögð og viðhorf getur kennari haft þau áhrif að nemendur 

hans fari að tileinka sér umhyggju. Hafa skal samt í huga að nemendur búa við ólíkar 

aðstæður svo einungis er hægt upp að vissu marki að hafa áhrif á viðhorf þeirra.  

Samkvæmt Noddings er markmið siðfræðilegrar umhyggju að undirbúa einstaklinga 

undir að vera virkir þátttakendur í umhyggjusömu samfélagi. Að nemendur séu tilbúnir að 

veita umhyggju til þeirra sem þarfnast hennar nær og fjær. Noddings telur að mikilvægt sé að 

siðfræðileg menntun fari saman við umhyggjusama menntun og að umhyggjusamri menntun 

liggi fjórir grundvallar siðfræðiþættir. Þessir þættir eru fyrirmyndin (e. modeling), samræða 

(e. dialogue), framkvæmd (e. practice) og staðfesting (e. confirmation). Fyrirmyndin er 

mikilvægasti þátturinn í siðfræðilegri menntun en þegar kemur að umhyggju er hún 

lífsnauðsynleg (e. vital). Kennarar eru fyrirmyndir þegar kemur að umhyggju, að reyna að fá 

eitthvað fram með hroka og yfirgangssemi gefur ekki góða raun. En með því að sýna 

nemendum faglega umhyggju og reyna eftir bestu getu að mynda umhyggjusöm tengsl (e. 

caring relation)  ýtir kennarinn undir færni þeirra í að tileinka sér umhyggju. Samræðan er 

annar þátturinn, hér er átt við samræður þar sem siðfræðileg gildi eru rædd og reglur sem ber 

að virða og fara eftir. Samræðan er samskiptitæki með endalausa möguleika fyrir kennara þar 

sem samskiptin geta leitt viðmælendur víða og enginn veit hver niðurstaðan verður en varað 

er við að stofna til samræðna þar sem niðurstaðan er fyrirfram ákveðin og börnin geta engin 

áhrif haft. Samræða er oft í upphafi leit að einhverju óþekktu en getur einnig verið leið til að 

öðlast skilning, samkennd eða þakklæti. Samræðan getur verið á léttum nótum eða alvarleg 

ásamt því að hafa ákveðinn tilgang, eins og t.d. að auka færni barnanna í ákveðnum 

hugtökum. Samræða tengir viðmælendur einnig saman og eykur samheldni þeirra ásamt því 

að styrkja umhyggjusöm tengsl.  
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Þriðji þáttur í siðfræðilegri menntun er framkvæmd, þar sem viðhorf og 

hugsunarháttur mótast að einhverju leyti gegnum reynslu og má líta svo á að það sama eigi 

við um umhyggju. Ef ætlunin er að nemendur tileinki sér umhyggjusama hugsun og viðhorf er 

nauðsynlegt að kennari sé vakandi fyrir þörfum og löngunum þeirra, skapi aðstæður og 

tækifæri svo að börn geti þróað færni sína í umhyggju bæði sem gefendur og þiggjendur. 

Fjórði þátturinn er staðfesting en hún felur í sér að sjá það besta í öðrum og sýna af sér 

jákvæðni í garð annarra í orði og hegðun. Jákvæð staðfesting ýtir undir þróun sjálfsins og 

þroska, þar sem traust er undirstaða (Noddings, 1992, bls. 22 – 26, 2010, bls. 394 – 395).  

Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2008, bls. 78 – 79) felst meginmunur á 

virðingu og umhyggju í nálægðinni. Samskipti sem byggjast á virðingu einkennast af fjarlægð 

en samskipti sem byggjast á umhyggju gefa til kynna að til staðar sé tilfinningalegt samband. 

Kennari sem sýnir nemendum sínum eingöngu virðingu heldur ákveðinni fjarlægð frá 

nemendum sínum en ýtir samt undir sjálfstæði þeirra. Hann virðir rétt þeirra til að láta 

skoðanir og tilfinningar sínar í ljós ásamt því að ýta undir sjálfstæði þeirra. Kennari sem sýnir 

nemendum sínum umhyggju og virðingu í senn á það til að klappa þeim á öxlina, spyrja 

hvernig þeir hafi það og gætir þess að nemendur hans viti að hann sé til staðar ef aðstoðar er 

þörf. Þannig sýnir hann nemendum sínum hjálpsemi, vingjarnlegt viðmót og að honum sé 

annt um líðan þeirra, velferð og alhliða þroska og síðast en ekki síst gefur þeim verkefni við 

hæfi. Þessi orð eru í samræmi við það sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2007, bls. II) fjallar 

um í grein sinni. Þar talar hann um móðurlega umhyggju og prestlega umhyggju (e. pastoral 

care) sem kennarar í starfi ættu að tileinka sér. Móðurleg umhyggja er að sýna nemendum 

áhuga, vera vakandi fyrir þörfum þeirra og sýna áhugamálum þeirra athygli. Prestleg 

umhyggja er að huga að andlegri hlið nemendanna og aðstoða þá við að breyta rétt sem hefur 

þá áhrif á komandi framtíð nemandans.  

Í grein Kristínar Dýrfjörð, Lýðræði í leikskólum, viðhorf leikskólakennara (2006, bls. 

5) fjallar hún um kenningu Nussbaum um lýðræðislegan rétt hverrar manneskju og dregur 

fram þá þætti sem hægt er að tengja beint við lýðræði í leikskóla. Að finna fyrir 

tilfinningalegum tengslum bæði við fólk og hluti og að geta endurgoldið umhyggjuna. Vera 

óhrædd að sýna tilfinningar, t.d. sorg, ást, söknuð og þrá. Kunna að bregðast rétt við reiði, 

vera þakklát og laus við hræðslu. Aðalmálið samkvæmt Nussbaum eru tengsl, samkennd, 

umhyggja, að getað sett sig í spor annarra, sýnt vináttu og tekið þátt í félagslegum 

samskiptum, þessir þættir fjalla um hæfni og þroska sem allir eiga rétt á að öðlast. 

