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Útdráttur 
 
Eftirfarandi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri á vormisseri árið 2008. Tilgangur verkefnisins er að skoða hvernig breytingar í lífi 
barna geta haft áhrif á líðan þeirra og hegðun í leikskóla. Nauðsynlegt er að ræða um tilfinningar 
við börn og fylgjast með þeim í leik og starfi með það meginmarkmið í huga að sjá til þess að 
börnunum líði vel og læri að þekkja tilfinningar sínar og geti tjáð þær. Enn fremur að læra að 
skilja tilfinningar annarra. 

Höfundur hafði mesta löngun til að fjalla um áföll og breytingar í lífi barna, því í gegnum 
starfið, reynslu af sínum eigin börnum og öðrum sem hann þekkir til vissi hann að þær geta haft 
mikil áhrif á líðan þeirra og hegðun. Þó hann langaði mest til að fjalla um hversdagslegar 
breytingar þá tekur hann líka á öðrum og erfiðari áföllum. Þær breytingar sem höfundur valdi að 
fjalla um, eru breytingar eins og skilnaður foreldra, eignast stjúpfjölskyldur, flutningur og fleira. 
Einnig breytingar sem verða í leikskóla, eins og að flytjast á milli deilda og breytingar í barna- 
eða starfsmannahópnum. 

Inn í þessum köflum er einnig fjallað um skilgreiningar nokkurra fræðimanna og komið 
með nokkur dæmi sem höfundur þekkir af eigin reynslu. Komið er inn á hvað er til bjargar, hvort 
sem er í samfélaginu eða í leikskólanum. Hvernig við getum aðstoðað börn þannig að þau finni 
sem minnst fyrir erfiðum breytingum og hvað það er mikilvægt að hafa góða samvinnu milli 
foreldra og starfsfólks leikskólans. 

Samvinna milli heimilis og leikskóla er grunnurinn að því að barninu geti liðið vel. Gæta 
þarf að hagsmunum barna og hlúa vel að þeim börnum sem eiga erfitt vegna einhvers 
andstreymis í daglegu lífi þeirra. 

Helstu niðurstöður höfundar eru þær að við getum alltaf átt von á því að barn í leikskóla 
verði fyrir áfalli á einn eða annan hátt í kjölfar breytinga í daglegu lífi þess. Breytingarnar hafa 
þær afleiðingar að barnið sýnir breytta hegðun í leikskólanum og verðum við að gera allt sem í 
okkar valdi stendur til að koma til móts við þarfir barnsins til að því líði sem best. Einnig ber að 
geta þess að leikurinn er talinn besta meðalið til hjálpar barni sem hefur lent í erfiðri lífsreynslu. 
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Abstract 
 
The following paper is a final assignment towards the B.Ed. degree at the University of Akureyri, 
spring semester of 2008. The purpose of this work is to analyze how changes in children’s lives 
can affect them, their feelings and their behaviour in a preschool. 

It is important to talk to the children about their feelings, to follow them in play and 
always make sure that they feel comfortable, are willing to learn to know their feelings and are 
able to express themselves. It is also of great importance to teach them how to understand other 
people’s feelings. 

The author wanted to write about changes and shocks which can affect children’s life, 
because through his work with children and also by raising his own he knows, that shock can 
affect the way they act and feel. Mostly, the author wanted to write about the daily changes, but 
he also wrote about more difficult changes, which can affect children’s lives. The most common 
examples of events that bring changes to a child’s life would be parents’ divorce, acquiring 
stepparents, moving, et cetera. 

The author also wrote about changes that can happen in a playschool, e.g. moving 
between departments and changes in children’s groups or within the personnel. His essay also 
covered some theoreticians’ points of view on these matters. The author cited some examples 
from his own experience. He also mentioned about our contribution to solving the matter, 
whether people are talking about the community or the preschool, what we can do to prepare 
children for some difficult situations so that they be less traumatizing. The main accent is on how 
important it is to maintain a good relationship between the parents and the playschool personnel. 

Cooperation between parents and playschool staff is very crucial at helping children feel 
comfortable. It is also very important to make sure that children in difficult situations have the 
best conditions. 

The author’s main conclusion is that in our preschool we can always find a child who is 
going through a difficult situation and that changes can affect the children and their behaviour. 
Therefore, we have to do whatever we can to make sure that the children feel as comfortable as 
possible. It is also worth mentioning that play, like role-play is the best cure of all evils. 
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1. Inngangur 

 

Hugmynd að verkefni þessu kviknaði þegar höfundur sá að barni leið ekki vel í leikskólanum, 

það var mjög viðkvæmt, kvartaði oft og var grátgjarnt. Í samtali á milli barnsins og höfundar 

sagði það „Hjartað mitt lætur mig gráta.“ Þessi ummæli barnsins snart höfundinn svo djúpt að 

það varð kveikja að ritgerðarskrifum sem hér birtast. Í verkefninu leitast höfundur við að svara 

spurningunni um það hvort breytingar og álag í lífi barna geta valdið þeim sorg og 

tilfinningaflækjum og ef svo er hvernig það birtist í breyttri hegðun barnanna? Svo og að varpa 

ljósi á bjargráð innan sem utan leikskóla. 

Á árunum 1980-1982 var gerð rannsókn á vegum Heilsugæslustöðvar Reykjavíkur þar 

sem 200 fjögurra ára börn voru valin í slembiúrtaki. Þar kom fram að 20% af börnunum átti við 

sálrænar truflanir að etja, hvort sem var minni eða meiri háttar.1 Þó fyrrgreind rannsókn sé komin 

til ára sinna má ætla nokkrar líkur á að börn á leikskólaaldri verði einhvern tímann fyrir 

breytingum eða álagi sem hefur sálræn áhrif á þau. 

Í ritgerðinni verður fjallað um nokkrar breytingar sem geta orðið í lífi barns með 

margvíslegar afleiðingar í kjölfarið. Þetta eru breytingar eins og skilnaður foreldra, flutningur á 

búsetu, eignast nýtt systkini og fleira. Einnig verður komið inn á það þegar gæludýr á heimili 

deyr eða týnist og uppáhaldsleikfang, sem er barni svo mikilvægt, glatast eða eyðileggst. Því næst 

verður rætt um hvaða áhrif það getur haft á barn þegar vinur/vinir hverfa á braut úr leikskólanum 

vegna flutnings eða annarra orsaka. Fjallað verður um hegðunarbreytingar barns ef slys ber að 

höndum og sjúkdómar herja á þeirra nánustu og líka skoðað ef börn hræðast eitthvað. Að lokum 

er ljósi varpað á bjargráð utan sem innan leikskóla. 

                                                 
1 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:200-201 
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2. Sorg og áföll barna 

 

Hér verður í örfáum orðum fjallað um sorg barna. Tilfinningar eru sterkur þáttur í lífi sérhverrar 

manneskju, henni er eðlilegt að tjá tilfinningar sínar bæði yfir gleði og sorg. Þetta á ekki síður við 

um börn. Samt vill það oft brenna við að börnum er haldið frá sorgarferli, foreldrum finnst þau 

vera of ung til að skilja það sem fram fer og þau verða þá í raun útundan í sorgarvinnu 

fjölskyldunnar. Nauðsynlegt er að tala opinskátt um sorgaratburði og tilfinningar við börn. Það er 

til dæmis í lagi og fullkomlega eðlilegt að fullorðinn syrgjandi gráti fyrir framan barn. Slík 

hegðun getur styrkt barn í því að viðurkenna tilfinningar sínar, verða umhyggjusamari og 

skilningsríkari gagnvart tilfinningum annarra.2 

John Bowlby, breskur geðlæknir sem setti fram kenningar um geðtengsl. Hann taldi að 

börn frá sex mánaða aldri og fram til unglingsára bregðist við missi á svipaðan hátt og fullorðnir. 

Tilfinningalegur þroski og aldur barns hafi einhver áhrif á viðbrögð þess en umhverfið sé einnig 

áhrifavaldur.3 Börn geta orðið fyrir sorg í kjölfar áfalla og þegar breytingar verða í lífi þeirra. 

Barn myndar til dæmis geðtengsl við ákveðna manneskju og kemst í uppnám ef hún yfirgefur það. 

Það er barni eðlislægt að mynda geðtengsl við þann sem veitir því mikla athygli, svarar gráti þess 

og leikur við það. Þegar þessi tengsl eru orðin sterk við eina manneskju er efiðara fyrir aðra að 

mynda önnur slík við barnið.4 

Þegar sjálfsmynd barns er í mótun eru mörg öfl í gangi. Helstu áhrifaþættirnir á 

sjálfsmynd eru líkams- og vitsmunaþroski, félagslegur bakgrunnur, leikfélagar, kennarar, afstaða 

foreldra og samband þeirra við barnið.5 Þegar eitthvað bjátar svo á reynir barnið að breyta því til 

hins betra og bregðast við breytingum, með því að hugsa og finna til. Undir slíkum 

kringumstæðum gerir barn hluti til að forðast sársaukann sem er tvíbent því ef við hættum að taka 

eftir sársaukanum kunnum við ekki að verjast þegar eitthvað bjátar á.6 Stundum er líka brugðist 

við á neikvæðan hátt við breytingum. Fólk einangrast og lokar sig inni eða gætir þess að hafa nóg 

fyrir stafni svo ekki gefist tími til að velta sér upp úr vandamálunum. 

                                                 
2 Markham 1996:73-74 
3 Yeagley 1994:58 
4 Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind 1988:514-515 
5 Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind 1988:514 
6 Gossen 2006:26-27 
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Guðrún Alda Harðardóttir, dósent við Háskólann á Akureyri lýsir hugtakinu áfalli og segir meðal 

annars að atburður í lífi einstaklings sem hann upplifir sem ógnun eða missi, veki með honum 

viðbrögð sem talin eru alveg heilbrigð og eðlileg. Áfallið kemur sem reiðarslag á viðkomandi og 

framkallar tilfinningalegt högg. Tilfinningalegt yfirflæði kemur svo í kjölfarið og skilur 

einstaklingurinn ekki aðstæður þrátt fyrir fyrri reynslu.7 Þetta er nokkuð líkt því sem höfundur 

telur en huga þarf að því að áföll rista mis djúpt og geta nokkur grunn sár orðið djúp á stuttum 

tíma. 

Börn jafnt sem fullorðnir verða fyrir áfalli þegar einhver kærkominn fellur frá. 

