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Útdráttur  
Í þessari B.Ed. ritgerð fjöllum við um kröfu uppalenda um að börn geti hamið hegðun sína 
þannig að þau falli að þeim væntingum og viðhorfum sem ríkja í umhverfi þeirra. Einnig um 
spurninguna um aga eða margvíslega áhrifavalda sem kalla á mismunandi hegðun barnanna 
sem kallar svo aftur á mismunandi viðbrögð uppalenda.  

Við komumst að því að í fyrsta lagi fá börnin í veganesti ýmis konar eiginleika með þeim 
genum sem þau fá í arf frá foreldrum sínum og forfeðrum, þar á meðal skapgerðareiginleika 
og geðræna sjúkdóma. Að auki hafa stjórnarhættir foreldra og tengslamyndun barna og 
foreldra áhrif. Hvert barn elst upp í einhvers konar kerfi sem byggist á því að barnið sé 
miðdepill í stórri heildarmynd sem skiptist upp í smærri kerfi. Umhverfi, ástand í fjölskyldu, 
þjóðfélagsástand og aðbúnaður barnanna á heimili þeirra í leikskólanum og samfélaginu í 
heild hafa mikil áhrif á hvernig þau þroskast. Þekking uppalenda á þroskaferli barna hefur 
áhrif og ekki síður vilji til að bregðast við þegar börnin rata í erfiðleika með hegðun sína. Sú 
reynsla sem hver einstaklingur gengur í gegn um hefur áhrif á viðbrögð hans í framtíðinni svo 
og ákveðin tímabil og næmiskeið á mismunandi þroskatímabilum. Skýr rammi, góðar 
fyrirmyndir, viðhorf og fagmennska leikskólakennara hafa áhrif á hegðun barna. Tilfinningar 
barnanna og úrvinnsla þeirra hafa áhrif þar á meðal hvernig til tekst að vinna úr ýmiskonar 
áföllum sem börn geta lent í. 

Einnig fjöllum við um niðurstöður könnunar sem við gerðum um viðhorf starfsfólks í 
leikskólum Ísafjarðarbæjar varðandi stefnur, kenningar og aðferðafræði til þess að taka á 
hegðun barna. Hvort starfsfólk upplifir að aðgerðir séu samræmdar eða hvort hver og einn fer 
eftir eigin innsæi. Meirihluti starfsfólks upplifir að börnin séu agalaus og telja að aðallega sé 
haft samráð við foreldra um það hvernig tekið er á hegðun barnanna þegar erfiðleikar steðja 
að.  

Summary 
In this B.Ed.-thesis we cover the demand from parents and pedagogues that children’s 
behaviour adheres to the expectations and sentiments their milieu demands. Likewise it covers 
the question about discipline or varied influences, which bring out varieties in children’s 
behaviour and therefore calls for variable feedback from parents and pedagogues.  

We found that in the beginning the children are genetically endowed with varieties they 
inherit from their parents and their antecedents, among other things temperament and mental 
illness. In addition parents’ control policies towards their children and attachment behaviour 
between children and their parents affect them. Every child individually grows up in a kind of 
system where the child is in the centre of attention, and which embraces many other 
subsystems. Environment, family situation, social status, and accommodation in the children’s 
home, at the playschool, and the whole community impacts children’s development. The 
parents’ and the pedagogues’ knowledge about children’s development is also a factor and 
their willingness to interfere when children experience some trouble with their behaviour. 
Every person’s experience affects his feedback in the future, as well as various phases and 
receptive fields through which they go during their development. If the children know what is 
expected from them, and the parents and pedagogues are good examples to them, if the 
pedagogues’ attitude and professionalism is real it affects the children’s behaviour. How 
children process their emotions and how adults help them to process various traumas. 

We also cover a survey we took in the playschools in Ísafjarðarbær. We asked the staff 
about the strategy, theories and methodology they use when dealing with children’s 
behaviour. We also asked about their experience of coordination of methods or if everyone is 
following their intuition. The majority of the staff experience children to be undisciplined and 
they believe that there is  a collaboration with the parents about children’s behaviour when the 
children experience difficulties.  
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1. Inngangur 
„Börn eru svo skelfilega agalaus í dag; það eru bara engin takmörk fyrir hegðun þeirra.“ 

„Kennararnir vita bara ekkert hvernig þeir eiga að taka á málum, það er ekki nema von að allt 

sé eins og það er.“ Þetta eru raddir sem okkur virðast nokkuð háværar í þjóðfélagsumræðunni, 

er eitthvað til í þessu? Hafa viðhorf, menntun og fagmennska leikskólakennara einhver áhrif? 

 Þetta er kveikjan að áhuga okkar á því að skoða hvort agi eða agaleysi sé skýringin á 

„góðri“ eða „slæmri“ hegðun, eða hvort fleiri þættir hafi áhrif á hegðun barna. Hvernig má 

skilgreina „góða“ eða „slæma“ hegðun?  

Einnig ætlum við að kynna okkur hvort það sé raunverulega tilfinning starfsfólks í 

leikskólum Ísafjarðarbæjar að börn séu agalaus. Þarf starfsfólk í leikskólum að takast á við 

hegðunarmótun ungra barna, sem eru að stíga fyrstu skrefin í lífinu, eða er þetta allt innbyggt í 

genin og kemur af sjálfu sér? Ef raunin er sú að starfsfólk í leikskólum þarf að takast á við 

hegðunarmótun ungra barna, finnst starfsfólki það þá skipta máli að aðgerðirnar séu 

samræmdar, þekktar og notaðar af öllu starfsfólki leikskólans, eða á hver starfsmaður að fara 

eftir eigin „innsæi“? Upplifir starfsfólk sig öruggt þegar það fæst við hegðun barnanna? 

Þessum spurningum ætlum við að leitast við að svara með hjálp starfsmanna í leikskólum 

Ísafjarðarbæjar.  
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2. Hvað er hegðun og hvað eru hegðunarerfiðleikar? 
Þessi kafli fjallar um skilgreiningu á hegðun og hegðunarerfiðleikum og mismunandi 

viðmið fólks. Einnig fjöllum við um aga og ýmislegt sem  hefur áhrif á hegðun barna, 

erfðir og umhverfisþætti, tímasetningar, næmiskeið og tengslamyndun. 