Sú faglega umhyggja sem leikskólakennarar hafa tileinkað sér í starfi stuðlar að 

vitsmunalegri, tilfinningalegri og félagslegri þróun barna sem ýtir undir betri námsárangur og 
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stofnun vináttusambanda við jafnaldra. Fagleg umhyggja leikskólakennara styrkir jákvæða 

sjálfsmynd barnanna, ýtir undir öryggi þeirra, er hvetjandi og auðveldar þeim að aðlagast nýju 

umhverfi í upphafi leikskóladvalar. Sú ástúð og tilfinninganæmni sem fagleg umhyggja veitir 

hefur gríðarleg áhrif á tengslin sem börnum er nauðsynlegt að mynda til að eiga í vændum 

farsæla leikskóladvöl. Rannsóknir sýna að börn þurfa umhyggju til að geta þróað með sér 

tilfinningalega og félagslega hæfni (Rentzou og Sakellariou, 2011, bls. 368).  

Hægt er að skoða gæði umhyggjunnar (e. quality care) í leikskóla út frá tveimur 

þáttum, innri og ytri. Innri þættir eru t.d. hvort leikskólakennarar eru duglegir að örva 

nemendur sína og spyrja opinna spurninga ásamt því að tileinka sér jákvæð samskipti við 

börnin. Þegar litið er til ytri þátt má nefna menntun starfsfólks en hátt menntunarstig eykur 

gæðin ásamt stöðugleika í starfsmannahópnum. Stærð barnahópa hefur einnig áhrif en 

fámennir hópar gefa betri raun (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2008, bls. 14).  

Í leikskólum landsins eru stafsmenn í miklum meirihluta kvenkyns og samkvæmt 

Ingólfi er móðurleg umhyggja eitthvað sem kennarar, bæði karlar og konur, geta tileinkað sér. 

Sú umhyggja sem kennarar hafa tileinkað sér í starfi er lýsandi fyrir vinnubrögð þeirra og 

viðhorf og á því byggist starf þeirra. Samkvæmt Ingólfi er „slík umhyggja hluti af 

sjálfsmyndinni“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007, bls. II og V).  

3.3 Samantekt 

Umhyggjan á heima alls staðar, hvort um er að ræða á heimilum, skólum, vinnustöðum og 

hvar sem er og mikilvægt er að börn fái að upplifa snertingu frá fæðingu. Óhætt er að segja að 

meginávinningur umhyggjunnar séu áhrif hennar á þróun barns, sérstaklega þegar horft er til 

félags-, tilfinninga-, og samskiptahæfni barns. Mikilvægt er að kennarar og foreldrar séu 

meðvitaðir um að þeir eru fyrirmyndir og hlutverk þeirra að sýna umhyggju og kenna hana, 

því umhyggja snýst ekki eingöngu um blíð bros og faðmlag þó að það sé hluti af umhyggju þá 

er umhyggjan mun víðara hugtak eins og fram kom í skilgreiningakaflanum. Þá snýst 

umhyggja um gagnkvæma virðingu, jákvæð samskipti og viðhorf, að hlustað sé á þarfir barna 

og skoðanir þeirra. Því er mjög mikilvægt að börn upplifi umhyggju alveg frá upphafi 

leikskóladvalar svo þau eigi möguleika á ánægjulegri bernsku. Auk þess ýtir umhyggja undir 

sjálfstraust, sjálfsvirðingu, sjálfsmynd, samkennd og sjálfsvitund barns. Í næsta kafla verður 

litið til snertingar en hún á ríkan þátt í því hvernig við komum umhyggjunni til skila og við 

myndun öruggra tengsla. Auk þess er reifað hvernig jákvæð snerting getur verið/er hluti af 

faglegri umhyggju. 
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4. Snerting  

Orðið snerting þýðir samkvæmt Íslenskri orðabók (Snara vefbókasafn, 2007), að komast í 

snertingu, kynnast og verða fyrir áhrifum frá einhverju og einhverjum. Húðin er stærsta og 

elsta líffæri mannsins og það er með henni sem við upplifum snertingu, hún er kölluð fimmta 

skynfæri mannsins og það skynfæri sem er minnst rannsakað, þrátt fyrir að snerting sé sú 

skynjun sem er fyrst til að þróast og síðasta skynjunin sem við finnum áður en við deyjum. 

Húðin er undirlögð taugaendum sem senda boð til heilans og án þeirra gætum við t.d. ekki 

hreyft okkur og fundið til (Field, 2010, bls. 367; Stefán B. Sigurðsson, 2012). Í móðurkviði er 

snerting eitt af því fyrsta sem fóstur/barn upplifir, líkt og eftir fæðingu, undir venjulegum 

kringumstæðum upplifir barnið umhyggjusama snertingu við brjóstagjöf og þegar barn og 

umönnunaraðili kúra saman (Field, 2010, bls. 368).  

Hver kannast ekki við þá hughreystingu og samúð sem felst í faðmlagi, t.d. þegar sorg 

ber að garði eða þegar viðkomandi á einfaldlega slæman dag. Jákvæð snerting getur haft þau 

áhrif að veita meiri vellíðan en uppörvandi orð. Samkvæmt Phyllis Davis (1999, bls. 8; 19 – 

20), höfundi bókarinnar The Power of Touch, getur jákvæð snerting haft góð áhrif, með henni 

sýnum við umhyggju auk þess sem hún getur verið græðandi. Blíðlegar strokur á kinn og á 

höfuð, klapp á bak og létt axlanudd eru merki um umhyggju og geta virkað sem stuðningur og 

hvatning auk þess sem jákvæð snerting geta ýtt undir öryggistilfinningu.  

Rannsóknir hafa sýnt að skortur á umhyggjusamri snertingu getur haft mikilvæg áhrif 

á þroska barns, hægt á vexti og þroska, auk þess að ýta undir hegðunarvandamál barnsins í 

framtíðinni. Niðurstöður sýna að börn sem búa á stofnunum og upplifa litla sem enga 

umhyggjusama snertingu frá umönnunaraðila glíma við hægari þroska en þau börn sem búa 

hjá fjölskyldu og upplifa umhyggjusama snertingu (Field, 2010, bls. 368; Marshall, 2011, bls. 