Áfallaviðbrögð geta komið fram hjá barni og er talið að áfallið verði meira eftir því sem hinn 

látni er því nákomnari. Kenningar Bowlby telja, að þegar barn myndar geðtengsl við einhvern 

nákominn, verður aðskilnaðurinn slæmur fyrir barnið ef til þess kemur.8 Sigurður Pálsson bendir 

á að rannsóknir sýni að börn feli sorg sína betur en fullorðnir og leiti eftir því að hlífa sér með því 

að beina huganum að einhverju skemmtilegu.9 

Meiri líkur eru á því að börn í leikskóla missi ömmu eða afa frekar en foreldri eða systkini 

því í tölum Hagstofunnar kemur fram að mikill aldursmunur er á þeim sem falla frá og er 

aldurinn frá sextíu og fimm ára og eldri mikið algengari.10 Þó eru dæmi sem höfundur þekkir til, 

að leikskólabarn hafi misst annað hvort foreldri sitt eða systkini og er því nauðsynlegt að hafa 

áfallaráð í leikskólum að hans mati, til að koma til móts við þarfir barnanna og fjölskyldur þeirra. 

Nokkur aukning er á því að leikskólar séu með áfallaráð og hafi sérstakar vinnureglur í tengslum 

við slíkt til að vinna eftir ef upp kemur sú staða í leikskólanum. Hvort sem er á meðal barna eða 

starfsfólks leikskólans. 

Börn ganga í gegnum sorgarferli eins og fullorðnir, sorgarviðbrögð barns birtast meðal 

annars í kvíða, svefntruflunum, leiða, söknuði og reiði, eða öðru atferli sem kalla á athygli. 

Sömuleiðis getur myndast sektarkennd hjá barni, sjálfsásakanir, líkamleg einkenni og erfiðleikar í 

skóla.11 Atle Dyregrov sálfræðingur, telur að þegar foreldrum líður illa eftir áfall eigi þeir oft í 

erfiðleikum með að ræða um atburðinn við börnin og það gerir börnunum erfiðara fyrir að vinna 

                                                 
7 Guðrún Alda Harðardóttir 1998:15 
8 Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind 1988:514-515 
9 Sigurður Pálsson 1998:14 
10 Hagstofa Íslands 2007 
11 Sigurður Pálsson 1998:27 
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sjálf úr áfallinu.12 Því er nauðsynlegt að segja barni rétt frá og gefa því ekki möguleika á tækifæri 

til ranghugmynda eins og það að afi sé sofandi og komi aftur seinna þegar afi er látinn. 

Þá bendir Dyregrov á að það geti heft vitsmunaþroska barna fái þau ekki tækifæri til að tjá 

tilfinningar sínar. Ef fólk heftir tilfinningar barna getur það leitt til þess að barnið dragi sig inn í 

skel sína, verði lokaður, heftur og tortrygginn einstaklingur.13 Eldri börn hafa sagt að ástæður 

fyrir dauðsfalli einhverra nákominna séu þeim óljós eða í móðu. Þeim finnst þau hafa ekki verið 

nægilega upplýst eða það að upplýsingarnar sem þau fengu voru ófullnægjandi eða rangar. 

Stundum bregðast foreldrar við sem hér er lýst og halda að þeir séu að hlífa börnunum með því 

að segja þeim ekki sannleikann.14 

Fleira getur haft áhrif á líðan barna í leikskólanum en hér hefur verið talið og verður farið 

inn á nokkra þætti þess hér á eftir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
12 Guðrún Alda Harðardóttir 1998:34 (Dyregrov 1993:119) 
13 Guðrún Alda Harðardóttir 1998:41 (Dyregrov 1993:128) 
14 Dyregrov og Raundalen [án árs]:15 
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3. Andstreymi og breytingar hjá börnum 

 

Afdrifarík tímamót finnast í sérhverju þroskaferli barns, breytingar þess eðlis sem eru áskorun 

fyrir barnið. Breytingar í lífi barna tengjast stundum fjölskyldum þeirra og fjölskylduhögum; nýtt 

systkini lítur dagsins ljós, foreldrar skilja að skiptum, búferlaflutningar, skólaskipti og nýir vinir. 

Þessar breytingar fara misvel í börn og verða ýmsar breytingar á hegðun barna, sálrænum 

einkennum og tilfinningum þeirra. Börnin verða lítil í sér og þeim líður mjög illa. Tveggja ára 

barn þolir álag mun verr en sér eldra barn þar sem hin síðarnefndu eru oftast í meira jafnvægi en 

hin yngri. Breytingar þurfa þó alls ekki að hafa slæm og langvinnandi áhrif á börn, mestu skiptir 

hvernig tekið er á hlutunum gagnvart barninu. Við lærum af því sem við gerum og það þarf ekki 

að vera slæmt fyrir barnið að læra af reynslunni þegar tímabundið álag gengur yfir.15 Sumar 

breytingar hafa þó meiri áhrif á eitt barn en annað og fer það stundum eftir barninu sjálfu. 

Margar breytingar í lífi barns geta valdið því áföllum. Andstreymi getur til dæmis orðið í 

kjölfar skilnaðar foreldra, flutnings og með tilkomu nýs systkinis. Einnig getur áfallið tengst 

söknuði yfir gæludýri, leikfangi eða vini. Áfallið kemur líka ef einhverjar breytingar verða á 

högum barnsins í leikskólanum og ef það verður hrætt við eitthvað. Guðrún Alda rannsakaði 

meðal annars í meistaraprófsverkefni sínu, hve hátt hlutfall starfsfólks í leikskólum hefur reynslu 

af að starfa með börnum sem upplifað hafa atburði sem valdið geta áfalli. Í niðurstöðu hennar 

kom það glöggt í ljós að það er mjög hátt hlutfall og því brýn þörf að huga frekar að þessum 

málum.16 

 

3.1. Skilnaður foreldra        

Algengt er að börn hér á landi þurfi að ganga í gegnum þá lífsreynslu með fjölskyldu sinni sem 

sambúðarslit eru. Tíðni hjónaskilnaða á Íslandi er hátt. Árið 2006 voru samkvæmt tölum 

Hagstofunnar 1.681 hjónavígslur en á móti voru 1.209 pör sem slitu hjúskap. Þetta eru svipaðar 

tölur og árin áður þó að sambúðarslitin hafi verið aðeins færri þetta árið. Meðaltal áranna 2001 til 

2005 eru 1.568 giftingar og 1.247 pör sem slíta hjúskap.17 Þar sem þetta eru nokkuð háar tölur, 

má fastlega gera ráð fyrir því að börn í leikskólum verði fyrir slíkri reynslu. Í rannsókn Guðrúnar 

                                                 
15 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:141-142 
16 Guðrún Alda Harðardóttir 1998:110 
17 Hagstofa Íslands 2007 
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Öldu kemur einnig fram að 90% af leikskólakennurum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 

einhvern tíma annast barn eftir að foreldrar þess skildu.18 Í tölum Hagstofunnar kemur einnig í 

ljós að þegar fólk slítur samvistum eftir sambúð er meirihluti barna í þeim samböndum ung börn 

að fjögurra ára aldri en þegar lögskilnaðir verða eru börnin eldri í flestum tilfellum.19 

Börn eru fljót að finna þegar eitthvað bjátar á hjá foreldrum og ekki hægt að leyna því. 

Áhrifin láta ekki standa á sér. Barnið fer að haga sér öðruvísi, það er óöruggt og því líður illa. 

Sérstaklega ber á þessu ef foreldrar upplýsa ekki börnin um hvað er á seyði, óvissan spennir 

börnin og þau verða sjálf túlkar á því sem er að gerast í umhverfinu. Þegar foreldrarnir segja loks 

hvað í vændum er fer hugsun barnsins að snúast um áleitnar spurningar: „Hvað verður um mig? 

Hvar á ég að vera?“ Reynslan sýnir að skilnaður getur haft mikil áhrif á börn og valdið þeim 

miklu hugarangri. Forsjá barnsins veltur svo á samkomulagi á milli foreldra þess og ná til fleiri 

þátta hvernig barninu vegnar í kjölfar skilnaðarins.20 Skilnaður getur líka haft breytingar í för 

með sér fyrir börnin og fara þau að taka að sér hin ýmsu hlutverk gagnvart sínum nánustu.21 

Börn eiga oft erfitt með að tjá tilfinningar sínar á leikskólaaldri og byrja að sýna hin 

ólíklegustu atferli sem þau eru ekki vön. Þau verða krefjandi á foreldrið sem það býr hjá því að 

það óttast að það foreldrið fari líka frá þeim. Afturhvarf í þroska verður og börnin fara aftur á 

smábarnaskeiðið, byrja að tala líkt og smábörn og gera jafnvel þarfir sínar í buxurnar, þótt þau 

séu löngu hætt því.22  Börn bregðast mismunandi við aðstæðum enda eru tilfinningar þeirra, 

hugsanir og tjáningarmáti misjafn. Nokkur atriði hafa þar mikið að segja, eins og aldur og kyn, 

tengslamyndun við það foreldri sem það býr ekki hjá, tíminn og viðbrögð foreldra hvors til 

annars.23 Líðan barns að tveggja ára aldri byggist á líðan foreldris sem annast það. Barnið hefur 

ekki þroska til að gera sér grein fyrir atburðinum, en finnur að foreldrinu líður illa og hefur það 

áhrif á líðan barnsins.24 

Leikskólabörn eiga erfitt með að sýna tilfinningar sínar í orðum og fara því að sýna 

breytta hegðun og ýmis konar atferli sem þau hafa ekki sýnt áður. Einnig geta börn dregið sig til 

hlés og verið döpur, á það einkum við ef foreldrar deila hart.25 

                                                 
18 Guðrún Alda Harðardóttir 1998:77-78 
19 Hagstofa Íslands 2007 
20 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:155-156 
21 Benedikt Jóhannsson 2004:44 
22 Benedikt Jóhannsson 2004:36-38 
23 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:156 
24 Benedikt Jóhannsson 2004:36 
25 Benedikt Jóhannsson 2004:36-37 
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Barn þarf að upplýsa um breytingar sem verða í umhverfi þess, til dæmis hvort það þurfi að flytja 

eða jafnvel að skipta um leikskóla. Börn eru mismunandi næm fyrir breytingum og sum hver eru 

fastheldin eftir skilnað foreldra. Þau sýna aðra hegðun og tilfinningaviðbrögð, verða til dæmis 

lítil í sér, þurfa mikla athygli og eru hrædd við að vera ein. Þau verða einnig óróleg, úthaldslítil, 

grátgjörn, kvartsár, fá álagseinkenni eins og höfuðverk og magaverk. Þá eiga þau líka erfitt með 

svefn, eru sorgbitin og reiðast oft. Þetta fer eftir því á hvaða þroskastigi börnin eru. Stundum 

verða stakkaskipti í lífi barns í kjölfar skilnaðar, það breytir um heimili og leikskóla og eignast 

jafnvel nýja fjölskyldu.26 Talið er að öll börn sýni einhver viðbrögð áfalls þegar foreldrar þeirra 

skilja en sum börn sýna meiri viðbrögð en önnur. Sum fara í afneitun og trúa ekki að foreldrar 