Samkvæmt Sigríði Lóu Jónsdóttur sálfræðingi hjá Greiningar- og ráðgjafastöð 

ríkisins er hægt að skilgreina hegðun á nokkra vegu: 
� Viðbrögð við áreiti 
� Allt sem lífvera gerir eða gerir ekki  
� Sýnileg og mælanleg virkni lífveru 
� Heildarvirkni einstaklings eða hóps, huglæg og hlutlæg, ósýnileg og sýnileg1

Fjöldi þátta hefur áhrif á skilgreiningu hegðunar. Má þar nefna væntingar og viðhorf, 

umhverfi, barnið, uppalendur og dagsform þeirra. Við erum öll misjöfn og óreiðuþol 

okkar er mismikið og því mismunandi hvað við flokkum sem erfiða hegðun.  „Hegðun 

verður vandamál þegar hún er ekki í samræmi við aðstæður, þegar hún er ekki í samræmi 

við það sem búast má við út frá aldri og þegar barnið gerir ekki það sem við viljum að 

það geri, þegar við viljum að það geri það og á þann hátt sem við viljum“.2 „Þekking á 

eðlilegu þroskaferli er viðmið sem hjálpar til við að meta hegðunarerfiðleika“.3 Því 

gegnir fagfólk mikilvægu hlutverki við greiningu hegðunarerfiðleika. „Eðlileg, forvitin 

börn vilja hreyfa sig mikið, rannsaka heiminn og reyna á sig.“4 Þau geta reynt á þolrifin í 

uppalendunum án þess að um verulega árekstra sé að ræða. Þegar hegðun barns er farin 

að valda truflun fyrir það sjálft og aðra er hægt að líta á það sem frávik frá eðlilegri 

hegðun. Það hefur yfirleitt mikið gengið á þegar farið er að líta á hegðun þeim augum að 

barnið eigi í tilfinningalegum erfiðleikum.5 Mismunandi orð hafa verið notuð til þess að 

lýsa hegðun barna sem samræmist ekki óskum fullorðinna, s.s. taugaveiklun barns, að 

barn sé óstýrilátt, óþægt, eigi í hegðunarerfiðleikum, það sé tilfinningalega eða félagslega 

skaddað o.s.frv. Hugtökin óþægð eða óhlýðni hafa verið notuð yfir hegðun sem 

fullorðnum finnst erfið viðureignar. Mörg af þessum hugtökum benda til þess að eitthvað 

 
1 Sigríður Lóa Jónsdóttir. 2001:1  
2 Sigríður Lóa Jónsdóttir. 2001:1-2 
3 Sigríður Lóa Jónsdóttir. 2001:3 
4 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:214 
5 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:214 



4

sé að barninu sjálfu en ekki tekið tillit til annarra þátta sem geta haft áhrif á hegðunina.6

Nú er oft notað orðið samskiptaerfiðleikar sem vísar til þess að vandinn liggi í tengslum 

barns við óheppilegt umhverfi, ófullnægjandi uppeldisskilyrði og samskipti við aðra.7 Við 

vitum að börn og uppalendur eru ólík, og því eru mörk „eðlilegrar“ hegðunar 

einstaklingsbundin og þess vegna mjög teygjanleg, það sem einum finnst óásættanleg 

hegðun er eðlileg fyrir öðrum. Það sama virðist gilda um skilgreiningu fólks á aga og 

agaleysi. 

2.1. Agi 
Í Orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði er hugtakið agi skilgreint sem: „stjórn yfirboðara á 

þeim undirgefna, einkum gát á hegðun og beitingu refsingar fyrir afbrot“.8 Því má segja 

að það að aga sé að leitast við að temja einhverjum hegðun sem er ásættaleg í ákveðnum 

aðstæðum, með refsingu ef þurfa þykir til að ná yfirráðum. Fólk notar orðið agaleysi yfir 

hegðun sem veldur truflun, er ögrandi og/eða óásættanleg.  

Það er margt sem vert er að skoða þegar verið er að vega og meta hegðun barna. 

2.1.1 Hvað hefur áhrif á hegðun barna, erfðir eða umhverfi? 
Það hafa alla tíð þekkst ólík viðhorf til þess hvað hefur mest áhrif á hegðun barna, eru 

það genin frá foreldrunum eða er það umhverfið sem þau alast upp í? Raunhyggja eða 

erfðahyggja, þarna á milli hafa kennimenn sveiflast og reynt að finna út hvort hefur meira 

vægi eða jafnvel ræður mótun einstaklinga. John Locke (1632-1704) var einn af 

frumkvöðlum enskrar raunhyggju. Hann hélt því fram að við fæddumst sem óskrifað blað 

(tabula rasa) sem skrifaðist yfir ævina, að vitundin mótist af því hvernig hver og einn 

skynjar, upplifir og vinnur úr umhverfi sínu. T.d. er einstaklingsmunur á því hve rík 

þörfin fyrir andlega þróun er, sumir eru sáttir við sitt og hugsa lítið um að efla 

vitsmunaþroskann á meðan aðrir eru stöðugt að reyna að þróa huga sinn. 9 

Samkvæmt Orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði er erfðahyggjan aftur á móti 

skilgreind sem „sú skoðun, að þróun lífvera, gerð þeirra og hættir ráðist fremur af erfðum 

6 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:214-215 
7 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:215 
8 Orðaskrá út uppeldis- og sálarfræði. 1994:12 
9 Myhre, Reidar. 2001:81 
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en reynslu, og hin mikilvægustu af mannlegum einkennum séu til komin fyrir arfgengi“10 

Í dag er vitað og almennt viðurkennt að það er margt sem hefur áhrif á mótun og uppeldi 

barns. Erfðir, tengslamyndun barns og uppalenda, fjölskyldugerð, áhrif frá því 

menningar- og þjóðlífi sem við búum í, og samspil allra þessara þátta. Við getnað fer af 

stað erfðafræðileg blöndun þar sem barnið er byggt úr erfðaefnum tveggja einstaklinga 

sem hefur áhrif á litarhátt, kyn, líkamsbyggingu og innri starfsemi líkamans. Þessi 

erfðafræðilega skipan ákvarðar einnig að nokkru leyti skapgerð, vitsmunalega hæfileika, 

ákveðnar þroskabreytingar o.fl. Erfðir og umhverfi eru svo samþætt frá getnaði til grafar 

að ekki er hægt að ákvarða með fullri vissu áhrif hvors um sig. 11 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að erfðirnar hafa gríðarlega mikið að segja, og hafa 

þróunarsálfræðingar þurft að endurskoða gamlar hugmyndir um áhrif umhverfisins, en 

þau eru þó líka viðurkennd. Náttúran sér um að stuðla að breytileika milli einstaklinga, en 

það sem við erfum er bæði einstaklingsbundið og sameiginlegt. Hugmyndir um 

meðfæddar tilhneigingar og þroskun útskýra mynstur og samhengi þróunar/þroska sem er 

sameiginlegt hjá öllum börnum. Nýrri rannsóknir á erfðafræði hegðunar hafa sýnt að 

erfðir hafa áhrif á geðræna þætti t.d. alkóhólisma, geðklofa, árásargirni, andfélagslega 

hegðun, dapurleika eða kvíða. Einnig hafa fundist erfðafræðileg áhrif á skapgerð barna, 

tilfinningasemi, feimni, virkni og mannblendni.12 En hvað með tímasetningar?  