178). Snerting er okkur lífsnauðsynleg og sýna niðurstöður rannsókna að barn sem finnur ekki 

lykt og bragð, er án heyrnar og sjónar en upplifir umhyggjusama snertingu á meiri 

lífsmöguleika en barn sem svipt er allri snertingu (Davis, 1999, bls. 37). Umhyggjusöm 

snerting hefur einnig þann eiginleika og þau áhrif að geta huggað og dregið úr sársauka ásamt 

því að róa barn niður (Field, 2010, bls. 368). Sýnt hefur verið fram á að börn sem upplifa 

umhyggju og snertingu séu sjálfstæðari um þriggja ára aldur en börn sem eru t.d. látin gráta 

vegna þess að það á að herða þau og upplifa af þeim sökum minni umhyggju og snertingu 

(Phyllis, 1999, bls. 43). 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að jákvæð snerting geti haft víðtæk áhrif. Fyrst 

ber að nefna áhrifin sem jákvæð snerting í formi nudds hefur á þyngdaraukningu fyrirbura en 
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fyrirburar sem daglega fengu jákvæða snertingu juku þyngd sína meira hvern dag og fóru 

yfirleitt fyrr heim af vökudeild en fyrirburar sem ekki upplifðu jákvæða snertingu. Annað er 

að snerting hefur áhrif á lækkun kortisóls sem viðheldur streitu og hækkun á osýtósín sem er 

stundum kallað ástarhormón og er til þess fallið að draga úr streitu og auka slökun. 

Niðurstöður rannsókna sýna einnig að snerting, að halda í hönd og faðmlag geti lækkað 

blóðþrýsting og hægt hjartslátt hjá einstaklingum (Field, 2010, bls. 373; 378).  

Niðurstöður rannsókna þar sem áhrif skorts á snertingu voru kannaðar, sýna að hægt er 

að skipta ávinningi jákvæðrar snertingar í fjóra þætti. Fyrst ber að nefna líffræðilegan 

ávinning og þar ber hæst mikilvægi snertingar fyrir ungbörn og alhliða þroska þeirra. Næsti 

þáttur tengist áþreifanlegum samskiptum milli barns og umönnunaraðila en tilfinningar og 

gagnkvæm skilaboð krefjast snertingar, það að segjast elska einhvern verður ekki eins 

þýðingarmikið ef því fylgir engin snerting. Þriðji þáttur er sálfræðilegur, þar er átt við þau 

öruggu tengsl sem nauðsynleg eru fyrir barn að mynda við umönnunaraðila fyrir almenna 

vellíðan. Fjórða atriðið er félagslegi þátturinn og hefur jákvæð snerting áhrif á þá hæfni sem 

felst í því að mynda persónulegt samband við jafningja og aðra utan fjölskyldunnar eins og 

t.d. kennara. Hæfnin felst í því að getað lesið í þarfir annarra og skynjað tilfinningar þeirra 

(Phyllis, 1999, bls. 115 – 116).  

4.1. Snerting sem hluti af faglegri umhyggju 

Samkvæmt lögum á leikskóli og starfsfólk hans að veita börnum umönnun, menntun og 

uppeldi, fylgjast með almennri velferð barna svo andlegum, líkamlegum og vitmunalegum 

þörfum þeirra sé sinnt svo þau geti „notið bernsku sinnar“ (Lög um leikskóla, 90/2008). Í ljósi 

þess sem fram hefur komið í kaflanum hér á undan er snerting ein af grunnþörfum barnsins og 

því er mjög mikilvægt að kennarar tileinki sér jákvæða snertingu í starfi. Leikskólar hérlendis 

hafa undanfarin ár unnið að því að innleiða jákvæða snertingu inn í skólastarfið og þá oftast í 

formi nudds. Á leikskólanum Akri er unnið með nálægðaræfingar,  þar á meðal í formi nudds 

þar sem markmiðið er að börnin læri að bera virðingu og umhyggju fyrir náunganum og efli 

hjá sér samkennd, vináttu og tillitsemi (Leikskólinn Akur, 2013). Í leikskólanum Álfaborg er 

rauði þráðurinn í starfi skólans umhyggja og snerting þar sem horft er til þess að snerting og 

nudd dýpki umhyggjuþáttinn í starfinu og að með því sé  verið að vinna ákveðið 

forvarnarstarf gegn einelti (Leikskólinn Álfaborg, 2009-2010).  

Snerting er farin að valda kvíða og ótta sökum þess að snerting milli einstaklinga gæti 

verið rangtúlkuð. Á þetta sérstaklega við þá sem starfa í kringum börn t.d. kennara í leik- og 

grunnskólum (MacIntyre, Colwell og Ota, 2010, bls. 4). Viðmiðunarreglur hafa á mörgum 
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stöðum verið settar kennurum og þeim sem vinna með börn þeim til stuðnings og hafa reglur 

þessar þann tilgang að vernda börn fyrir vanrækslu og ofbeldi og þá fullorðnu fyrir því að 

vera ranglega sakaðir um óæskilega hegðun. Hugsanlega er einhver ávinningur fólginn í 

þessum reglum en þetta snýst við þegar horft er á þörf barna á jákvæðri snertingu (Piper og 

Smith, 2003, bls. 890 – 891). Skólar erlendis hafa undanfarin ár farið að vinna sérstaklega 

með jákvæða snertingu og þá í formi nudds þar sem jafningjar nudda hver annan og 

markmiðið með átakinu er að styðja við félags- og tilfinningalegan vöxt barnanna (MacIntyre, 

Colwell og Ota, 2010, bls. 4). Rannsókn sem framkvæmd var í leikskóla á börnum frá sex 

mánaða til fimm ára, í þeim tilgangi að hvetja til jákvæðrar snertingar (e. positive touch), 

sýndi að börn sem fá ótakmarkaðar herða- og axlastorkur/nudd og faðmlög, ásamt því að fá 

daglega 15 mínútna nudd, eiga auðveldara með að ná dýpri svefni og eru mun móttækilegri og 

með betra viðbragð. Auk þess telja rannsakendur að tilfinningalegt uppnám þeirra við 

aðskilnað umönnunaraðila sé minna (Davis, 1999, bls. xxiv).  