þeirra ætli að skilja. Þau lifa fyrir það að þau taki saman aftur og getur það komið í veg fyrir að 

þau aðlagist nýjum aðstæðum. Þau gera sig stundum að svarta sauðnum í fjölskyldunni og kjósa 

frekar að foreldrarnir skammist í sér frekar en að þau rífist sín á milli.27 

Eldri börn, í kringum þriggja til fimm ára eru á því aldurskeiði í persónuleikaþroska að 

kenna sér um ef eitthvað bjátar á, eins og þau stundum taka ábyrgð á spennunni sem ríkir oftast á 

heimilum þegar skilnaður er í vændum. Börnin verða óörugg og hrædd og sýna öryggisleysi sitt 

heima og í leikskóla, hvort sem er við börn eða fullorðna. Ímyndunaraflið hjá börnum á þessum 

aldri veldur því að þau verða auðveldlega hrædd við það sem þau gera sér í hugarlund.28 

 

3.2. Stjúpfjölskyldur 

Í dag eru algengar margskonar fjölskylduflækjur, leikskólar og grunnskólar fara ekki varhluta af 

slíku. Blandaðar fjölskyldur, stundum nefndar stjúpfjölskyldur eða tvíkjarnafjölskyldur, eru tvær 

kjarnafjölskyldur sem verða að einni. Eftir skilnað foreldra eða eftir fráfall annars aðilans í 

hjónabandi finna þeir sem eftir eru sér iðulega nýjan lífsförunaut og foreldrastaðgengil fyrir 

börnin sín. Börnin geta átt stjúpfjölskyldur hjá báðum foreldrum sínum ef um skilnað var að ræða 

og það gerir hlutina stundum enn flóknari.29 Börnin þurfa þá að aðlaga sig nýjum aðstæðum sem 

er oft á tíðum nýtt heimili, nýtt hverfi, nýr skóli/leikskóli, nýir vinir og einnig nýir stjúpforeldrar 

og stundum stjúpsystkini. Töluverð aukning er á að stjúpforeldrar ættleiði börn maka sinna og er 

                                                 
26 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:159-160 
27 Benedikt Jóhannsson 2004:44 
28 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:162 
29 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:169-170 
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það nokkuð jafnt á milli kynjanna. Það sem kemur fram í tölum Hagstofunnar, er það að oftar eru 

eldri börn ættleidd en þau yngri.30 

Eftir skilnað getur verið að barnið óski þess að foreldrið finni sér nýjan lífsförunaut við 

hæfi en svo þegar því verður að ósk sinni getur allt breyst til hins verra. Barninu finnst eins og 

viðkomandi sé að taka foreldrið frá sér, það verður afbrýðisamt og einmana og á erfitt með að 

samgleðjast foreldrinu.31 Oft eru börnin ekki sátt við skilnað foreldra sinna og óska þess að þeir 

nái saman aftur en þegar annað foreldrið velur sér nýjan maka getur barnið orðið örvæntingarfullt 

og reynir kannski að komast upp á milli þeirra. Ung börn eiga auðveldara með að tengjast 

stjúpfjölskyldum en eldri börn, og unglingar sýna oft mikinn mótþróa í garð stjúpfjölskyldunnar 

eins og eftirfarandi ummæli sýna.32 

Til mikils er ætlast af börnum þegar ný fjölskylda er mynduð úr tveimur fjölskyldum. 

Börnin eiga að umgangast margt nýtt fólk eins og það sé náskylt þeim, bjóða þeim í afmæli til sín 

og fara í heimsóknir til þess. Börnin eiga að sýna tilfinningar í garð fólks sem það ekki þekkir og 

slíkt gerir þeim erfitt fyrir þar sem þessar tilfinningar eru ekki til staðar innra með þeim. Mörgum 

reynist þetta mjög erfitt, sérstaklega stálpuðum og viðkvæmum börnum. Yngri börn og þau sem 

eru í góðu jafnvægi, eiga auðveldara með þessa tengingu því að þau eru forvitin og opnari fyrir 

nýjum kynnum.33 Þetta á einnig við þegar stjúpmæður eiga í góðum tengslum við börnin, þá geta 

börnin fengið það á tilfinninguna að þau séu að svíkja lífmóður sína. Stúlkur eiga talsvert erfiðara 

með þetta þar sem getur myndast nokkur togstreita hjá stúlkunni og lendir hún í nokkurri 

tryggðarklemmu á milli stjúpu sinnar og móður.34 

Samskipti barna í stjúpfjölskyldum geta verið snúin og stundum snúast þau upp í það að 

verða ljót. Systkini standa stundum saman á móti stjúpsystkini sínu og fara að bera saman viðmót 

sem foreldri þeirra sýnir þeim og svo aftur stjúpbarninu. Það sem getur verið flókið við þessar 

aðstæður er að þegar yngsta barnið í fjölskyldunni er ekki lengur yngst og það sem jafnan er elst 

hættir að vera elsta barnið. Fleira en eitt barn getur blandast inn í nýju fjölskylduna og börnin 

kannski á svipuðu reki og einhver önnur sem fyrir eru. Í slíkum tilfellum blossar upp mikil 

                                                 
30 Hagstofa Íslands 2007 
31 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:170-171 
32 Benedikt Jóhannsson 2004:74 
33 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:172-173 
34 Benedikt Jóhannsson 2004:78 
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afbrýðisemi þar sem þau hafa sömu þarfir og óskir, síðar meir getur þetta allt farið blessunarlega 

vel og börnin orðið mjög góðir vinir í framtíðinni.35 

 Tenging við stjúpforeldri verður eldri börnum erfiðari en þeim yngri. Ástæðan er talin sú 

að barnið er ennþá í nánu sambandi við kynforeldri sitt og lítur á stjúpforeldrið sem keppinaut 

þess um að vinna ást foreldrisins. Stjúpforeldri á líka erfitt með þessa tengingu, jafnvel 

foreldrarnir líka, því að einhverra hluta vegna eru stundum gerðar þær kröfur, að fólk í þessari 

stöðu eigi að líka við og elska barnið eins og það sé þess eigið barn. Mikil togstreita myndast 

óhjákvæmilega oft þar sem þetta er ekki gerlegt, því mynda þarf náin kynni til að tilfinningar 

þróist í garð barnsins. Stjúpforeldri þarf að finna sér ákveðið hlutverk sem það ætlar sér að gegna 

í lífi barnsins því að enginn kemur í stað móður eða föður. Fyrst og fremst ætti stjúpforeldri að 

leitast við að vera vinur barnsins.36 Leikskólar gegna hér mikilvægu hlutverki, þeir þurfa að taka 

tillit til nýrra og breyttra aðstæðna hjá fjölskyldum og vinna með foreldrum en ekki á móti. 

 

3.3. Flutningur 

Börn og fullorðnir hafa ekki sömu sýn á lífshætti. Börnin vilja öryggi og ekki breyta mikið út af 

daglegum venjum, á meðan fullorðnir eru spenntir fyrir breytingum, eins og það að flytjast milli 

starfa í vinnu eða jafnvel skipta um starf. Þeir líta jákvæðum augum á það og upplifa það sem 

tækifæri til að kynnast fleira fólki. Börn eiga ekki eins auðvelt með að flytja því flutningi fylgir 

til dæmis nýr leikskóli. Þau þurfa að kynnast nýjum börnum og starfsfólki, það eiga mörg börn í 

erfiðleikum með, þau eru fastheldin á sitt gamla umhverfi og vini sem þau treysta.37 

Mikilvægt er að gera flutninga sem auðveldasta fyrir barnið og leyfa því að taka þátt í 

þeim frá byrjun. Það er hægt að gera með því að gera flutninginn spennandi í huga barnsins, 

kynna því nýja hverfið og börn á svipuðu reki og þau, ef eru. Fara til dæmis í heimsókn til 

nágranna og kynna börnin hvert fyrir öðru. Enn fremur að gera flutninginn áhugaverðan þegar til 

lengri tíma er litið, gera barninu ljóst að það fái til dæmis nýtt herbergi eða eitthvað annað álíka 

skemmtilegt. Það tekur barn talsverðan tíma að jafna sig eftir flutning og því verða foreldrar og 

aðrir umsjónarmenn barnsins að vera vakandi yfir líðan þess og viðbrögðum.38 

                                                 
35 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:173-174 
36 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:174-175 
37 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:149 
38 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:149 
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Börn eru mismunandi á þessum sviðum eins og öðrum, mörg hver þurfa mikið á foreldrum sínum 

að halda eftir slíkar breytingar. Þroskastig barna er mismunandi, sum börn þola breytingar verr en 

önnur, þau eru viðkvæmari fyrir einu en öðru. Hægt er að slá því föstu að börn þurfa því mjög 

mikið á foreldrum sínum að halda fyrst í stað eftir að meiri háttar breytingar verða í lífi þeirra39 

 Barn getur fundið til sorgar eftir flutning, saknað margs, til dæmis gamla hússins, 

hverfisins, gömlu vinanna og alls þess sem það hefur misst. Rétt rúmlega tveggja ára nýfluttur 

drengur segir til dæmis í hvert skipti sem hann fer í bíl fram hjá gamla húsinu sínu „Húsið mitt, 

gamla húsið mitt.“ Ung börn verða kvartsár og grátgjörn og fara að leita eftir því sem þau sakna 

og muna eftir úr gamla umhverfinu. Það er eðlilegt að finna til saknaðar, það gefur til kynna að 

við höfum átt eitthvað sem okkur þótti vænt um og skipti okkur máli. Því er ekki óeðlilegt að við 

tengjumst ekki nýju fólki og umhverfi alveg strax. Gefa verður börnum tíma til þess að aðlagast 

og hjálpa þeim í gegnum þetta ferli.40 Flutningar verða oft í kjölfar skilnaðar og þegar fjölskyldur 

stækka. 