2.1.2 Skipta tímasetningar máli? 
Tímasetning reynslu og upplifunar hefur áhrif í lífi barna. Áhrif daggæslu á ung börn geta 

verið allt önnur þegar þau eru 6 mánaða gömul en þegar þau eru 16 mánaða. 

 Talað er um ákveðin kjörtímabil (critical period) þar sem ákveðin utanaðkomandi 

áhrif, bæði jákvæð og neikvæð, hafa afdrifaríkari afleiðingar en á öðrum tímabilum. T.d. 

ef  þunguð kona fær mislinga á tilteknu tímabili fyrstu þrjá mánuði meðgöngu getur það 

haft í för með sér fósturskemmdir eða vanskapnað hjá ófæddum börnum í móðurkviði. 

Sami sjúkdómur hefur hinsvegar sjaldan sömu áhrif á fóstur ef hann kemur upp hjá 

þungaðri konu utan þessa tímabils. Sama má segja um jákvæðan þátt þessara tímabila. 

 
10 Orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði. 1994:37 
11 Berger, Kathleen Stassen og Ross A. Thompson. 1995:77 
12 Bee, Helen. 2000:5 
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Líffræðileg þróun heilans hefur áhrif á þroskaþætti barna, heilinn er móttækilegastur á 

ákveðnum tímabilum fyrir þróun ákveðinna þátta í heilanum.13 

Næmiskeið (sensetive period) er einnig þekkt hugtak í þroskasálfræði barna. 

Næmiskeið vara mánuðum eða árum saman, og eru börn sérstaklega viðkvæm eða næm 

fyrir einhverri tegund reynslu eða skorti á henni. T.d. er tímabilið á milli 6 og 12 mánaða 

mikilvægt fyrir myndun tengsla á milli barns og foreldra þess. Nokkrar kenningar eru til 

um geðtengslamyndun barns og foreldra. Má fyrst nefna námskenningar, í þeim er lögð 

áhersla á að barn læri af utanaðkomandi áreitum að mynda geðtengsl við þann sem annast 

það. Barn læri að sækjast eftir návist móður á svipaðan hátt og það lærir ýmsa aðra 

hegðun. Móðir þróar þörf barns með því að sinna líkamlegum þörfum þess. Upp úr 1960 

komu fram sterkar raddi innan sálfræðinnar um að sálrænar þarfir ættu ekki upptök í 

líkamlegum þörfum, heldur bæri að líta á þær sem frumþarfir.14 

Í kenningum um vitsmunalegan þroska, er litið svo á að myndun geðtengsla 

endurspegli vitsmunalega þróun barnsins.15 Barn skynjar mun á móður sinni og öðrum 

sem það umgengst. Í kringum 6 mánaða aldur er barnið farið að gera greinamun á 

nánustu fjölskyldu og ókunnugum. Viðbrögð þess við nánustu fjölskyldu eru mjög oft 

bros og hjal þ.e. barnið sýnir merki um vellíðan og öryggi. Ef ókunnugir nálgast það sýnir 

barnið oft hræðsluviðbrögð og óöryggi. Börn sýna mismikil viðbrögð en þessi hræðsla er 

oftast alveg horfin um tveggja ára aldur. Vitsmunalegur þroski er talinn liggja að baki 

hræðslunni við ókunnuga og örygginu sem barnið finnur í nálægð nánustu fjölskyldu. 

Eftir sex mánaða aldur er líklegt að aðskilnaður barns frá sínum nánustu valdi vanlíðan 

og mótmælum barnsins. Barnið gerir sér ekki grein fyrir því að í flestum tilvikum koma 

foreldrarnir aftur.16 

Hátternisfræðingar (ethnology) skýra geðtengslamyndun á þá leið að félagsleg 

viðbrögð barnsins þróist fyrir meðfæddar hneigðir. Þeir segja að næmiskeið geri börn í 

frumbernsku næmari fyrir áhrifum frá þeim sem annast þau. Á þessu aldursskeiði örvast 

meðfæddar hneigðir vegna áhrifa frá umhverfinu og viðbrögð barnsins kalla fram svörun 

frá umönnunaraðila. Móðir sýnir viðbrögð við barni sínu sem leitar til hennar með 

 
13 Eggen, Paul, og Don Kauchak. 2001:33 
14 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1998:213 
15 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1998:213 
16 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1998:216 
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líkamlegar og tilfinningalegar þarfir sínar. Það myndast geðtengsl milli móður og barns 

við endurtekna þörf barns fyrir nálægð og umönnun móður.17 Í byrjun 

persónuleikaþróunar barns upplifa börn að þau séu hluti af móður „...séu eining sem kalla 

má samruna.“18 En smám saman fer barnið að greina sig frá móðurinni og öðlast 

sjálfsmynd.19 Maðurinn hefur meðfædda þörf fyrir tengsl og ef henni er ekki sinnt getur 

barnið orðið áhugalaust um samband við aðra, dregið sig í hlé, orðið dapurt, óvirkt og 

misst löngunina til lífs. „Þetta er margsannreynt hjá börnum sem hafa frá byrjun alist upp 

á stofnunum og ekki haft tök á að mynda djúp og náin tilfinningatengsl við einn eða fáa 

uppalendur.“20 Ef barn upplifir höfnun á tilfinningatengslum getur það orðið ófært um að 

tengjast öðrum traustum tilfinningaböndum seinna á ævinni21 

Sálkönnunarstefnan lítur á geðtengsl út frá hugmyndum Freuds um eðlislæga 

sálarorku. „Líffræðileg orka mannsins kemur fram í eðlishneigðum sem eru kveikja 

atferlis.“22 Fyrstu þrjú árin beinir barnið þessari orku að móður sinni, þar fær það þörfum 

sínum fullnægt og vellíðan. Þegar frumþörfum barnsins er fullnægt, myndast og styrkjast 

geðtengsl milli móður og barns.23 

Börn sýna mismunandi viðbrögð við aðskilnaði við móður eftir því hversu sterk 

geðtengsl hafa myndast milli þeirra. Rannsóknir Mary Ainsworth benda til að svo sé. 