Sé unnið með jákvæða snertingu í skólum skal ávallt sjá til þess að nemendur séu 

samþykkir snertingunni og að hún sé gerð á þeirra forsendum, þar sem umhyggja er höfð að 

leiðarljósi. Hafa skal í huga að til eru einstaklingar sem haldnir eru snertifælni og ber að taka 

tillit til og virða tilfinningar þeirra og ákvörðun um að neita snertingu (Elín Jónasdóttir og 

Sigurlaug Einarsdóttir, 2003, bls. 5). Vitað er að stór hluti einhverfra og barna með ofvirkni 

og athyglisbrest er haldinn snertifælni en rannsóknir sýna að jákvæð snerting hjálpar þeim við 

að halda einbeitningu í verkefnum (Field, 2010, bls. 369). Einstaklingar eru viljugri að láta af 

hendi eitthvað sem þeir hafa séu þeir snertir á einhvern hátt, t.d. hönd lögð á öxl, en þegar þau 

eru ekki snert. Rannsókn sem gerð var á nemendum þar sem kennari snerti börnin um leið og 

hann bað þau um að leysa verkefni á töflunni sýndi að þau börn sem snert voru urðu viljugri 

til að leysa verkefnið en þau börn sem ekki voru snert. Auk þess var marktækur munur á 

börnum eftir fjölda snertinga. Börn sem voru snert tvisvar sinnum í stað einu sinni sýndu 

meiri vilja (Field, 2010, bls. 372). Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem Goldstein 

(2002, bls. 53) segir, þ.e. að börn eru mun líklegri til að taka þátt í áskorunum og verkefnum 

sem kennari setur fyrir ef kennarinn er umhyggjusamur og einhver sem börnin treyst. Með því 

að nýta jákvæða snertingu í skólastarfi eru miklar líkur á því að skólabragurinn  einkennist af 

vellíðan, jákvæðni og umhyggju.  
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4.2 Samantekt 

Mikilvægi jákvæðrar snertingar kemur greinilega fram þegar litið er til myndunar öruggra 

tilfinningalegra tengsla og þegar markmiðið er að dýpka umhyggjuþáttinn. Þau áhrif sem 

jákvæð snerting hefur á einstaklinginn eru víðtæk og mjög mikilvæg sérstaklega þegar horft er 

til alhliða þroska barna. Einnig styrkir jákvæð snerting þau tilfinningalegu tengsl sem eru 

öllum nauðsynleg þó sérstaklega í bernsku. Snerting getur haft þau áhrif að dýpka þýðingu 

orða eins og t.d. að segjast þykja vænt um einhvern hefur ekki eins mikla þýðingu nema 

jákvæð snerting fylgi með og hæfnin sem felst í því að vita hvenær jákvæð snerting er æskileg 

og hvenær hennar er ekki óskað. Að getað lesið í þarfir og tilfinningar annarra eru þættir sem 

efla samkennd og því er mjög jákvætt að leikskólar séu farnir að vinna markvisst með 

jákvæða snertingu í daglegu starfi þó að flestir líti á hana til að dýpka umhyggjuþáttinn þá 

nýtist hún líka á þau börn sem eiga við í hegðunarvandamálum.  

Í næsta kafla verður litið til þeirra þátta sem örugg tengsl, umhyggja og jákvæð 

snerting efla en það eru þættir eins og sjálfstraust, sjálfsvitund, sjálfsmynd, samkennd ásamt 

félags- og tilfinningalegri færni en það er færni sem lærist í samskiptum við aðra.  
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5. Félags- og tilfinningaleg færni 

Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 25) byggist félagsfærni á góðri 

samskiptahæfni sem einkennist af virðingu, tillitsemi og hjálpsemi, umburðarlyndi, réttlætis- 

og ábyrgðarkennd og í nútímasamfélagi reynir mikið á þessa hæfni. Hvort sem það er á 

vinnustað, skóla, innan fjölskyldunnar og vinahópsins. Auk þess er mikill kostur að vera 

gæddur víðsýni og þeim hæfileika að geta leyst ágreiningsmál svo flestir gangi sáttir frá borði. 

Skólasamfélagið og fjölskyldan gegna mikilvægu hlutverki þar sem markmiðið er að undirbúa 

börnin undir það að vera virkir samfélagsþegnar heima og að heiman.  

Misjafnt er hvort fræðimenn nota orðin félagsfærni (e. social skill) eða félagshæfni (e. 

social competence) en samkvæmt Íslenskri orðabók eru orðin hæfni og færni samheiti (Snara 

vefbókasafn, 2007). Í bók Owen Hargie, The handbook of communication skills (2006. bls. 

13) fjallar hann um mismunandi skilgreiningar, þar gerir hann engan greinarmun á færni (e. 

skill) og hæfni (e. competence) þar sem bæði orðin vísa til getu í samskiptum við annað fólk. 

Skilgreining Hargie á félagsfærni er „ferli þar sem einstaklingur beitir lærðri og stýrðri, 

markmiðsdrifinni, samtengdri félagslegri hegðun sem viðeigandi er í gefnum aðstæðum“. 

Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 37) er hugtakið félagshæfni yfirhugtak á 

hæfni einstaklingsins og skilningi í samskiptum við aðra, sem hún kallar samskiptahæfni. En 

það hugtak nær yfir hegðun og afhafnir einstaklingsins þ.e.a.s. hvernig hann leysir ákveðin 

mál og yfir hugsunina um samskipti, hvernig einstaklingar hugsa sér að leysa ákveðin mál. 

Tilfinningaþroski er að hennar mati sá hæfileiki að þekkja tilfinningar sínar og hafa taumhald 

á þeim. Einnig að geta sett sig í spor annarra og sýnt af sér samúð og samkennd. Í bókinni 

Tilfinningagreind er fjallað um fimm meginsvið tilfinningagreindar; þau eru, „að kunna skil á 

eigin tilfinningu“ sem fellur undir sjálfsvitund, „ að hafa stjórn á tilfinningum“, „að hvetja 

sjálfan sig til dáða“, „að kannast við tilfinningar annarra“ og „að ráða við náin sambönd“ 

(Goleman, 2000, bls. 54-55). Þegar þessi fimm meginsvið eru skoðuð og skilgreiningar 

Sigrúnar á félags- og tilfinningafærni sést að um er að ræða hæfni á sömu sviðum.  