 

3.4. Systkini 

Barn getur orðið mjög afbrýðisamt út í nýtt systkini sitt og átt erfitt með að hemja tilfinningar 

sínar þegar nýr fjölskyldumeðlimur lítur dagsins ljós. Það þarf samt ekki að vera svo að 

systkinum eigi ekki eftir að þykja vænt um hvort annað seinna meir. Einbirni fær meiri athygli og 

örvun frá foreldrum sínum á meðan ekki er komið annað barn, það fær meira næði í leik og 

þjálfun frá foreldrum í að tjá sig en önnur börn. Foreldrar hafa því skiljanlega áhyggjur af því 

hvernig barnið bregst við þegar nýr fjölskyldumeðlimur bætist í hópinn. Oft kemur það þeim líka 

á óvart hversu langvinn afbrýðisemi eldra barnsins getur orðið þó að þeir undirbúi barnið vel fyrir 

breytingarnar.41 Líkja má þessum kenndum við sálarkreppu hjá ungu barni sem fær nýtt systkini. 

Ung börn eru háð foreldrum sínum og eru ekki tilbúin að deila ást þeirra með öðrum, hvað 

þá einhverjum óboðnum keppinaut. Því er ekki hægt að ætlast til þess að barnið gleðjist í fyrstu 

yfir komu nýja barnsins. Um þriggja ára aldur ber mest á afbrýðisemi þar sem barnið er búið að 

uppgötva sinn eiginn vilja. Sjálfsmynd þess er þó viðkvæm og það fer að hugsa: „Af hverju voru 

                                                 
39 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:150-151 
40 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:152 
41 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:143 



Lokaverkefni til B.Ed. – prófs                                                                                               Hjartað mitt lætur mig gráta 
 

 13 

þau að fá nýtt barn ef þeim þykir vænt um mig, finnst þeim ekki vænt um mig lengur?“42 

Höfundur var þriggja ára þegar hann eignaðist annan bróður. Hann man ekki annað en að hafa 

verið mjög afbrýðisamur út í yngri bróður sinn og lét hann iðulega hafa það dót sem höfundur 

vildi ekki leika sér með og bar saman það sem foreldrar þeirra létu þau fá. 

Afbrýðisemi er varnarviðbragð sem blossar upp í nánu sambandi þegar óvissa ríkir um 

tilfinningar annarra. Hún er eðlileg tilfinning sem við öll þekkjum. Eftir því hversu ósjálfstæðara 

og háðara barnið er því meiri verður hræðslan um að þurfa að deila því sem manni þykir vænt um 

og reiði barnsins beinist þá að keppinautnum sjálfum. Börn sýna mismunandi viðbrögð, háð aldri 

þeirra og þroska og hvernig viðbrögð þau fá frá fjölskyldu sinni og vinum. Barnið skynjar minni 

athygli frá foreldrum en áður og finnst sem engum þyki vænt um það lengur. Sum börn bregðast 

þannig við afbrýðisemi að þau reyna hvað þau geta að standa sig vel og oft á tíðum byrgja þau 

inni ótta sinn til að fá ekki gagnrýni og ávítur. Fram að grunnskólaaldri metur barnið allt út frá 

sjálfu sér og það sem það þarf að þola.43 

Innri tilfinningar brjótast út hjá barninu og það fer að sýna ýmsa tilburði við fullorðna 

fólkið til þess eins að kalla á jákvæða athygli. Smábörn eru hvatvís og segja það sem þeim finnst 

á þeirri stundu. Þau skilja ekki hvernig litla systkini þess líður og þegar þau sýna litla barninu 

blíðuhót verða þau gjarnan harðhent þar sem þau ná ekki valdi á hreyfingum sínum fyrr en um 

þriggja ára aldur. Börn falla stundum í það að verða lítil á ný og fara að hegða sér í samræmi við 

það, vilja snuð, bleiu og fleira í þeim dúr. Þau fara að pissa í buxurnar þó að þau séu löngu hætt 

því og ýmsir hegðunarerfiðleikar gera vart við sig bæði heima og í leikskólanum.44 

Afbrýðisemi í garð nýs systkinis kemur ekki alltaf í ljós strax þó svo að hún sé iðulega 

erfiðust í byrjun. Þegar kemur að því að yngra barnið kemst á ról og byrjar að rífa og tæta hluti 

þess eldra, þarf að setja sig í spor eldra barnsins og sjá til þess að það fái frið fyrir yngra barninu 

en jafnframt að stuðla að því að samkomulag náist milli barnanna og biðja eldra barnið að lofa 

yngra barninu stundum að taka þátt í leikjum þess.45 Forðast verður að gera ekki of miklar kröfur 

til eldra barnsins því það getur aukið á afbrýðisemi þess. 

 

                                                 
42 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:143-144 
43 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:144 
44 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:144-145 
45 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:148 
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3.5. Sjúkdómar og slys 

Raskanir á högum barna verða oft skyndilegar, þau lenda til dæmis í slysi eða verða mikið veik. 

Þetta gildir líka verði systkini eða foreldrar barna í þolendahlutverkinu. Aðskilnaður í tengslum 

við slys og sjúkdóma verður erfiður hjá börnum. Ýmsir þættir hafa þar áhrif. Ung börn sýna oft 

merki um tilfinningalegt uppnám þó svo að yngstu börnin sem eru innan við sex mánaða aldur 

sýni engin merki þegar þau eru lögð inn á sjúkrahús, eldri börn komast í uppnám en það varir 

stutt.46 

Þegar barn í systkinahópi veikist verða hin börnin oft á tíðum afbrýðisöm og óska sér þess 

að þau væru líka veik. Kannski er það vegna þess að veika barnið fær meiri athygli á meðan á 

veikindunum stendur. Heilbrigðu börnin eru full hluttekningar og ótta þegar þau hugsa um veika 

systkini sitt. Þau fara að kenna sér um veikindin og fá sektarkennd. Breytingar koma svo líka í 

kjölfar þess þegar börnin venjast því að búa við það að hafa veikt systkini á heimilinu, þau verða 

þá afbrýðisöm út í alla þá athygli og umhyggju sem veika barnið fær frá öðrum.47 Sum börn þurfa 

að fara í margar rannsóknir og vera mikið frá í leikskólanum. Þau bregðast við með því að sýna 

hegðun sem hæfir ekki aldri þeirra og þroska. Það er ekki aðeins mikil veikindi sem geta orðið til 

þess að barnið verði hvekkt. Sum börn eru hrædd við að vera bólusett, önnur hrædd við 

tannlækna.48 Börn eru jafnvel hrædd við eitthvað allt annað sem verður komið inn á hér á eftir. 

 

3.6. Hræðsla 

Börn hræðast ýmislegt, ef barn verður til dæmis fyrir þeirri reynslu að köttur klórar það getur 

afleiðingin orðið sú að það hræðist síðar meir ketti. Uppeldisfrömuðurinn John Dewey, sagði að 

við lærum af reynslunni eða „Learning by doing,“ svo að það ætti því vel við hér. Hjálpa verður 

börnum út úr slíkri hræðslu, styðja það og styrkja. Hræðsla getur brotist út hjá barni sem upplifir 

atburð úr barnæsku aftur, þegar það til dæmis finnur brunalykt. Lyktin getur minnt það á erfiða 

reynslu úr æsku sinni, þegar það lenti í húsbruna og fer að verða hrætt um að lenda í slíkri reynslu 

aftur eða einhver sem því þykir vænt um.49 Ýmsir sálfræðingar hafa gert rannsóknir sem leiða í 

ljós að umhverfið hjálpar til við að móta persónuleika barns og tilfinningar. Enn fremur að 

                                                 
46 Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind 1988:527 (Rutter 1977) 
47 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:184 
48 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:180 
49 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:86 
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reynsla úr bernsku hefur áhrif á tilfinningalíf fólks. Hér kemur orðatiltækið „Lengi býr að fyrstu 

gerð“ sterkt inn í þessa umræðu.50 

Fólk hræðir börn með því einu að sýna sjálft hræðsluviðbrögð. Ef fólk er til dæmis mjög 

hrætt við kóngulær og bregst illa við þeim í návist barna fá börn þau skilaboð að kóngulær séu 

eitthvað sem þau ættu að hræðast og verða þar af leiðandi framvegis hrædd við kóngulær.51 

Sálfræðingurinn Jean Piaget, taldi að hægt væri að sjá reynslu smábarns út frá atferli þess 

því að huglægni barnsins endurspeglist í því sem það tekur sér fyrir hendur. Börn geta ekki falið 

sig, þau eru sjálflæg og eiga enga hlutlægni til. Oft eru dregnar ályktanir um reynslu barns út frá 

ytri athöfnum þess.52 

Piaget flokkaði þroska barna eftir stigum. Fyrsta stigið kallaði hann, Foraðgerðarstig, frá 

tveggja til sjö ára aldurs. Hann rannsakaði lítið aldurinn frá tveggja til fjögurra ára þar sem erfitt 

er að rannsaka barnshugann á þeim aldri. Hugsun barns hefur þá innhverfst að einhverju leyti og 

birtist síður í atferli þess. Málið er aðaltjáningartæki hugsunarinnar en á þessum aldri er 

málþroski lítill og endurspeglunin þar af leiðandi mjög ófullnægjandi. Piaget rannsakaði meira 

aldur barna frá fjögurra til sjö ára.53 

Jafnvægisskortur er einn þeirra átta liða sem þjappað er niður þegar talað er um helstu 

einkenni hugsunar. Það kallast formgerðarlegt jafnvægi vitsmunalífsins þegar tekið er tillit til 

nýrra aðstæðna og einstaklingurinn aðhæfist þeim. Samlögunarhæfni barns brotnar þegar það 

stendur frammi fyrir nýrri reynslu og getur ekki samlagað sig henni og engin aðhæfing kemur í 

staðinn. Barnið verður ráðþrota, skiptir um skoðun og sveiflast fram og aftur í hugsun og 

tilfinningum. Þetta getur átt við tilfinningalíf barns sem er á aldrinum fjögurra til fimm ára.54 

 

3.7. Gæludýr  

Að missa heitt elskaða gæludýrið sitt getur verið jafn sorglegt og að missa mannveru. Ekki má 

gera lítið úr dýrinu og eru þau stundum jörðuð í garðinum heima að allri fjölskyldunni viðstaddri. 

Flest börn sem alast upp með dýrum ganga í gegnum þetta ferli því að lífaldur dýra er miklu 

skemmri en okkar mannanna. Á sama hátt og við syrgjum okkar nákomnu, syrgja börn líka 

                                                 
50 Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind 1988:514 
51 Lewis 1988:21 
52 Sigurjón Björnsson 1992:40 
53 Sigurjón Björnsson 1992:47 
54 Sigurjón Björnsson 1992:50-52 
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gæludýrin sín þegar þau deyja. Piaget taldi að greina mætti leið barna frá lífhyggju til fullþroska 

hugsunar í fjórum áföngum. Í þeim síðasta talaði hann um að aðeins menn og dýr væru með 

tilfinningar, líf og vitund.55 Því er ekki skrítið að börn syrgi dýrin sín. 