Hún skipti börnum upp í þrjá mismunandi hópa eftir viðbrögðum sem þau sýndu við 

aðskilnað. Börn sem hafa myndað örugg geðtengsl, voru öruggari um sig í ókunnugu 

umhverfi, þó að móðir hyrfi augnablik, en fögnuðu við endurkomu. Í öðrum hóp voru 

börn sem höfðu myndað ófullkomin geðtengsl við móður, þau rannsökuðu ekki umhverfi 

sitt, þeim hætti til að verða hrædd þegar móðir brá sér frá í augnablik, héngu í henni 

þegar hún kom aftur og ýttu svo frá sér. Þriðji hópurinn virtist hafa myndað léleg 

geðtengsl, eða lítil. Þau voru hrædd og sýndu vanlíðan þegar þau voru skilin eftir ein, en 

sýndu óveruleg viðbrögð þegar móðir kom aftur, jafnvel litu ekki við henni. Þessi 

 
17 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1998:213 
18 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:48 
19Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:48  
20 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:45 
21 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:46 
22 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1998:214 
23 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1998:214 
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mismunandi geðtengslamyndun er tilkomin vegna ólíkra uppeldisaðferða og mismikillar 

nándar mæðra við börn sín og næmni þeirra gagnvart þeim.24 

Búast má við að mismunandi geðtengslamyndun geti haft áhrif á hegðun barna 

þegar þau byrja í leikskóla eða þurfa að fara í nýtt umhverfi, eða nýja menningu. Lítum 

nánar á það. 

2.1.3 Umhverfi hefur áhrif á hegðun   
Það skiptir máli hvar einstaklingurinn býr. Sá sem elst t.d. upp í allsnægtum Vesturlanda 

hefur allt aðra lífssýn og lífsreynslu en sá sem elst upp í hungursneyð í Afríku.  

Í hverri fjölskyldu eru einhverskonar viðmið um ásættanlega hegðun, sama má 

segja um  ýmsa hópa í samfélaginu og hvert menningarsamfélag fyrir sig. Geta viðmiðin 

verið æði misjöfn.  

Í bókinni Understanding Early Childhood, segir höfundurinn frá rannsókn, þar 

sem teknar voru kvikmyndir af daglega lífinu í leikskólum í Kína, Japan og 

Bandaríkjunum. Á öllum stöðunum var allt starfsfólk vel þjálfað og vel að sér í þroska 

barna og nýttu þjálfunina vel í starfi. Starfsfólkið fékk að sjá myndirnar frá hinum 

stöðunum, og var beðið um að tjá sig um það sem það sá í myndunum. Þrátt fyrir 

kenningarnar og þekkinguna fékk hver hópur fyrir sig áfall þegar hann horfði á 

myndirnar. 

Í Japan aðhyllist fólk ríkjandi siði og venjur og í japönsku leikskólunum var 

gífurleg tiltrú á jafningjaþrýsting og virtist a.m.k. einn kennarinn leggja ríka áherslu á að 

barnahópurinn hjálpaði barni sem var villuráfandi til þess að aðlagast hópnum.  

Í Kína var hið gagnstæða uppi á teningnum. Þar var það kennarinn sem stjórnaði 

hópnum staðfastlega án þess að börnin væru með neinar hártoganir um það. Áherslan var 

á að allir gerðu hlutina saman, á eins skilvirkan hátt og mögulegt var.  

Í bandaríska leikskólanum voru börnin ýtin/frek og einstaklingshyggju- miðuð, og 

kennarinn lagði ávallt áherslu á rétt barnsins eða nauðsyn þess að hvert barn tæki 

sjálfstæðar ákvarðanir. Þegar hóparnir sáu myndirnar frá hinum hópunum og hittust til að 

ræða þær, urðu mjög líflegar umræður.25 

24 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1998:215 
25 Penn, Helen. 2005:157-158 
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Fræðimenn hafa sett fram líkön, kerfi og kenningar sem útskýra samspil 

einstaklings og umhverfisþátta. Richard Aslin setti fram fimm líkön til þess að skýra áhrif 

umhverfis í þroska barna.  

� Þroskun (maturation), engin umhverfisáhrif.  

� Viðhald (maintenance), þetta líkan lýsir munstri þar sem umhverfisáhrif eru 

nauðsynleg til þess að viðhalda sumum hæfileikum eða hegðun sem hefur þróast á 

náttúrulegan hátt. Hann útskýrir það með dæmi um að kettlingar fæðast með 

skarpa sjón en ef bundið er fyrir annað augað um ákveðinn tíma þá hrakar 

sjóninni á því auga. Sambærilegt er að vöðvar rýrna ef þeir eru ekki notaðir.  

� Áhrif örvunar frá umhverfinu (facilitation) þar sem hæfileiki eða hegðun þróast 

fyrr með örvun en án hennar. Hins vegar eru langtímaáhrifin engin því 

hæfileikinn eða hegðunin þróast hvort sem um örvun er að ræða eða ekki, þetta er 

eingöngu spurning um tíma. Hann tekur sem dæmi að börn sem rætt er við á 

fullorðinsmáli með eðlilegri setningagerð (ekki barnamál), virðast mynda tveggja 

orða setningar og aðrar einfaldar málfræðilega réttar setningar mun fyrr en börn 

sem minna er talað við. Hins vegar læra börn, sem minna er talað við, það sama 

bara  á lengri tíma. 

� Samræming (attunement) er þegar ákveðin reynsla hefur þau varanlegu áhrif að 

færnin eykst. T.d. ef börn fædd inn í fjölskyldur sem eru undir fátæktarmörkum, 

sækja leikskóla þar sem unnið er faglegt starf, þá greinast þau hvað eftir annað 

með hærri greindarvísitölu í barnæsku heldur en börn frá sambærilegum 

fjölskyldum sem ekki ganga í leikskóla. Aslin tekur sem dæmi að börn sem alast 

upp í umhverfi þar sem talað er vandað mál og notaður er fjölbreyttur orðaforð, 

virðast ná varanlegu forskoti í orðaforða, fram yfir þau börn sem minna er talað 

við.  

� Hvati (induction). Þetta líkan lýsir því að án þjálfunar verður hæfni ekki til. T.d. í 

því að spila tennis, að læra nýtt tungumál, spila á hljóðfæri. Færni sem ekki er 

nauðsynleg til þess að komast af.26 

Hver einstaklingur er hluti af stærri heild. Allir verða fyrir áhrifum af umhverfi sínu, 

hvort sem það er nánasta fjölskylda eða samfélagið í heild sinni. 