Í bókinni Lífsleikni (2004, bls. 7 – 9) eftir Erlu Kristjánsdóttur, Jóhann Inga 

Gunnarsson og Sæmund Hafsteinsson er fjallað um hugtakið lífsleikni (e. life skills) og hvað 

felst í því. Þar er fjallað um hugtakið sem færni sem einstaklingar  „öðlast með námi, þjálfun 

og markvissri vinnu“ sem er gert með því að efla sjálfstraust og sjálfsaga einstaklingsins sem 

gerir hann færan um að mynda sínar eigin skoðanir, getað sett sig í spor annarra og bera 

virðingu fyrir margbreytileikanum. Í nýlegri aðalnámskrá leikskóla er hluti af leiðarljósi 

leikskóla að börn læri; að bera virðingu, jafnrétti, vináttu, tillitsemi, samkennd og öðlist 
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jákvæða sjálfsmynd. Þessir þættir eru, ásamt fleiri þáttum, undirstaðan í góðri félagsfærni 

(Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 33). Félagsleg- og tilfinningaleg færni barna 

gefur meiri innsýn í námsárangur þeirra heldur en lestrarkunnátta og þekking barnsins á yngri 

árum. Þessi börn eru líklegri til að leita eftir aðstoð kennara, sýna meiri áhuga og biðlund, 

þekkja takmörk sín hvað hegðun varðar og eiga auðveldara með að tengjast öðrum börnum 

sem byggist á gagnkvæmum skilningi (Goleman, 2000, bls. 196). Börn sem finna fyrir 

félagslegum vanmætti eiga erfiðara með að biðja um hluti, þakka fyrir sig, deila með öðrum, 

ræða við annað fólk og halda uppi samræðum og sýna þakklæti. Þessi atriði ásamt fleirum eru 

sá grunnur sem lagður er fyrir börn frá unga aldri og þau börn sem skortir þessi grunnatriði 

eiga það til að verða útundan í leik, sérstaklega ef ætlunin er að koma inn í leik sem þegar er 

hafinn ásamt því að sýna lakari námsárangur. Mikilvægt er að veita tilfinningalegum 

vísbendingum sem börn gefa frá sér athygli því þær gefa innsýn í félagsfærni þeirra 

(Goleman, 2000, bls. 129-130).   

Sjálfsmynd byggist á vitund einstaklings á andlegum og líkamlegum einkennum hans. 

Þróun hennar hefst á unga aldri og hún heldur áfram að þróast út lífið. Hvort einstaklingar nái 

að mynda sterka sjálfsmynd byggist mikið á fjölskylduaðstæðum og uppeldisaðferðum og þar 

skipta ást, umhyggja, virðing og skilningur meginmáli (Lawrence, 1987, bls. 3). Sjálfsmynd 

hefur áhrif á samskipti okkar við annað fólk og hegðun okkar, segja má að sjálfsmynd 

endurspegli hver við erum og sé grunnur að góðu sjálfstrausti. Sjálfsmyndin hefur áhrif á 

líðan okkar, hvaða tilfinningu við höfum fyrir okkur sjálfum, okkar eigin hamingju, árangur 

okkar í lífinu og hvernig sjálfsvirðingu við berum fyrir okkur sjálfum.  

Einstaklingar með góða sjálfsmynd upplifa góða líðan, meta eigin gjörðir og eru stoltir 

af eigin framtaki ásamt því að búa yfir nægilegri sjálfsvirðingu og eiga því auðveldara með 

sýna ákveðni og byggja upp gott sjálfstraust. Einstaklingar með veika sjálfsmynd upplifa að 

enginn elski þá, hafi trú á gjörðum þeirra og enginn kunni að meta þá. Sjálfsvirðing verður 

lítil við veika sjálfsmynd og við það falla einstaklingar í það að fela sjálfsmynd sína en hún 

birtist t.d. í væntingum og skoðunum, eigin tilfinningum og áhugamálum. Þessir einstaklingar 

eiga í hættu  félagslega einangrun til að koma í veg fyrir óþarfa ágreining og geta einfaldlega 

borist með straumnum á þess að leggja t.d. skoðanir sínar á vogarskálarnar (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 47). Börn sem búa yfir góðri sjálfsvirðingu hafa heilbrigða sýn 

og bera það mikla virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum að hegðun þeirra og mannorð mun ekki 

hljóta skaða af.  

Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 76) birtist sjálfstraust einstaklingsins 

í sjálfsvitund (e. self-awareness) hans þ.e.a.s. í trú einstaklingsins á sjálfan sig. Sjálfsvitund 



 

26 
 

vísar til hæfileikans að þekkja eigin tilfinningar, gildi, styrkleika og hvar áhugi liggur. Þetta 

felur í sér að einstaklingurinn viti hver hann er og hvernig hann vilji vera, hvernig hann 

skynjar sig og hvað hann heldur að öðrum finnst til hans koma (Denham, Ji og Hamre, 2010, 

bls. 3; Erla Kristjánsdóttir o.fl., bls. 35). Sjálfsvitund felur einnig í sér að þekkja tilfinningar 

sínar, geta sett þær í orð og hafa stjórn á hvatvísi sinni, að geta frestað því að fullnægja 

þörfum sínum og átt auðveldara með að takast á við streitu og kvíða. Allir þessir þættir 

tengjast mannlegum samskiptum og þeirri þekkingu sem nauðsynleg er til að vita hvenær 

óæskilegra áhrifa er farið að gæta, hvernig hegðun sé æskileg hverju sinni og geta litið á 

málefni með gagnrýnum augum og tekið tillit til afstöðu annarra (Goleman, 2000, bls. 258).  

Birtingarform sjálfstraust (e. self-esteem) er í trú einstaklingsins á sjálfum sér ásamt 

sannfæringu hans á eigin getu og þeirri trú að geta áorkað því sem hann stefnir að, það er að 

setja sér markmið og ná þeim (Goleman, 2000, bls. 196; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 

76). Samkvæmt Sigrúnu er sjálfstraust hluti af sjálfmyndinni og sama á við um sjálfsálit. 

Einstaklingur sem býr yfir góðu sjálfsáliti hefur fulla trú á eigin verðleikum og lifir í sátt við 

sjálfan sig, viðurkennir mistök og býr yfir umburðarlyndi. Erla Kristjánsdóttir o.fl. (2004, bls. 

43-46), taka í sama streng; þar samanstendur hugtakið sjálfstraust af þremur hugtökum 

sjálfsmynd, sjálfsmati og sjálfsvirðingu. Einstaklingur með gott sjálfstraust trúir á sjálfan sig 

og eigin getu ásamt því að vita hverjar eru hans veiku og sterku hliðar. Hann hefur kjark til að 

koma skoðunum sínum á framfæri, getur myndað örugg tilfinningaleg tengsl við aðra og sett  

traust sitt á aðra. Lykillinn að því að börn þrói með sér gott sjálfstraust er að þau fái tækifæri 

til að gera mistök, draga lærdóm af þeim og finna nýja lausn. Þessu er Rutherford (2011, bls. 