Þau finna fyrir tilfinningu sem þau þekkja ekki. Afneitun er fyrsta stigið í sorgarferlinu og 

í fyrstu trúa þau því ekki að þetta hafi gerst. Reiðin er annað stig sorgarferlisins, þá reyna börnin 

að finna eitthvað í umhverfinu sem léttir kvöl þeirra gagnvart því sem þau eru að ganga í gegnum. 

Óbærilegur sársauki depurðar tekur svo við, en að lokum verða þeir sem syrgja að læra að lifa 

með missinum og viðurkenna hann. Börn undir tveggja ára sem missa ástvin hafa ekki nægar 

minningar til að upplifa sorgina. Susan Smith vill meina að barn skilji ekki fullkomlega þegar 

einhver fellur frá eða hverfur og barnið býst við að manneskjan snúi aftur. 

Börn þurfa á hjálp að halda eftir missir og hjálpin verður að vera sniðin eftir aldri þeirra 

og þroska. Börn á aldrinum tveggja til fimm ára finna oft sterkt fyrir missi, þau hafa upplifað 

fleiri minningar og hafa myndað tilfinningatengsl við látinn ástvin. Börnin láta sorg sína í ljós 

með því að taka upp hegðun sem er ekki í samræmi við aldur þeirra og þroska, heldur yngri barna. 

Þessi hegðun er oft nefnd smábarnahegðun. Beri missirinn snöggt að verða börn fyrir stærra áfalli 

og finna þar af leiðandi fyrir meira öryggisleysi. Börn komast að því að umhverfið er ekki alltaf 

öruggt og fullorðna fólkið er ekki alltaf í stakk búið að veita þeim öruggt skjól.56 

 

3.8. Uppáhaldsleikfangið 

Það getur reynst mörgum börnum erfitt að deila uppáhaldsleikfanginu sínu með öðrum og oft 

kemur til ágreinings milli barna í framhaldi af því.57 Einnig getur barn grátið sáran og sýnt 

tilfinningaleg viðbrögð, ef til dæmis uppáhaldsleikfangið skemmist eða týnist og jafnvel verið 

óhuggandi þegar gæludýrið deyr. Á móti getur sama barn brugðist betur við fráfalli afa eða 

ömmu og sagt að þau hafi nú dáið af því að þau voru svo gömul eða veik.58 

 Annars konar hlutir sem barnið tekur ástfóstri við eru til dæmis, snuð, koddi, bangsi, flík 

af móður eða eitthvað annað leikfang. Barnalæknirinn Donald Winnicott, vildi kalla þessa hluti 

„tengihluti“ því hann taldi að barnið tengdist þessum hlut í fjarveru einhvers sem er mjög 

nákominn barninu. Það notar hlutinn til að hugga sig og þegar það fer að sofa. Hluturinn verður 
                                                 
55 Sigurjón Björnsson 1992:55-56 
56 Galanos 2007:26 
57 Hallen 1993:124 
58 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:85 
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tákn þess sem barnið er nánast tengt.59 Stundum kemur fyrir að börn bera þessa hluti í leikskólann 

og þá einna helst þegar þau eru að byrja í leikskólanum. Upp getur komið vandamál þegar 

tengihlutur finnst ekki þegar barnið á að fara að sofa, eða þegar það á erfitt og þarfnast huggunar. 

 

3.9. Breytingar í leikskólanum 

Breytingar í leikskólanum geta haft mikil áhrif á líðan barns og þar er margt sem huga verður að 

til að gera vistina sem öruggasta og ánægjulegasta fyrir barnið. Breytingar í starfsmanna- og 

barnahópnum hafa hér áhrif. Sum börn tengjast einum starfsmanni sterkari böndum en öðrum og 

eiga um sárt að binda ef sá starfsmaður fer frá eða hættir. Þá hefur höfundur orðið var við breytta 

hegðun barna þegar vinur/vinkona koma ekki í leikskólann, barnið verður leitandi og þarf að 

aðstoða það við að velja sig inn í leikhóp. 

Sum bæjarfélög hafa valið þann kostinn að loka ekki leikskólum yfir sumartímann heldur 

fá foreldrar að velja hvenær þeir taka börnin sín í frí svo fremi að fríið nái yfir fjórar vikur 

samfleytt.60 Ekki eru allir á sama máli um gæði þess, með þessu fyrirkomulagi er bæði hægt að 

finna kosti og galla. Kostirnir eru þeir að foreldrar hafa val um það hvenær barnið fer í sumarfrí 

og eru þá sjálfir í fríi. Þegar leikskólarnir loka aftur á móti í fjórar vikur getur farið svo að 

foreldrar geti ekki fengið sumarleyfi á sama tíma. Þá neyðast þeir til að fá einhvern til að gæta 

barnsins þessar vikur, taka síðan barnið aftur í leyfi, en greiða jafnframt fyrir leikskólaplássið á 

meðan. Gallar við þetta fyrirkomulag koma sérstaklega niður á börnum sem eru viðkvæm fyrir 

breytingum. Barn getur líka orðið miður sín ef starfsfólkið sem það er vant að umgangast í 

leikskólanum er ekki til staðar fyrir það. Ástæður geta verið margs konar, vegna sumarfría, 

barnið þarf að vera á annarri deild en það er vant vegna sameiningar deilda, færra starfsfólks og 

barna. Annað sem er mjög óþægilegt fyrir viðkvæm börn er það þegar vinurinn er í sumarfríi á 

allt öðrum tíma en barnið sjálft. Síðast en ekki síst má telja óþægindin sem skapast hjá börnum á 

útisvæðinu þegar leikskólum er ekki lokað, sumarið er notað til að laga og breyta útisvæðum 

leikskóla. 

 

                                                 
59 Valborg Sigurðardóttir 1991:26-27 
60 Garðabær 2002:7 
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3.9.1. Flutningur milli deilda 

Sum börn eiga erfitt með að aðlagast nýjum aðstæðum, að skipta bara um deild í leikskólanum 

getur orðið mikil þolraun fyrir ákveðna einstaklinga sem þurfa mikið öryggi og góða festu. 

Börnin hafa myndað sterk tengsl við starfsfólk og eru ekki tilbúin að mynda slík tengsl strax 

aftur.61 Að skipta um deild getur haft í för með sér depurð hjá barni og því verður að huga að 

öllum slíkum breytingum í tíma, því hafi barnið tengst einhverjum á nýju deildinni verður 

flutningurinn mun auðveldari fyrir vikið. Þessu er hægt að koma til leiðar með því að leyfa 

barninu að fara í heimsóknir á nýju deildina, með það í huga að það nái að tengjast einhverjum 

starfsmanni á einn eða annan hátt. Eftir að barn hefur tengst einhverjum á nýju deildinni, hvort 

sem það er annað barn eða starfsmaður, er hægt að fara að huga að flutningi og gera hann 

spennandi fyrir barnið. 

 

3.9.2. Vinir 

Flestir ef ekki allir foreldrar óska þess að börnin þeirra eignist vini í leikskólanum. Þeir hugsa 

með sér að þegar börnin þeirra eru með vinum sínum líði þeim vel. Þegar horft er á börn sem eru 

að byrja að mynda vinatengsl er það líkt og að horfa á tvo ástfangna einstaklinga. Eldri börn tala 

mikið um vini sína og geta vart beðið eftir því að hitta þau næsta dag. Líkt og í samböndum 

fullorðinna eru ekki öll sambönd barnanna dans á rósum. Það eru mörg skref í þróun 

vináttusambanda, á leiðinni geta komið til margir árekstar. Börnin eiga eftir að upplifa illkvittni, 

svik og stríðni, hvort sem er í garð þeirra eða annarra, þau særa og eru særð. Reynsla af góðum 

og slæmum vináttutengslum eru liðir í þroska barnanna eins sársaukafullt og það er oft á þeim 

tíma. Flest börn komast klakklaust út úr þessum róstrum þrátt fyrir nokkur ör, þau finna ný 

tækifæri og öðlast ást og viðurkenningu í framtíðinni. Eitt það mikilvægasta þegar byggja á upp 

vináttubönd er að geta deilt og tekið tillit til annarra og sjónarmiða þeirra.62 

Fanný Jónsdóttir, leikskólakennari og lektor við kennaraháskólann í Malmö gerði 

doktorsverkefni sitt nýverið, var það rannsókn um vináttu barna í leikskóla. Þar kom meðal 

annars fram að 89 % barna tilheyra félagahópi þar sem einhver velur þau sem vin. Fram kemur að 

rúmlega níunda hvert barn í rannsókninni var ekki valið sem vinur. Hins vegar er mikill munur á 

                                                 
61 Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind 1988:514-515 
62 Thompson 2005:56 
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milli deilda í leikskólum, hvort börnum finnast þau tilheyra félögum á deildinni. 95% barna 

upplifðu að þau tilheyrðu hópnum en 5% barnanna fannst þau ekki tilheyra hópnum og sögðust 

ekki eiga neina vini. Það reyndist nokkuð jafnt á milli drengja og stúlkna. Flest þeirra fjörutíu 

barna sem ekki voru valin vinir neins völdu sér sjálf vini eða sögðu að einhver væri þeirra 

vinur/vinkona. Það þýðir að þau samlagast hópnum þó svo að þau tilheyri honum kannski ekki. 

Það sem skiptir veigamestu máli að börnin tengist er, ríkjandi andrúmsloft og samskiptamáti á 

deildum leikskóla, félagsleg færni barna og þroski, tengsl leikskólakennara við börn, 

vinnutilhögun og reglur á deildinni.63 

Þegar horft er til þess að 50 börn af 353 finnast þau hvorki tilheyra hópnum né samlagast 

honum þá má draga þær ályktanir segir Fanný, að deildir leikskóla hafa brugðist í því að skapa 

það umhverfi þar sem öllum börnum eigi að finnast þau hafa hlutverk í hópnum. Önnur ályktun 

sem hún dregur af rannsóknum sínum er að upplifun hvers barns að tilheyra, falla inn í hópinn og 

félagsleg tengsl ákvarðast að mestu af því á hvaða deild í leikskóla barnið lendir. Mismunandi er 

eftir deildum hversu mikla möguleika barnið hefur til félagslegra samskipta. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna ákveðna tilhneigingu til þess að sumar deildir leikskóla leggja minni 

áherslu á að skapa leikskóla fyrir öll börn og taka mið af þeim margþættu eiginleikum og þroska 

sem eru í barnahópnum.64 

Það er samband á milli þess hvernig leikskólakennari upplifir persónu barns og þroska, 

einnig þess hvernig barn myndar félagslega samkennd og þá upplifun að tilheyra hópi. 