 
26 Bee, Helen. 2000:7-8 



10

Samkvæmt Myhre skipar Wilhelm Dilthey (1833-1911) heiðurssess í almennri 

hugmyndasögu sem og sögu uppeldisfræða. Hann er talinn hafa lagt grundvöll að 

hugvísindalegri uppeldisfræði í þeirri mynd sem hún tók á sig á 20. öld.27 Dilthey vildi 

byggja uppeldisfræðilega hugsun á því að hún nái yfir lífið í öllu sínu fjölskrúði. Hann 

hélt því fram að uppeldi gæti bæði haft víða og óbeina merkingu sem hliðarárangur 

athafna og starfsemi sem ekki voru beinlínis hugsuð í þágu uppeldis og fræðslu. Í þeim 

skilningi að einstaklingur væri að vaxa inn í menningar- og þjóðlíf með því að taka aðra 

sér til fyrirmyndar og samsama sig þeim. Uppeldið væri hluti af lífi samfélagsins. En 

Dilthey lagði einnig áherslu á að persónulegt samband barns og uppalanda væri rauður 

þráður í heildarvef uppeldisins.28 

Stjórnarhættir foreldra er einn stærsti áhrifaþátturinn í uppeldi barna. Diana 

Baumrid flokkaði uppeldisaðferðir foreldra í þrjá flokka: hin eftirgefanlegu (permissive), 

hin ráðríku/stjórnsömu (authoritarian) og hin áreiðanlegu/traustu (authoritative). 

Maccoby og Martin bættu fjórða flokknum við: hin afskiptalausu (neglecting). Baumrid, 

Maccoby og Martin halda því fram að hver aðferð fyrir sig hafi mismunandi afleiðingar 

fyrir barnið. Hinir eftirgefanlegu foreldrar eru hlýir og þolinmóðir en láta undan og leyfa 

árásargirni sem hefur þær afleiðingar að barnið nær lakari árangri í skóla á unglingsárum, 

er árásagjarnara og hefur lakari félagsþroska. Hinir ráðríku og stjórnsömu foreldrar gera 

miklar kröfur, eru ósveigjanlegir, þeir móta og stjórna og veita takmarkaða svörun sem 

hefur þær afleiðingar að börnin hafa lakari félagsfærni, minna sjálfstraust og eru 

árásargjarnari. Einnig ná þau lakari árangri í skóla. Hinir áreiðanlegu og traustu foreldrar 

setja skýrar reglur og mörk. Þeir gera væntingar um þroskaða hegðun, viðhalda mikilli 

stýringu og sýna mikla hlýju og góða svörun. Afleiðingarnar verða þær að barnið hefur 

meira sjálfstraust, er sjálfstæðara og öruggara, sýnir frekar frumkvæði í námi og nær betri 

árangri í náminu. Hinir afskiptalausu, vanrækjandi foreldrar sýna barninu sinnuleysi og 

afskiptaleysi, gera hvorki kröfur né væntingar né setja reglur. Afleiðingarnar eru þær að 

meiri hætta er á andfélagslegri hegðun, frumkvæðaleysi og litlum áhuga á námi. Þessi 

aðferð orsakar lökustu útkomuna hjá barninu af þessum fjórum uppeldisaðferðum.29 En 

 
27 Myhre, Reidar. 2001:138-139 
28 Myhre, Reidar. 2001:141 
29 Bee, Helen. 2000:385-386 
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það eru ekki eingöngu uppeldisaðferðir foreldra sem hafa áhrif á þroska barna og fjallar 

Bronfenbrenner um fleiri áhrifaþætti. 

Kenning Urie Bronfenbrenners um „vistkerfi þroskans“ (ecology of human 

development) byggist á  því að barnið sé miðdepill í stórri heildarmynd sem skiptist upp í 

smærri kerfi. Í því kerfi sést nokkuð heilstæð og skipuleg mynd af helstu áhrifaþáttum á 

þroska barna.  

Míkrókerfi. Í miðju kerfinu er barnið, það er miðpunkturinn. Svo er nánasta 

umhverfi barnsins, fjölskyldan, leikskólinn eða grunnskólinn,  jafningjahópurinn, 

trúarsamfélög  og fleira sem snertir nánasta umhverfi. Svo má skipta þessum hópum upp í 

Míkrókerfi, fjölskyldan er dæmi um eitt míkrókerfi og leikskólinn annað míkrókerfi. 

Mesókerfi: er innan Míkrókerfisins, það eru samskiptin og tengslin sem eiga sér 

stað á milli míkrókerfanna, fjölskyldu og leikskóla, jafningjahópsins og 

trúarsamfélagsins. Góð tengsl og samvinna á milli þessara míkrókerfa stuðla að bættum 

þroska. Félagslegu hóparnir/kerfin geta haft áhrif á einstaklingsþroskann með því að 

styrkja tengslin og samvinnuna á milli sín. 

Exokerfi: það kemur utan um Míkrókerfið,  það er félagskerfi eða aðstæður sem 

börn og fullorðnir upplifa ekki beint en hefur óbein áhrif á þroska þeirra og félagsleg 

tengsl. Þetta geta verið aðstæður og uppákomur á vinnustöðum eða skólastofnunum sem 

hafa áhrif á líðan einstaklingsins. T.d. eru vinnustaðir foreldra Exokerfi sem hafa óbein 

áhrif á barnið, ef foreldri er ekki ánægt á vinnustað eða barn ekki ánægt í skóla, hefur það 

áhrif á tengsl barna og foreldra o.s.frv.  

Makrókerfið: felur í sér öll hin kerfin,  þ.e. samfélagið í heild, menningu, 

undirmenningu, pólitískar ákvarðanir sem ná til uppeldis barna, viðhorf um það hvernig 

skuli standa að uppeldi og fræðslu barna og fullorðinna. Efnahagsleg, menningarleg og 

félagsleg áhrif og ákvarðanir sem eru teknar í samfélaginu sem hafa bein eða óbein áhrif 

á þroska barna og stöðu þeirra, breytilegt eftir menningu.30 

Enn ein hugmyndin er vistfræðihugmynd Gerald Pattersons sem rannsakaði áhrif 

umhverfisins í sambandi við andfélagslega hegðun barna. Rannsókn hans sýndi að ef 

foreldrar nota lélega tækni til að aga börn sín og lélegt eftirlit með þeim, eru börnin 

líklegri til að brjóta af sér, eða sýna andfélagslega hegðun. Andfélagsleg hegðun barnsins 

 
30Berger, Kathleen Stassen og Ross A. Thompson. 1995:4-6  
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hefur svo áhrif á öðrum sviðum lífs þess, sem leiðir til höfnunar jafnaldra og vandræða í 

námi. Börnin geta svo lent í óæskilegum félagsskap og í framhaldi af því inn á 

afbrotabraut. Patterson talar líka um margföldunaráhrif þess konar uppeldis, þ.e. að barn 

sem elst upp í slíku umhverfi sé líklegt til að nota þessar sömu aðferðir í uppeldi á sínum 

börnum. Það verður eins og ósjálfrátt að fólk notar þær aðferðir sem það lærir í sínu 

uppeldi. Það verður eins og keðjuverkun á milli kynslóða í uppeldisaðferðum sem hafa 

svo áframhaldandi áhrif.31 Stundum kallað hinn félagslegi arfur. Þetta getum við líka 

skoðað út frá kenningum um að hvert barn skapi sér sitt innra reynslulíkan. 