409) sammála auk þess leggur hún mikla áherslu á tilfinningalega hæfni, hún telur hana skipta 

gríðarlega miklu máli þegar byggja á upp sjálfstraust hjá börnum. Börn verða að vera 

meðvituð um tilfinningar sínar, læra að þekkja þær og geta tjáð sig um eigin líðan. Hvernig 

samskiptum okkar er háttað við aðra fer mikið eftir sjálfstrausti okkar (Erla Kristjánsdóttir 

o.fl., 2004, bls. 44-46).  

Óraunverulegar kröfur sem t.d. umönnunaraðilar setja á börnin sín geta dregið úr 

sjálfstrausti barna á meðan engar kröfur geta dregið úr árangri. Það eru að vísu ekki kröfurnar 

sem draga úr sjálfstraustinu heldur viðbrögð þeirra sem settu kröfur á börnin. Lykilinn er að 

finna út hvar jafnvægið er, hversu miklar kröfur er hægt að setja á börn á þess að það komi 

niður á þeim og dragi úr sjálfstrausti þeirra (Lawrence, 1987, bls. 5). Hættan við lítið 

sjálfstraust er að einstaklingar sem haldnir eru litlu sjálfstrausti eiga það til að halda sig til 

hlés og jafnvel draga sig alveg úr öllum félagsskap og einangrast. Á bak við lítið sjálfstraust 

liggja fleiri ástæður en óraunverulegar kröfur, t.d. höfnunartilfinning, hræðsla við álit annarra 
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og gagnrýni sem er undirstaða lélegrar sjálfsmyndar. Segja má að sjálfstraust byggist á trú 

okkar á eigin getu (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 44-46).  

Samkennd (e. empathy) er færnin að geta sett sig í spor annarra og birtist í 

frumbernsku. Því færari sem við erum í að þekkja okkar eigin tilfinningar því færari erum við 

í að þekkja tilfinningar annarra. Færnin birtist í því að þekkja táknin því yfirleitt eru 

tilfinningar tjáðar án orða, frekar með látbragði, svipbrigðum og raddblæ. Því er óhætt að 

segja að forsenda samkenndar sé góð sjálfsvitund en sjálfsvitund felur í sér að þekkja eigin 

tilfinningar eins og fram hefur komið (Goleman, 2000, bls. 105 – 106). Erla Kristjánsdóttir 

o.fl. (2004, bls. 94) líta á samskipti sem stóran hluta af samkennd þar sem stór hluti 

birtingarforms samkenndar er umburðarlyndi gagnvart ólíkum einstaklingum og viðhorfum. 

Það sem einkennir einstaklinga sem gæddir eru samkennd er áhugi þeirra á því að byggja upp 

jákvæð tengsl við aðra, hjálpsemi, umburðarlyndi og skilningur sem skilar sér í aukinni 

vináttu og virðingu. Vinátta milli einstaklinga byggist á fjölmörgum þáttum og er samkennd 

áhrifamesti þátturinn en einnig eru lausnaleit, sveigjanleiki og þolinmæði mikilvægir þættir 

sem einkenna samkennd (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 95). 

Vitað er til þess að börn yngri en eins árs hafi sýnt viðbrögð við gráti annarra barna og 

er það talið vera fyrsta tákn samkenndar, vitað er að ungbörn hafa brostið í grát við það að 

heyra önnur börn gráta (Goleman, 2000, bls. 107). Einstaklingar sem gæddir eru samkennd 

eru líklegri til að aðstoða einstaklinga í vandræðum á meðan þeir sem skortir samkennd eða 

eru ófærir um að finna til samkenndar leiðast oftar en ekki út í að beita aðra ofbeldi 

(Goleman, 2000, bls. 115).  

Stór hluti leikskóladvalar barna einkennist af þróun samkenndar. Með tímanum eykst 

færni þeirra, geta og skilningur á því hvernig eigi að bregðast við tilfinningum annarra. Með 

auknum málþroska eykst færni þeirra í að veita vinum, systkinum og fleirum huggun og 

stuðning. Börn sem sýna af sér samkennd eru mun líklegri til að tileinka sér jákvæða 

félagslega hegðun (Frost o.fl. 2008, bls. 140).  

 

5.1 Samantekt 

Félagsfærni byggist á mörgum þáttum og er lykilatriði í farsælum samskiptum og 

vinasamböndum við aðra. Í leikskóla fá börn tækifæri til að æfa sig í samskiptum við önnur 

börn og læra hvernig hegðunar, hugsunar og athafna er krafist af þeim en þeir þættir mótast af 

umhverfinu sem barn lifir í. Óhætt er að segja að félags- og tilfinningaleg færni byggist á 

mörgum þáttum, m.a. að geta sett sig í spor annarra, lært að stjórna eigin tilfinningum og séð 
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hlutina út frá öðrum en sjálfum sér. Góð sjálfsmynd og sjálfsvirðing ásamt góðu sjálfstrausti 

og samkennd eru þættir sem börn læra í gegnum samskipti við aðra og þar skiptir miklu máli 

að börn upplifi öryggi, umhyggju og virðingu. Því þarf að huga vel að félags- og 

tilfinningalegri færni barna í leikskóla því eins og fram hefur komið er tenging á milli félags- 

og tilfinningalegar færni og námsárangurs í grunnskóla.  
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6. Umræða 

Örugg tengsl, umhyggja og snerting eru þættir sem eru börnum lífsnauðsynleg fyrir almenna 

vellíðan og alhliða þroska. Hver kannast ekki við máttinn sem felst í því að kyssa á „báttið“ 

hjá börnum, snertingin og umhyggjan sem felst í þeirri athöfn dregur úr sársaukanum og róar 

barnið, svo mikill er mátturinn.  

Markmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á mikilvægi umhyggju og birtingarform 

hennar í leikskólastarfi með rannsóknarspurningunni hvað er umhyggja og hvernig birtist hún 

í leikskólastarfi? 