Samkvæmt leikskólakennurum eru það börn sem lengra eru komin í þroska sem eiga flesta vini. 

Tilhneigingin er sú að þeir eiginleikar sem leikskólakennarar segja að börn hafi, skiptir máli fyrir 

möguleika þeirra til þess að mynda og þróa góð tengsl við önnur börn. Því meiri félagslega færni 

sem leikskólakennurum finnst börn hafa, þeim mun meiri möguleikar eru fyrir börn að þróa 

félaga- og vinatengsl.65 

 Í kaflanum hér á eftir verður farið inn á þær leiðir sem hægt er að fara til að hjálpa 

börnum í gegnum þær breytingar sem þau verða fyrir og líka til hverra við getum leitað hjálpar, 

hvort sem það eru foreldrar eða starfsfólk leikskóla. 

 

 

                                                 
63 Fanný Jónsdóttir 2007 
64 Fanný Jónsdóttir 2007 
65 Fanný Jónsdóttir 2007 
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4. Bjargráð og stuðningur innan leikskóla 

 

Hér að framan hefur verið fjallað um atburði sem geta valdið leikskólabarni hugarangri og jafnvel 

áfalli. Í þessum kafla verður kastljósi beint að bjargráðum innan leikskóla. 

Sérfræðingar, sem aðstoða fólk við málefni af því tagi sem búið er að fjalla um hér á 

undan, eru aðallega sálfræðingar og geðlæknar. Meðferðin sem þeir veita, er talin nauðsynleg í 

vissum tilfellum, er einstaklings- eða fjölskyldumeðferð.66 Stundum þarf að veita áfallahjálp en 

það hugtak hefur verið skilgreint sem tilfinningaleg hjálp í viðlögun og er annað heiti yfir 

áfallahjálp. Leikskólakennarinn veitir barninu áfallahjálp eftir því sem hann best getur og 

skipuleggur starf sitt út frá líðan barnsins. Hvorugt framangreindra hugtaka er þó fullnægjandi.67 

Í þessari ritgerð er frekar verið að fjalla um almennar bjargir en ekki meðferðir. 

Því miður finnst ekki ein gullin leið að fara við að hjálpa börnum sem orðið hafa fyrir 

tilfinningalegu áfalli. Tilfinningaflækjur gera börnum illt og það verður að hjálpa þeim að leysa 

úr slíkum flækjum68
 en starfsfólki leikskóla ber að sjá til þess að börnin fái þá þjónustu sem þau 

eiga rétt á. Í 18. gr. laga um leikskóla segir að þarfnist barn aðstoðar, vegna félagslegra eða 

tilfinningalegra erfiðleika, verður að verða við því og veita barninu aðstoð innan leikskóla þess. 

Aðstoðina eiga sérfræðingar að sjá um ef þess þörf og á þetta líka við ef um fötlun er að ræða.69 Í 

2. gr. laga um leikskóla nr. 78/1994 segir að eitt af meginmarkmiðum með uppeldi í leikskóla, sé 

að gera það sem við getum í samvinnu við heimilin, að efla alhliða þroska barna eftir þörfum 

hvers og eins. Einnig að hlúa að börnum jafnt líkamlega og andlega.70 Í Aðalnámskrá leikskóla 

segir að leikskólakennari skuli vera vakandi fyrir því að öll börn njóti ástúðar, andlegrar og 

líkamlegrar umönnunar eins og þau þurfa á að halda. Það er meðal annars gert með því að móta 

umhverfið þannig að börnin finni fyrir öryggi og verði í tilfinningalegu jafnvægi.71 Ef barn verður 

fyrir áfalli þarf starfsfólk leikskóla fyrst og fremst að vera umhyggjusamt, styðjandi og skapa 

börnunum öryggi. Því næst að hjálpa því að taka fyrstu skrefin áfram, öðlast sjálfstraust og ná 

tökum á ástandinu.72 

                                                 
66 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:227 
67 Guðrún Alda Harðardóttir 1998:16 
68 Goleman 2000:259 
69 Lög um leikskóla 1994/78 
70 Lög um leikskóla 1994/78 
71 Aðalnámskrá  leikskóla 1999:7 
72 Raundalen og Schultz [án árs]:7 
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Bandarískur menntunarfræðingur að nafni Nel Noddings er talsmaður þess að umhyggja leggi 

grunn að námi barna.73 Börn sem syrgja þurfa á ást, athygli og þolinmæði að halda. Til að 

yfirvinna söknuðinn og sárindin er besta hjálpin að gefa börnunum nógan tíma og vera til staðar 

fyrir þau.74 Til að mæta þörfum barna í sorg er nauðsynlegt að tala opinskátt við barnið, segja rétt 

frá og ekki ýta undir ranghugmyndir, hjálpa barninu að skilja og svara spurningum þess á 

heiðarlegan hátt. 

Nauðsynlegt er að halda daglegum venjum barns í föstum skorðum og láta það byrja sem 

fyrst aftur í leikskólanum. Þetta getur þó verið persónubundið eftir börnum því þau eru 

misjafnlega viðkvæm og fer það einnig eftir aldri og þroska þeirra. Barn sem missir annað 

foreldri sitt þarf á mikilli nálægð og öryggi að halda því að aðskilnaðarkvíði eykst hjá barninu 

eftir missinn og það óttast að missa líka hitt foreldrið. Ákjósanlegast er að hafa aðskilnað frá 

barninu því eins stuttan og hægt er, sérstaklega þegar um ung börn er að ræða.75 Höfundur telur 

að þetta sé þó aldurs- og þroskatengt, en ákjósanlegast er fyrir barn að halda sinni föstu rútínu. 

Starfsfólk þarf að huga að því að barnið gæti verið hrætt um að missa það foreldri sem eftir er 

líka og því þarf að hlúa vel að barninu og vera í góðu sambandi við foreldrið ef barninu líður illa. 

Þetta getur verið líkt og að aðlaga barn að nýju og því gott að fara hægt í sakirnar, vera stutt 

fyrstu dagana og svo smá lengja það, eða þar til barnið er öruggt að nýju. 

Eins og greint hefur verið frá eru geðtengsl barninu mikilvæg. Hafi barn myndað góð 

geðtengsl við foreldri sitt á það auðveldara með að mynda geðtengsl við aðra eins og til dæmis 

leikskólakennara. Barn sem hefur átt í erfiðleikum með geðtengslamyndun heima fyrir getur engu 

að síður myndað góð tengsl við kennara sinn eða einhvern fullorðinn og því er mjög mikilvægt að 

hlúa vel að börnum sem eiga um sárt að binda. Með þeim hætti eiga börnin sem hugsanlega hafa 

ekki myndað örugg geðtengsl við foreldra sína samt sem áður möguleika á að laga neikvæðu 

myndina sem býr í brjósti þeirra ef þau finna öryggi hjá einhverjum öðrum.76 

Oft koma upp ýmis vandamál í tengslum við hátíðisdaga eða daga sem tengir barnið við 

látið foreldri eins og mæðradagur eða bóndadagur og jafnvel skemmtanir í leikskólanum þegar 

foreldrum er boðið í heimsókn. Heimsóknir af þessu tagi eru að sækja á hér á landi, í tengslum 

við fyrrgreinda daga. Þá er feðrum og öfum boðið í leikskólann á bóndadaginn og mæðrum og 

                                                 
73 Elva Önundardóttir og fleiri. 2006 
74 Galanos 2007:26 
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ömmum á konudaginn. Börnum sem hafa misst nákomna ættingja, verður brugðið og fara þau að 

hegða sér á annan hátt en venjulega. 77  Til að forðast þetta er hægt að hafa önnur nöfn á 

heimsóknardögunum eins og til dæmis, stelpudaga og strákadaga. Þá fá börnin að bjóða 

einhverjum fullorðnum stelpum eða strákum í heimsókn, hvort sem það er þá mamma, amma, 

frænka, systir eða vinkona og svo öfugt á strákadaginn. 

Hræðsla er tilfinning sem þarf að vinna með og það er ekki rétt að reyna að sannfæra barn 

um að það sem það hræðist, sé ekkert hræðilegt og óþarfi að vera hrætt við það. Ef slíkt hendir 

barn getur hræðslan hæglega komið fram í draumum hjá barninu.78 

Starfsmaður sem hjálpar barni í sorg verður að vera tilbúinn að tala um dauðann eða 

annað ámóta erfitt efni og eiga auðvelt með það því að barn skynjar fljótt ef viðkomandi ræður 

ekki við það og því líður illa að þurfa ræða um það við hann. Reynslusögur eru góð leið til að ná 

til barna, þá getur barnið eygt þá von að það eigi eftir að ná sér eins og viðkomandi. Í samtölum 

við börn þarf að nota opnar spurningar, þannig fáum við þau til að opna sig, en gæta verður vel að 

þrýsta aldrei á börn ef þau vilja ekki tjá sig. Til að auðvelda börnum að tjá sig er hægt að grípa til 

þess ráðs að nota leikföng en gæta verður að ofgera börnunum ekki, heldur leyfa þeim að stjórna 

ferðinni.79 

 

4.1. Samvinna milli heimila og leikskóla 

Mikilvægt er að samskipti heimilis og skóla séu góð því eins og fram hefur komið hér á undan 

getur margt haft áhrif á líðan barns. Til að leikskólabörnum líði vel þarf starfsfólk leikskóla að 

eiga góða samvinnu við foreldra um líðan barnanna í leikskólanum og heima. 

Lög um leikskóla kveða á um að leikskólastjóra beri skylda til að stuðla að samstarfi á 

milli heimila og leikskóla.80 Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að í daglegum samskiptum þarf 

starfsfólk leikskólans að upplýsa foreldra um það sem barnið er að gera í leikskólanum, en 

jafnframt og það er ekki síður mikilvægt, að fá upplýsingar hjá foreldrunum ef einhverjir atburðir 

eða breytingar verða í lífi barnanna. Börn eru sérlega næm fyrir öllum breytingum sem skilar sér í 

                                                 
77 Galanos 2007:26 
78 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:239 
79 Galanos 2007:26 
80 Aðalnámskrá leikskóla 1999:30 
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líðan og hegðun barns í leikskólanum. 81  Höfundur telur að mikilvægt sé að miðla slíkum 

upplýsingum til að geta áttað sig á breytingum og líðan barnsins. 