2.1.4 Innra reynslulíkan  

Heildarhugmynd sem býður margþætta leið til að huga að umhverfisáhrifum er innra 

reynslulíkan. Lykilhugmyndin er sú að áhrif af reynslu liggi í einstaklingsbundinni  

túlkun á henni, og þeirri merkingu sem einstaklingurinn tengir við hana, frekar en að 

atburðurinn sjálfur hafi áhrif. Kenningasmiðir, sem leggja áherslu á mikilvægi slíkrar 

merkingakerfisfræði, halda því fram að hvert barn skapi sér innra reynslulíkan, sem 

inniheldur forsendur eða ályktanir um veröldina, sjálf sig, og samskipti við aðra, og skoði 

alla reynslu þaðan í frá út frá því.32 John Bowlby gekk út frá þessari hugmynd þegar hann 

talaði um „innra vinnslulíkan“ barnsins í sambandi við tengslamyndun, hann heldur því 

fram að barn sem hefur náð öruggri tengslamyndun geri ráð fyrir að fá svörun þegar það 

þarf á henni að halda.33 

Þetta mynstur hefst þegar barn fæðist. „Tengslaaðilinn þarf að uppfylla 

líffræðilegar og tilfinningalegar þarfir barnsins til þess að það nái að þroskast á eðlilegan 

hátt.“34 Þessi eiginleiki er meðfæddur og eykur lífslíkur barnsins. Bowlby setti líka fram 

þá kenningu að foreldrar þyrftu að vera örugg höfn (a secure base) fyrir barnið. Börn ná 

frekar góðum félagsþroska, sterkri sjálfsmynd og aðlögunarhæfni ef þau eiga örugg 

tengsl við foreldra sína. Þau verða betri í að leysa verkefni, setja sig frekar í spor annarra 

og sýna samúð.35 

31 Bee, Helen. 2000:10-11 
32 Bee, Helen. 2000:9-10 
33 Bee, Helen. 2000:10 
34 Fríða B. Jónsdóttir. 1999:26 
35 Fríða B. Jónsdóttir. 1999:26 
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Börn eru yfirleitt í höndum foreldra fyrstu mánuðina og ná að mynda þessi 

mikilvægu tengsl við þau. Svo kemur að því í flestum tilfellum hér á landi að þau fara í 

hendur annarra aðila. Mörg börn byrja á því að fara til dagmæðra og flest þeirra fara í 

leikskóla  um tveggja ára aldur, og sum yngri. 31. desember árið 2004 voru skráð 16.721 

barn á aldrinum 2ja - 5 ára á Íslandi.36 Á sama tíma voru skráð börn, á sama aldri, í 

leikskólum landsins 15.595.37 Það má því með sanni segja að langflest íslensk börn séu í 

leikskóla. Þegar börnin fara úr höndum foreldra sinna í hendur annarra hljótum við að 

leiða hugann að því hvernig vænlegast er að ná bestum árangri í uppeldi og 

hegðunarmótun þeirra. 

2.2  Samræming aðferða 
Geta uppalendur mótað einstaklinga eins og leir með því að nota ákveðnar aðferðir og 

stýra umhverfinu? Það hafa verið settar fram ýmsar kenningar sem styðja það viðhorf og 

stefnur mótaðar til þess að vinna markvisst að því að framkvæma þá mótun. Má þar t.d. 

nefna atferlismótun sem virðist vera vinsæl leið til þess að móta og breyta atferli eða 

hegðun barna, með umbun og refsingu. Atferlismótunin er byggð á kenningum 

atferlisfræðinnar, þar sem því er haldið fram að hegðun, bæði góð og slæm, sé áunnin og 

henni sé hægt að breyta.  

Fleiri aðferðir eru þekktar og í nokkrum sveitarfélögum er verið að vinna með 

samræmdar aðferðir til að hafa áhrif á hegðun barna og unglinga. Í fljótu bragði má finna 

upplýsingar á veraldarvefnum um nokkur dæmi þess að heil byggðarlög séu að gera 

tilraunir í þessa veru, s.s. í Reykjanesbæ sem býður foreldrum, starfsfólki í leik- og 

grunnskólum, einnig starfsmönnum íþróttafélaga og æskulýðsstarfs, þeim að 

kostnaðarlausu að sækja svokölluð SOS námskeið. Námskeiðin fjalla um aðferðafræði til 

að hjálpa börnum að bæta hegðun, og stuðla að tilfinningalegri og félagslegri aðlögun. 

Einnig er fjallað um hvers vegna börn eru þæg eða óþæg, og hvernig uppalendur geta haft 

áhrif.38 Þessi námskeið eru byggð á kenningum atferlisfræðinnar. Í Garðabæ hefur 

 
36 Hagstofa Íslands a). [án ártals] 
37 Hagstofa Íslands b). [án ártals] 
38 Reykjanesbær. 2006  
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bæjarstjórn samþykkt að bjóða upp á niðurgreiðslu á samskonar námskeiðum, með tilliti 

til árangurs í Reykjanesbæ.39 

Í Hafnarfirði er boðið upp á PMT-foreldrafærni, og er það þjónustueining á 

fræðslusviði Hafnarfjarðar, í samstarfi við félagsþjónustu og heilsugæslu í bænum. 

Fagfólk í mörgum leikskólum bæjarins hefur aflað sér þekkingar til að geta veitt 

foreldrum grunnfræðslu í aðferðum PMT . „Aðferðin byggir á vel rannsakaðri kenningu 

Gerald Pattersons, „Social Interaction Theory“ (félagsmótunar- og félagsnámskenning), 

um þróun andfélagslegrar hegðunar. Gengið er út frá því að barnið læri hegðun í gegnum 

tengsl sín við aðra.“40 Akureyrarbær hefur einnig tekið upp þessa þjónustu við börn og 

foreldra þeirra.  