Þegar leið á verkefnið kom í ljós að nauðsynlegt var að fjalla um þau tilfinningalegu 

tengsl sem myndast milli barns og umönnunaraðila frá fæðingu. Það liggur í augum uppi að 

geðtengsl skipta gríðarlega miklu máli fyrir almenna velferð barns og að umönnunaraðili sé 

meðvitaður um mikilvægi tilfinningalegra tengsla. Undir venjulegum kringumstæðum myndar 

barn fyrst tilfinningaleg tengsl við umönnunaraðila, síðar fer barnið að eiga í samskiptum við 

aðra einstaklinga en umönnunaraðila og myndar tengsl við þá. Viðbrögð og viðhorf 

umönnunaraðila hafa áhrif á hvernig barninu síðan tekst að mynda tengsl við aðra.  

Ekki var fjallað um tilfinninga- og félagslegan þroska barna í þessari ritgerð en 

niðurstöður sýna að örugg geðtengsl hafa mikið að segja um þróun tilfinninga og félagslega 

færni barna. Niðurstöður rannsókna sem rýnt var í, sýna að skortur á öruggum geðtengslum 

getur leitt af sér varanlegan skaða fyrir barnið, hægt gæti á alhliða þroska þess, það gæti átt í 

erfiðleikum með að mynda félagsleg tengsl í framtíðinni. Einnig gæti það átt erfitt með að 

eignast vini, dregist aftur úr eða hætt í námi og sýnt af sér ofbeldisfulla hegðun svo eitthvað sé 

nefnt. Þessar niðurstöður sýna hversu mikilvægt er að rétt sé staðið að upplýsingaflæði til 

verðandi foreldra og til verðandi kennara og hversu mikilvægt það er að leikskólakennarar séu 

meðvitaðir um einkenni þeirra barna sem upplifa skort á öruggum tilfinningalegum tengslum 

svo þeir geti aðstoðað og ráðlagt hvernig best sé að styrkja tengslin. Ásamt því að geta veitt 

aðstoð ef upp koma aðstæður eins og t.d. aðskilnaður barns og umönnunaraðila til lengri tíma. 

Niðurstöður rannsóknar þar sem starfsfólk leikskóla gat snúið neikvæðum áhrifum óöruggra 

tengsla í jákvæð með því að mynda örugg tengsl við barnið  sýnir hversu mikilvægt starf er 

unnið á leikskólum. Hér má draga þá ályktun að umhyggja og jákvæð snerting hafi átt mikinn 

þátt í þessum niðurstöðum en þessir tveir þættir er mikilvægir hlekkir í myndun öruggra 

tengsla. Því skiptir miklu máli að leikskólakennarar séu meðvitaðir um mikilvægi þess að 

tileinka sér umhyggju í starfi en ekki eingöngu umönnun. Eins og kom fram gera 

leikskólakennararnir, sem getið var um í kaflanum skilgreiningar á umhyggju, greinarmun á 
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umönnun og umhyggju. Þar er litið á umhyggju sem regnhlífarhugtak um starf leikskólans á 

meðan umönnun snýst um grunnþarfir barna, matmálstíma, klósettferðir og aðstoð við að 

klæða sig. Nauðsynlegt er að þessum grunnþörfum sé sinnt en gerist það án umhyggju má 

búast við mjög vélrænum handtökum án blíðra brosa, faðmlaga og uppörvandi samræðna. 

Umhyggja er mjög vítt hugtak og tekur til margra þátta, fyrir utan tengsl eru það þættir 

eins og nærvera, gagnkvæm virðing, samskipti, hvatning og að hlustað sé á þarfir 

einstaklingsins. Orð Sigrúnar Aðalbjarnardóttur eiga vel við hér „umhyggja er algild“ og eins 

og Ingólfur Ásgeir Ingólfsson segir, þá á umhyggjan heima á öllum skólastigum og  hana er 

hægt að læra. Orð Ingólfs endurspeglast í einkunnarorðum John Dewey sem eru „learing by 

doing“, að börn læri það sem fyrir þeim er haft. Sé börnum sýnd umhyggja læra þau að sýna 

umhyggju sjálf og því er nauðsynlegt að umhyggjan sé sýnileg og að allt skólastarf einkennist 

af umhyggju milli allra sem tengjast skólanum.   

Skilgreining Sigríðar Sítu Pétursdóttur á umhyggju „ígrunduð jákvæð samskipti, sem 

eiga sér stað í daglegu starfi leikskólans, þar sem hlustað er á hvert barn, þarfir þess og 

væntingar“ er sú skilgreining sem höfundur þessarar ritgerðar aðhyllist. Hér verður leitast til 

að svara rannsóknarspurningunni hvernig birtist umhyggja í leikskólastarfi? Með því að rýna í 

grundvallarþættina sem Noddings leggur fram að umhyggjusamri menntun og skilgreiningu 

Sigríðar Sítu Pétursdóttur á umhyggju.  

Leikskólakennarar eru fyrirmyndir í öllu sem þeir taka sér fyrir hendur í leikskóla, 

bæði í orðum og hátterni. Leikskólakennari sem tileinkar sér fagleg vinnubrögð sem 

einkennast af virðingu, umhyggju og jákvæðni hvort um sé að ræða börn, foreldra eða 

samstarfsfólk er fyrirmynd. Þessir eiginleikar gefa góða innsýn inn í þau viðhorf og væntingar 

sem leikskólakennari hefur sett sér. Sem mun hafa þau áhrif að smita út frá sér til þeirra sem 

næst standa og mun án efa auka almenna vellíðan sem mun skila sér í auknu sjálfstrausti, en 

undirstaða sjálfstrausts er samkvæmt Erlu Kristjánsdóttur o.fl. jákvæð sjálfsvitund og 

sjálfsmynd.  

Málþroski og orðaforði leikskólabarna eykst dag frá degi og því er mikilvægt að 

leikskólakennarar temji sér fallegt mál með daglegum áskorunum þar sem lögð er áhersla á 

virka hlustun í samræðum, en samræður eru einn þáttur í umhyggjusamri menntun samkvæmt 

Noddings. Með því að varpa fram nýjum hugtökum, orðum og orðasamböndum má búast við 

auknum framförum hjá börnum sem leiðir til þess að þau eiga auðveldara með að setja eigin 

tilfinningar í orð og þar af leiðandi auka trú þeirra á sjálfum sér en þessir þættir og fleiri eru 

mikilvægir þætti í sjálfsvitund barna. Hafa þarf til hliðsjónar það ójafnvægi sem á sér stað 

þegar leikskólakennari og börn ræða saman, en leikskólakennari býr yfir mun meiri orðaforða 



 

31 
 

og þekkingu en börn sem verður að taka tillit til svo samræðan verði ekki það háfleyg að dragi 

úr sjálfsmynd barna sökum vanþekkingar, en sjálfsmynd gefur til kynna hvaða tilfinningu við 

höfum fyrir okkur og hvernig við virðum okkur sjálf og er undirstaða sjálfstrausts.  