Upplýsingaflæðið á milli heimila og skóla verður að vera sérstaklega gott til að kennarar 

geti gripið inn í, ef þeir sjá mun á hegðun barns frá því sem verið hefur. Í þeim tilvikum þar sem 

kennari verður var við breytta hegðun barns, leitar hann eftir skýringum hjá foreldrum þess, spyr 

til dæmis hvort um sé að ræða breyttar heimilisaðstæður. Ef kennari fær ekki heiðarleg og rétt 

svör er erfiðara að hjálpa barninu í gegnum sorgarferlið sem það er statt í. Þetta ítrekar enn frekar 

mikilvægi þess að gott og heiðarlegt samband sé milli skóla og heimilis. 

Mikilvægt er að vera einlægur og koma af opnum huga fram við börn, vera nálægt þeim 

og hugga. Gott er að deila saman tilfinningum og minningum og ekki vera hrædd við að sýna 

börnum að þú syrgir líka, það gefur þeim styrk í sorginni og veitir tilfinningum þeirra farveg til 

að tjá sig. En þýðingarmest er þó, að vera til staðar fyrir barnið og hlusta á það þegar það þarf að 

segja þér sögur, líka þó sama sagan sé sögð aftur og aftur.82 

 

4.2. Leikurinn 

Barn túlkar oft reynslu sína gegnum leik hafi það lent í bílslysi, eru bílarnir þá að keyra hvor á 

annan í leiknum. Hvað eina sem leikur syrgjandi barns snýst um þá verðum við að leyfa barninu 

að leika þann leik og aðeins fylgjast með því sem fram fer, því að leikurinn er besta leiðin fyrir 

barnið að vinna sig út úr hvers kyns áfalli.83 Leikurinn getur þannig verið hjálpartæki fyrir börn 

sem eiga í sálrænum erfiðleikum. Hann er barninu eðlilegra tjáningarform en málið því í leiknum 

getur barnið leikið á sínum forsendum. Oft er hægt að sjá á leik barnanna hvort eitthvað bjátar á í 

sálartetrinu og er að hafa áhrif á þau, því er nauðsynlegt að gleyma ekki mikilvægu hlutverki 

leiksins.84 

Freud sagði að hlutverk leiksins byggist á geðhreinsunarkenningunni sem á rætur að rekja 

til Aristótelesar. Þar segir að hlutverk leikja og lista sé að hreinsa sálina. Börn fá útrás fyrir 

tilfinningar sínar í leik og geta beint þeim inn á jákvæðar brautir. Að mati Freuds á alvaran ekki 

að vera andstæða leiksins heldur raunveruleikinn. Börn geta látið allar sínar óskir rætast í leik en í 
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raunveruleikanum fá börnin ekki allar óskir sínar uppfylltar. Leikurinn er því tæki sem börn nota 

til að breyta raunveruleikanum í sína þágu og ryðja úr vegi hindrunum sem á vegi þeirra verða. 

Það gera börn með því að beita tilfinningum sínum, reiði og árásargirni í leik sem þau mundu 

annars ekki þora að gera í raunveruleikanum. Barn ræður leiknum og stjórnar framvindu hans. 

Það leikur sama leikinn aftur og aftur ef því líður illa og auðvelt er að sjá á leik þess hvað það er 

sem hrjáir það. Leikurinn hefur að flestra mati lækningagildi og því er nauðsynlegt að barn fái að 

leika sér eitt og óhindrað í leikskólanum. Anna Freud og Melanie Klein voru með þeim fyrstu 

sem notuðu leiki og leikföng til að sjúkdómsgreina börn þó þær færu ólíkar leiðir.85 

Bandaríski prófessorinn Howard Gardner kom fram með nýja kenningu árið 1983, hina 

svokölluðu fjölgreindarkenningu. Í henni talaði hann um sjö grunngreindir og bætti síðar við 

þeirri áttundu. Ein af þessum greindum er sjálfsþekkingargreind og hún segir meðal annars að 

barn hafi þörf fyrir að vera eitt og nauðsynlegt sé að veita barni rými og næði til þess.86 Rými 

leikskóla bíður ekki alltaf upp á að barn geti verið eitt að leik en samkvæmt þessari kenningu 

Gardners er mikilvægt að leita leiða til að gera rými fyrir einleik barna, þar sem það fær næði í 

leik. Kenningasmiðurinn Erik Erikson, taldi að barn verði að fá að leika sér eitt og óhindrað í leik 

því það getur hjálpað sér sjálft þegar tilfinningar þess eru tvístraðar. Barn geti hvort tveggja í 

senn, læknað sig sjálft í leik og verndað geðheilsu sína. Tilgangurinn með leiknum er að vernda 

sjálfið og ímynda sér vald þess.87 Það er nauðsynlegt fyrir leikskólakennara að fylgjast vel með 

leik barna og skynja betur með því móti hverjar andlegar og líkamlegar þarfir barna eru.88 

Þetta styður enn frekar við það sem sagt er í Aðalnámskrá leikskóla að leikurinn sé 

hornsteinn leikskólastarfsins og reynsla barns endurspeglast í honum,89 því er mikilvægt að allir 

þeir sem vinna með börnum gefi leiknum tíma og rými í skipulagi dagsins. 
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5. Umfjöllun 

 

Bowlby telur að tilfinningatengsl séu barni mjög mikilvæg90 og kemur það heim og saman við 

reynslu höfundar því hann man það eins og það gerðist í gær þegar hann var sjö ára gamall og 

flutti í nýtt bæjarfélag með foreldrum sínum. Hvernig það var að mæta í skólann á fyrsta 

skóladegi eftir áramót, sem eflaust hefur verið erfiðara heldur en að koma nýr í skólann í byrjun 

hausts. Hann hélt lengi vel í gömlu vinina og var hann nokkurn tíma að mynda ný tengsl þar sem 

hann hafði þegar myndað sterk tengsl við gömlu vinina. Þeirra var sárt saknað framan af en svo 

náði höfundur að mynda ný tengsl. Það var svo á síðastliðnu ári að fjölskylda höfundar flutti og 

hóf byggingu nýs húss. Gengið var út frá því að öll fjölskyldan væri jafn spennt fyrir 

flutningunum, en annað kom á daginn. Fjölskyldan hefur aldrei orðið fyrir jafn miklum 

veikindum eins og á þessum tíma eftir flutninginn og telur höfundur að ástæðan fyrir því sé að 

líklega hafi ekki allir verið eins sáttir og talið var í fyrstu. Þetta er álag sem verður að vinna vel 

með til að vel takist. 

Höfundur hefur orðið var við afbrýðisemi meðal sinna eigin barna, það var þegar hann 

eignaðist sitt fjórða barn, sem er níu árum yngra en það næst yngsta og fjórtán árum yngra en það 

elsta. Sú afbrýðisemi kom fram hjá elsta barninu og telur höfundur að það hafi komið til vegna 

þess að litla barnið var mjög óvært fyrstu mánuðina og féll móðirin í þá gryfju, að gera nokkrar 

kröfur til elsta barnsins, sem brást þannig við að það myndaðist mikil afbrýðissemi til að byrja 

með, en í dag eru þau bestu vinir og eru mikið saman. 

Höfundur ólst upp með dýrum sem gerði honum gott eitt. Taldi hann því kjörið að börn 

hans fengju líka að alast upp með dýrum. Fyrst voru það gullfiskarnir, en þeir dóu fljótt, hvað var 

þá hægt að gera? Jú, ákveðið var að hafa athöfn og þeim síðan sturtað niður í klósettið við mikinn 

söknuð. Þegar börnin voru búin að jafna sig á þessu var ákveðið að fá hamstur, hann var meira 

gæludýr en fiskarnir því börnin gátu haldið á honum og tengdust þau honum þar af leiðandi betur. 

Þegar hann varð allt í einu einkennilega kaldur og stífur sá höfundur hvert stefndi og hringdi í 

dýralækni. Hann svaraði um hæl „Ég get kíkt á hann en nýr hamstur kostar 500 krónur og það er 

töluvert minna en það mundi kosta að koma með hann til mín.“ Börnin grétu og grétu og sá 

höfundur ekki annað í stöðunni en að segja þeim að hamsturinn væri að deyja og því væri betra 

fyrir þau að kveðja hann áður en þau færu að sofa. Það var búið sérstaklega vel um hamsturinn 
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með nýrri bómull og síðan haldið í bólið. Morguninn eftir var hamsturinn allur og mikil sorg ríkti 

á heimilinu. Önnur útförin varð að veruleika, núna úti í garði. Börnin gátu ekki hætt að syrgja að 

höfundi fannst og ákvað hann því að fara með börnin og kaupa nýjan hamstur. Sá var heldur 

betur langlífur og jöfnuðu börnin sig fljótlega á sorginni að talið var, en svo kom aftur að útför og 

var hún með sama sniði og sú fyrri. Í kjölfar þessa var ákveðið að jafna sig bara á sorginni og 

hvíla gæludýr í bili. Í báðum þessum tilfellum áttu börnin erfitt og er höfundur ekki í vafa um að 

hlúa hefði þurft betur að þeim á þessum tíma. Allar teikningar sem þau gerðu voru af hamstinum 

og fengu þau góða útrás fyrir tilfinningum sínum við þá iðju. Börn geta átt þátt í að lækna sig 

sjálf með því að teikna mynd um það hvernig þeim líður eða komið reynslu sinni á blað.91 

 Í grein Galanos92 kemur fram að starfsfólk á leikskóla þarf að vera til staðar fyrir börn í 

sorg og gefa þeim tækifæri á að tala um atburðinn ef þau óska þess, en alls ekki að íta á þau. Slíkt 

dæmi henti höfund fyrir ekki svo löngu þar sem höfundur var að segja börnum frá hundi þegar 

ein stúlkan segir allt í einu: „Palli er dáinn, amma mín átti hund en núna er hann dáinn.“ Höfundi 

brá nokkuð við þetta en ákvað að opna umræðuna í kjölfar yfirlýsingarinnar og spurði „Hvað 

segirðu, er hann dáinn? “ „Já hann dó því hann var veikur.“ „Æ,æ, varstu ekki leið? “ „Sigga og 

Gunna fóru að gráta.“ (Það eru systur stúlkunnar). Stúlkan vildi ekki ræða þetta frekar en 

höfundur fann og sá að hún var mjög hugsi. Stuttu seinna kom amma viðkomandi stúlku að sækja 

hana og af því að höfundur kannaðist við ömmuna ákvað hann að tala við hana og forvitnast um 

lát hundsins. Amman tjáði, að það væru nokkrir mánuðir síðan hundurinn dó og stúlkan, sem var 

aðeins þriggja ára, hafi lítið getað fylgst með þegar athöfnin fór fram nema það að hún horfði á 

fólkið í kringum sig gráta. Eflaust situr þetta í litlu stúlkunni og hún á því eftir að minnast þessa 

atviks lengi. Minningar hennar eru óljósar þar sem hún var svo ung, en í minningunni kallar hún 

fram fólkið sem var við jarðarförina og systur sínar sem grétu svo mikið. Þó nokkuð langt sé liðið 

frá þessum atburði talar stúlkan ennþá mikið um þetta. Í leikskólanum verðum við að vera til 

staðar fyrir hana og svara spurningum hennar eins vel og við getum, án þess að gefa henni 

einhverjar ranghugmyndir. 