Leikskólar leitast gjarnan við að starfa eftir ákveðnum kenningum og stefnum 

sem sumar innihalda ákveðnar aðferðir til þess að hafa áhrif á hegðun barnanna. Samstarf 

og gagnkvæmt traust milli heimilis og leikskóla telst mikilvægt í uppeldi barna, til þess 

að þau fái ekki margvísleg og misvísandi skilaboð. Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram 

að: 
Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna en leikskólanum ber að veita 
foreldrum stuðning í uppeldi barna. Mikilvægt er að náið samstarf og gagnkvæmt traust 
skapist milli heimilis og leikskóla.[...] Leikskólastjóra ber skylda til, samkvæmt lögum 
um leikskóla og reglugerð um starfsemi leikskóla, að stuðla að samstarfi heimila og 
leikskóla. Markmið með foreldrasamstarfi er að [...] - afla upplýsinga um aðstæður og 
uppeldisviðhorf foreldra – stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans – rækta 
samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna – skapa umræðuvettvang fyrir 
skoðanaskipti um uppeldi barna.41 

Öll erum við ólíkir einstaklingar, bæði fullorðnir og börn, og þess vegna misjafnt hvað 

hentar okkur eða höfðar til okkar. Ef öllum, sem koma að uppeldi barnsins, ber skylda til 

að vinna að því að ná sammæli um hvert þeir stefna í uppeldi þess og hvaða aðferðir þeir 

ætla að nota, hlýtur það að kalla á jákvæðari samvinnu innan leikskólans, og milli heimila 

og leikskóla. Það styður þessa skoðun að í bæjarfélögum sem bjóða upp á fjölbreytta 

flóru leikskóla sem starfa eftir mismunandi stefnum, kenningum og hugmyndafræði, 

hefur færst í aukana að starfsfólk, foreldrar og forráðamenn kynni sér og velji leikskóla 

fyrir sig og/eða börn sín út frá þeim áherslum sem þeir fella sig best við.  

 
39 Reykjanesbær. 2006 
40 Hafnafjörður. 2006 
41 Aðalnámskrá leikskóla. 1999. bls. 30 
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Við sem erum fullorðin þekkjum það trúlega flest, að þegar við komum inn í 

umhverfi eða aðstæður sem við þekkjum ekki, getum við orðið óörugg, spennt og jafnvel 

hrædd. Okkur líður betur þegar við þekkjum menninguna, reglurnar, mörkin og viðmiðin. 

Börn hafa líka og ekki síður þörf fyrir að vita hvar þau standa og til hvers er ætlast af 

þeim. Ef við göngum út frá því að uppalendur, heima og í leikskólum, geti haft áhrif á 

hegðun barnanna, hlýtur að þurfa að vera regla á hlutunum. 
Ef læra á af reynslunni verður að vera regla á henni. [...] Reglur og skipulag eru, [...] ... mjög 
mikilvæg til að auka öryggi og búa til þann ramma sem markar athafnasvæði og ákvörðunarsvið 
barnsins. Það er hlutverk þess fullorðna að setja mörkin. Barnið getur haft tillögurétt eftir atvikum 
en ákvörðunin er í höndum þess fullorðna. [...] Að setja mörk skapar öryggi, kemur á reglu í stað 
óreiðu, barnið lærir að tengja saman orsök og afleiðingu. Atburðir verða fyrirsjáanlegir og barnið 
lærir leiðir til að eiga góð samskipti við aðra, [...] ... þegar um erfið börn er að ræða er mikilvægt 
að byrja á því að ákvarða rammann fyrir barnið og setja mörk.42 

Til þess að starfsfólk í leikskólum geti unnið markvisst að samræmdum, ákveðnum 

markmiðum í uppeldi og hegðunarmótun og náð þeim, getum við spurt okkur hvort 

eitthvað sé til í því gullkorni að: „barnauppeldi byggist á því að vita á hvorn enda 

krakkans skuli klappað – og hvenær“, eða hvort þörf sé á meiri þekkingu? Lítum nánar á 

það í næsta kafla. 

2.3 Menntun, uppeldisfræði og þekking 

Í leikskólum og á öðrum skólastigum er leitast við að ráða sem flest faglært starfsfólk til 

starfa með börnum. Leikskólinn er fyrsta skólastigið, markvisst hefur verið unnið að því 

að styrkja það skólastig. Menntun leikskólakennara er nú á háskólastigi og ríkir metnaður 

um að gera góða leikskóla enn betri. Einnig búa aðrir starfsmenn að mikilli þekkingu og 

reynslu sem ber að nýta eins og kostur er.43 

Oftar en ekki eru foreldrar án menntunar í uppeldisfræðum. Þeir eignast sín börn 

og takast á við uppeldi þeirra með sína eigin mótun í farteskinu, sbr. vistfræðihugmynd 

Gerald Pattersons, hvort heldur sem er jákvæða eða neikvæða. Þannig hafa kynslóðirnar 

vaxið hver af annarri. En hitt er annað mál að ætla má að vísindagreinar s.s. félags-, 

læknis- og uppeldisfræði ásamt menningarlegum og pólitískum sjónarmiðum hafi m.a. 

haft áhrif á „ómenntaða“ foreldra hvers tíma, á beinan og óbeinan hátt. Kennismiðir hafa 

komið sínum kenningum á framfæri með ýmsu móti og ekki síst nú hin síðustu ár og 

 
42 Sólveig Ásgrímsdóttir. 1995:18-20 
43 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:5 
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áratugi. Það hefur orðið bylting í upplýsingaflæði til almennings, bækur, tímarit, 

fjölmiðlar og svo veraldarvefurinn nú hin allra síðustu ár. Auk þess býður fagmenntað 

fólk upp á ýmis námskeið og fyrirlestra, til að vekja foreldra og aðra umönnunaraðila til 

umhugsunar og svala þörf fólks til að vita meira og verða öruggara í því sem það er að 

fást við í uppeldi barna sinna og annarra. Sbr. SOS í Reykjanesbæ og Garðabæ og PMT í 

Hafnarfirði og á Akureyri. 

Þekking er ákveðin vörn gegn einföldun og þröngsýni. Það auðveldar fólki að 

greina á milli þess sem það getur samþykkt og þess sem það getur ekki samþykkt og 

hvers vegna.44 Það hlýtur að teljast nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því, í 

leikskólastarfi sem starfi á öðrum skólastigum, hverjir hafa áhrif á persónulegan þroska 

hvers einstaklings. 