Til er kínverskt máltæki sem segir, segðu mér það - ég gleymi því, sýndu mér það – ég 

man það, leyfðu mér að fást við það – ég skil það. Óhætt er að segja að þetta máltæki sé í anda 

einkunnarorða John Dewey „learning by doing“ og tengist þriðja þættinum í umhyggjusamri 

menntun samkvæmt Noddings, framkvæmd. Í leikskóla er leikurinn aðalnámsleið barnanna 

og í gegnum hann læra þau hvernig hegðun sé æskileg hverju sinni. Nauðsynlegt er að 

leikskólakennari sé vakandi og grípi tækifærin þegar þau gefast til að leiðbeina börnum þegar 

hægt er, t.d. þegar barn lemur annað barn til að fá einhverju framgengt er tilvalið tækifæri 

fyrir leikskólakennarann til að grípa inn í og leiðbeina um æskilega hegðun sem einkennist af 

samkennd sem börnin geta dregið lærdóm af. Samkennd er að læra af mistökum og er liður í 

sjálfshjálp sem er stór hluti af daglegu starfi barna í leikskóla og mikilvægt skref í 

uppbyggingu sjálfstrausts.  

Fjórði þátturinn er staðfesting en mikilvægt er að allt leikskólastarf einkennast af 

staðfestingu og smitist inn í alla þættina sem fjallað hefur verið um hér að ofan. Staðfesting 

byggist á virðingu, trausti og umhyggju. Staðfesting felur í sér draga fram það besta í börnum 

með því að einblína á hið góða í þeim sem styrkir sjálfsmynd þeirra en sjálfsmynd er okkar 

innri manneskja og segir til um hvernig tilfinningu einstaklingur hefur fyrir sjálfum sér. Gera 

má ráð fyrir því að skorti staðfestingu í leikskólastarf geti verið erfitt að koma auga á 

framfarir hjá börnum, því þarf að leggja áherslu á samfellu í daglegu starfi innan leikskólans. 

Sökum þess þurfa leikskólakennarar að búa yfir þekkingu á þroskaferli barna sem tryggir 

fagleg vinnubrögð og stuðlar að aukinni vitneskju um hvaða reynslu og þekkingu börn búa 

yfir svo hægt sé að skapa þeim aðstæður þar sem þau öðlast aukna þekkingu og færni í 

gegnum leik. 

Með því að tengja skilgreiningu Sigríðar Sítu við fjóra þætti umhyggjusamrar 

menntunar að mati Noddings sést að skilgreining Sigríðar Sítu tekur á þessum þáttum og 

styrkir um leið skilgreiningu Elvu Önundardóttur o.fl. að umhyggja sé regnhlífarhugtak yfir 

alla starfsþætti leikskólans. Í ljósi þessa samanburðar má segja í stuttu máli: leikskólakennari 

er fyrirmynd í orð og hegðun, tileinkar sér jákvæð samskipti, ber umhyggju og virðingu fyrir 

þeim sem hann umgengst í daglegu starfi með jákvæðni og sér það besta í öðrum.  

Jákvæð snerting á ríkan þátt í því hvernig umhyggja kemst til skila auk þess sem hún 

eflir samkennd og vináttu. Í fræðikaflanum kom fram að samkennd einkennist einnig af 

lausnaleit, þolinmæði og sveigjanleika sem eru mikilvægir eiginleikar sem lærast í 
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félagslegum samskiptum við aðra. Sú staðreynd að leikskólar á Íslandi eru farnir að vinna 

markvisst með umhyggju og jákvæða snertingu í daglegu starfi gefur von um að í lok 

leikskólagöngu útskrifist þaðan börn sem tileinkað hafa sér umhyggjusöm samskipti sem 

einkennast af sterkri sjálfmynd, að þau viti hvar styrkleikar þeirra liggja og hvar ekki, þekki 

tilfinningar sínar og geti komið þeim í orð.  
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7. Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á mikilvægi umhyggju með því að svara 

rannsóknarspurningunni hvað er umhyggja og hvernig birtist hún í leikskólastarfi. Óhætt er að 

segja að umhyggja sé rauði þráðurinn í öllu leikskólastarfi og ætti að vera markmið allra 

leikskóla og leikskólakennara að umhyggja sé höfð að leiðarljósi í daglegu starfi. 

Þekkingu er hægt að öðlast bóklega og verklega en þekking sem höfundur öðlaðist við 

gerð þessarar ritgerðar er að umhyggja lærist í gegnum athafnir og samskipti við aðra. Sú 

þekking er oftast kölluð „þögul þekking“ Forvitnilegt væri að rannsaka og draga fram hvaða 

þekking situr í veggjum leikskóla og er ekki rædd dagslega svo hægt sé að styrkja 

leikskólastarf enn betur með aukinni þekkingu.  

Við vinnu á þessari ritgerð fór hugurinn oft á flug og upp komu ákveðnir þættir sem 

vert væri að skoða í náinni framtíð. Forvitnilegt væri að framkvæma rannsókn á aðlögun 

barna þar sem skoðuð væri hegðun foreldra og barna á aðlögunartímabilinu og kenning 

Bowlby höfð að leiðarljósi. Skoðað væri hversu vel aðlögun gekk fyrir sig og hvort munur 

væri á niðurstöðum milli aðlögunaraðferða. Áhugavert væri  að skoða áhrif umhyggju og 

jákvæðrar snertingar á börn í þeim leikskólum sem innleitt hafa slík vinnubrögð og hvort 

foreldrar verði varir við áhrif frá þessum vinnubrögðum heima fyrir.  

Sú þekking sem öðlaðist við gerð þessarar ritgerðar er dýrmætt veganesti fyrir höfund 

og mun án efa veita honum styrk og öryggi í starfi þegar komið er á vettvang og meiri 

skilning á ábyrgðinni sem fylgir starfi leikskólakennara. Eins og fram hefur komið snýst 

umhyggja ekki eingöngu um blítt bros og „knús“ heldur snýst hún um alla starfshætti 

leikskólans og ætti ætíð að vera í hávegum höfð.  
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