Bowlby telur að geðtengsl sé stór þáttur í lífi barna93 og kemur það heim og saman við þá 

reynslu sem höfundur þekkir úr sínu starfi, þar sem drengur einn sem átti góða vinkonu í 

leikskólanum þar til nýr drengur byrjaði og komst svolítið upp á milli vinanna. Á meðan stúlkan 

                                                 
91 Hallen 1993:153 
92 Galanos 2007:26 
93 Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind 1988:514-515 
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fór í nokkuð langt frí náðu drengirnir tveir vel saman. Þegar stúlkan kom aftur til baka urðu 

árekstrar milli þeirra þriggja, mikil togstreita myndast og nýi strákurinn og stúlkan urðu mjög 

afbrýðisöm hvort út í hitt. Þetta varð nokkuð vandamál um tíma en að lokum náðu stúlkan og 

vinurinn hennar aftur saman. Þeir dagar komu þar sem nýi drengurinn mætti í leikskólann og sá 

að hinn drengurinn er ekki mættur að hann neitaði að koma inn. Hann átti mjög erfitt skap en var 

fljótur að jafna sig þegar reynt var að dreifa huga hans með einhverju öðru. Þegar þetta samband 

var búið að þróast og nýi drengurinn kynntist fleirum börnum á deildinni gekk þetta mikið betur. 

Svona sambönd verða einmitt stundum í leikskólanum, þegar einn aðili einokar annan og það 

getur reynst því barni afar erfitt, einnig samband tveggja barna sem hafa verið í góðu 

vináttusambandi getur allt einu slitnað og börnin fara hvort í sína áttina. Þetta er ekki alltaf vilji 

beggja og verður því mjög sárt fyrir barnið sem eftir situr. 

Eitt dæmi um svona samband er að finna í grein eftir Adele M Brodkin sem heitir á 

frummálinu: „Where did my friend go?“ Þar er sögð saga tveggja fjögurra ára drengja sem höfðu 

náð mjög vel saman. Við getum kallað þá Gunnar og Geir. Þeir gátu samt leikið við aðra vini ef 

annar hvor þeirra var veikur en voru alltaf glaðir að hittast aftur. Allt í einu var Gunnar farinn að 

leika mikið við annan dreng og Geir var því mikið einn. Geir átti mjög erfitt en vildi lítið ræða 

þetta, þó hann kvartaði stundum. Við vitum ekki hvað varð til þess að Gunnar fór að leika við 

annan dreng, eða hvort það vinasamband eigi eftir að endast, en hvað getum við sem kennarar 

gert til að hjálpa Geir? Kennari getur spjallað við Gunnar í næði þar sem hann sér ekki til Geirs 

og spurt hann af hverju hann vilji ekki lengur leika við vin sinn. Ekki er hægt að búast við 

fullkomnu svari en hann gæti svarað hreint út að hann vilji frekar leika við nýja vin sinn. Í 

framhaldi af því svari getur kennarinn spurt hvort hann viti hvernig Geir hafi það núna þegar 

hann vill ekki leika við hann lengur, hvernig Gunnari muni líða ef Geir eða nýi vinurinn hættu að 

leika við hann. Vonandi fer þá Gunnar að skilja að hann hafi sært Geir. Kennarinn getur einnig 

farið út í þá sálma að láta börnin leika í stærri hópum, skipt þeim svo niður án þess að særa 

einhvern. Ekki er ein rétt leið út úr þessu en það er nokkuð ljóst að Geir hefur orðið fyrir höfnun 

og verður sár um nokkurt skeið. Kennarar þurfa að fara að hafa áhyggjur af Geir ef hann fer að 

sýna óæskilega hegðun gagnvart fólki í kringum sig, hvort sem er heima eða í skólanum jafnvel 

ef hann missir áhugann á skólanum og öðru því sem hann hefur haft gaman að. Einnig ef hann 

kvartar mikið um magaverk, sefur illa eða er mjög dapur og grátgjarn.94 

                                                 
94 Brodkin 2007:19-20 
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Barn sem verður fyrir slíkri reynslu verður fyrir mikilli höfnun sem það á í erfiðleikum með að 

vinna sjálft úr. Höfundur þekki slíkt út frá reynslu af sínum eigin börnum. Það er óþægileg 

tilfinning, þegar einhver kveður án þess að segja bless eða segja af hverju hann er að fara. Við 

viljum vernda börnin okkar og við verðum að vonum vonsvikin ef við getum ekki spornað við 

því að þau lendi í slíkum hremmingum. 

 Bowlby kom með tengslakenninguna sem leggur mikið upp úr því að örugg 

tilfinningatengsl í uppeldi barna leggi grunninn að því að barnið blómstri í framtíðinni.95 Öll 

höfum við þörf fyrir umhyggju, alveg frá því að við lítum dagsins ljós og þar til við kveðjum. Án 

umhyggju komumst við ekki af, við verðum að sjá til þess að allir fái umhyggju því að öll eigum 

við rétt á að njóta hennar.96 Heimspekingurinn Immanuel Kant, gekk í kenningum sínum út frá 

því að hver manneskja ætti rétt á að njóta virðingar og kærleika.97 Ekki voru allir sammála 

kenningum Kant, Georg W.F. Hegel taldi meðal annars að umhyggja og tillitssemi byggðust á 

tilfinningum sem væru því grunnurinn af siðsamlegu lífi.98 

Nauðsynlegt er að upplýsa alla þá aðila sem umgangast barnið um stöðu mála, breytingar 

á hegðun barns á sér oftast einhverja skýringu. Við nánari eftirgrennslan hefur til dæmis komið í 

ljós að gleymst hefur að láta starfsfólk leikskóla vita um skilnað foreldra eða aðrar breytingar á 

högum þess og því skilja ekki þeir sem vinna með barnið hvers vegna það sýnir aðra hegðun en 

það er vant í leikskólanum. Flestir þeir sem standa að barninu, hvort sem það er starfsfólk 

leikskólans eða barninu einhver nákominn, geta hjálpað því á erfiðum tímum. Barnið finnur að 

öðrum þykir vænt um það og tekur hlutunum því ekki eins nærri sér og ella.99 Ung börn hafa 

skiljanlega litla reynslu í félagslegum samskiptum, því þarf að leiðbeina þeim vel gegnum þessi 

samskipti jafnt og önnur mál.100 Börn eiga gott með að vinna sig út úr sorginni í frjálsum leik eða 

búa til myndir af atburði sem situr í þeim. Í þessum hugverkum barnanna koma þær tilfinningar 

sterkt í gegn sem barnið er að reyna að koma frá sér. Börn í krísu þurfa líka á því að halda að 

skipulag dagsins sé í föstum skorðum og venjum. 

Ef barn er langt leitt er nauðsynlegt að leita sér aðstoðar til að vera fær um að hjálpa því. 

Hægt er að fá upplýsingar til dæmis í skólum, leikskólum og heilsugæslum um hvar hjálp er að fá. 

                                                 
95 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:121-122 
96 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:80 
97 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:81 
98 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:83 
99 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:158-159 
100 Greenberg 2006:20 
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Lokaorð 
 

Eftir gerð þessa verkefnis og miklar vangaveltur í sambandi við þær breytingar sem verða í lífi 

barna og hvaða áhrif þær geta haft á líðan þeirra í leikskólanum, er höfundur þess fullviss um að 

þörf er fyrir það að koma betur til móts við börn sem eiga um sárt að binda vegna breytinga eða 

annarra orsaka í þeirra daglega lífi. Breytingar geta orðið í kjölfar missis, skilnaðar, flutnings og 

með tilkomu nýs systkinis. Einnig þegar barnið upplifir sjúkdóma, veikindi og hræðslu. Börn geta 

tengst gæludýri og leikfangi náið og fundið fyrir depurð ef það hefur misst eða glatað öðru hvoru. 

Breytingar í leikskólanum geta einnig valdið börnum tilfinningaflækju hvort sem þær eru litlar 

eða stórvægilegar, eins og það að þurfa að skipta um deild eða að breytingar verði í barna- og 

starfsmannahópnum. 

Að vinna þetta verkefni hefur verið afar lærdómsríkt og það hefur gefið höfundi mikið. 

Hann fór að fylgjast meira með börnum í leikskólum og sá þar nokkuð oft að ekki þarf miklar 

breytingar til að börn sýni breytta hegðun. Breyting var á hegðun barns, þegar kennarar ætluðu að 

hafa samverustund á öðrum stað en þeir voru vanir. Það kenndi þeim að gera þarf breytingar, 

hversu litlar sem þær eru, í samráði við börnin og gefa þeim kost á því að aðlagast áður en 

breytingin verður. Höfundur finnur enn meiri þörf hjá sér en áður, að huga vel að börnum sem 

eiga erfitt á einhvern hátt. Ýmis atvik í lífi barna hafa þau áhrif að börn sýna breytta hegðun í 

leikskólanum. Ef kennarar fá upplýsingar um breytingum sem væntanlegar eru hjá barni geta þeir 

strax tekið á breyttri hegðun og veitt barninu enn meiri umhyggju og hlýju. 

 Niðurstöður úr þessu verkefni eru að breytingar hafi áhrif á hegðun barna og er höfundi 

það enn frekar ljóst að leikurinn er nauðsynlegur börnum og skiptir miklu máli að öll kennsla fari 

fram í gegnum leik. Enn fremur að góð samskipti milli skóla og foreldra sé grunnurinn að góðu 

samstarfi og auki líkurnar á því að barninu líði vel í leikskólanum. Ekki er nóg að samskiptin séu 

milli foreldra og eins starfsmanns eins og oft er, heldur þarf sá starfsmaður að miðla 

upplýsingunum um barnið til allra starfsmannanna í leikskólanum sem koma að barninu á einn 

eða annan hátt. 
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