2.3.1 Fagmennska 
Leikskólakennarar þurfa að vera fróðir eða sérfræðingar í þroskaskeiði barna. Þeim ber 

samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla að kappkosta í samvinnu við heimilin að efla alhliða 

þroska barna, í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins, hlúa að þeim andlega og 

líkamlega. Leggja grundvöll að því að börnin verði sjálfstæðir, hugsandi, virkir og 

ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi í örri og sífelldri þróun. Leikskólakennarar eiga 

að huga að þroska og þörfum hvers einstaklings. Þeir þurfa að geta greint hegðun, líðan 

og þarfir hans. Einnig þurfa þeir að leita að vísbendingum, meta áreiðanleika og 

mikilvægi, athuga og prófa áður en þeir komast að niðurstöðu. „Þegar þeir hafa komist að 

ígrundaðri niðurstöðu, þurfa þeir að bregðast við og leita lausna.“45 „Hegðun barna 

endurspeglar gjarnan líðan þeirra en leikskólakennarar geta með orðum sínum og 

athöfnum kennt börnum að beina hegðuninni í réttan farveg og færa tilfinningar sínar í 

orð.“46 Það er á ábyrgð hvers og eins leikskólakennara að færa þau orð sem standa í 

Aðalnámskrá leikskóla til lífs og vinna af heilindum með hverjum og einum einstaklingi 

til þess að stuðla að og rækta aukinn þroska hans.47 Eða eins og Margrét Pála Ólafsdóttir 

segir: „virðing fyrir hverjum og einum í stað misréttis og meðaltals“.48 Af þeim áherslum 

 
44 Myhre, Reidar.2001:13 
45 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:34 
46 Fríða B. Jónsdóttir. 1999:26  
47 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:8 
48 Margrét Pála Ólafsdóttir. 2004:15 
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sem fram koma í Aðalnámskrá leikskóla og í skólanámskrám einstakra leikskóla hljótum 

við að átta okkur á því að fagfólk hefur nú þegar gert það upp við sig að viljinn stendur til 

þess að ala börn í leikskólum upp sem einstaklinga en ekki sem hóp. Það er með öðrum 

orðum ekki hægt að ala börnin upp með annarri hendinni þegar við lítum til þeirra 

markmiða að leitast skuli við að efla heilbrigða lífshætti og lífsviðhorf barna, lífsleikni og 

sjálfstraust þeirra.49 Það eru ótrúlega margir þættir lífsins innifaldir í þeim orðum sem 

þarna standa. Leikskólakennarar bera þá ábyrgð að bregðast við þegar hnökrar verða á 

leið barns til þess þroska sem efni standa til. Þeir þurfa að vera leiðandi aðili í því að 

kanna hvort efni sé til að gera sérstakar ráðstafanir í samstarfi við foreldra og þeir bera 

einnig ábyrgð á því að stofna til samstarfs við foreldra. Jafnframt þurfa þeir að virða 

frumábyrgð foreldra og sérfræðiþekkingu á þeirra barni.50 Barnahópar sem eru í 

leikskólanum hverju sinni eru margbreytilegir þar sem þeir eru samsettir úr mörgum 

ólíkum einstaklingum. Það hlýtur að teljast eðlilegt að um leið og barn þarf að aðlagast 

þeim reglum sem gilda í leikskólanum þurfi starfsfólk að aðlagast þeim breytingum sem 

fylgja nýjum einstaklingum. Þess vegna þarf starfið að vera í sífelldri þróun, sbr. að við 

þurfum að ala upp einstaklinga sem geta orðið þátttakendur í síbreytilegu samfélagi, við 

getum að mörgu leyti ekki alið barn dagsins í dag upp við það sem var í fullu gildi fyrir 

barn tuttugustu aldarinnar. Slíkar kröfur kalla á áframhaldandi þroska og þróun 

leikskólakennarans sem fyrirmyndar í daglegu lífi leikskólabarnsins. 

2.3.2 Fyrirmyndir 

Fyrirmyndir eru mikilvægar í lífi barna. Húgó Þórisson sálfræðingur segir á heimasíðu 

sinni í grein sem heitir Vertu börnunum þínum góð fyrirmynd að eitt af því mikilvægasta í 

uppeldi hvers barns séu þær fyrirmyndir sem þau hafa. Börnin læra það sem fyrir þeim er 

haft. Því þurfa foreldrar að vanda sig í sinni hegðun og framkomu.51 

Með tilliti til áðurnefndra kenninga Wilhelm Diltheys, Bronfenbrenners og 

Pattersons hlýtur það sama/svipað að gilda með aðra uppalendur t.d. kennara, sem verja 

miklum tíma með börnum. Fullorðnir senda börnum tvöföld skilaboð ef þeir gera 

undartekningu á reglum þegar það hentar þeim, að það þurfi ekki að fara eftir reglum 

 
49 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:10 
50 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:30 
51 Hugó Þórisson. 2005 
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þegar maður hefur ekki tíma til þess, þegar maður nennir því ekki, eða þegar manni finnst 

það ekki mikilvægt. Það hlýtur að rugla börn í rýminu þegar við kennum þeim reglur, 

sem eiga að gilda fyrir alla, brjótum þær og réttlætum okkur en skömmum þau fyrir sömu 

hegðun. Geta börn sem alast upp í slíku umhverfi lært að taka mark á tilfinningum sínum 

um hvað sé rétt og hvað sé rangt?  

Í daglegu lífi í leikskólum er mikilvægt að börnin læri ákveðnar fastar athafnir 

sem lúta að líkamlegum þörfum og heilsu. S.s. að matast, þvo sér, hvíla sig og sofa. Aldur 

barnanna, þroski og þarfir setja ákveðnar skorður á hvernig haga þarf dagskipulaginu 

ásamt fleiri þáttum. Börnin hafa þörf fyrir fastan ramma sem þau geta gengið að sem 

vísum. Í daglegum athöfnum eru leikskólakennarar og annað starfsfólk mikilvægar 

fyrirmyndir þar sem börnin geta smám saman tekið aukinn þátt í því sem gera þarf eftir 

því sem aukinn þroski gefur tilefni til. Í samstarfi barna og fullorðinna læra þau margt, 

s.s. daglegar athafnir, gildi samvinnu, félagsvitund, málþroska o.fl. Margar daglegar 

athafnir eru góður vettvangur til þess að efla tengsl barns og fullorðins sem eykur traust 

barnanna gagnvart þeirri fyrirmynd sem þau hafa fyrir augum og eyrum daglega. Má þar 

nefna hvíldar- og svefntíma, matmálstíma, athafnir í fataklefa o.fl.52 Leikskólakennari 

sem er hugmyndaríkur og opinn fyrir umhverfi sínu og hvernig hægt er að nýta það í 

starfinu með börnunum er líka mikilvæg fyrirmynd. Málfar og samskipti fullorðna 

fólksins er fyrirmynd fyrir börn, enda má oft sjá og heyra „sjálfan sig“ þegar fylgst er 

með leik barnanna. Það er mjög nauðsynlegt að fylgjast með og átta sig á hver áhrif 

daglegra samskipta eru á tilfinningar barnanna og hvernig þau vinna úr þeim áhrifum. 

2.4 Tilfinningar 

Út frá kenningum um tilfinningagreind er hægt að leiða líkur að því að barnið hafi lært að 

skynja tilfinningar sínar á ákveðinn hátt og bregðast við þeim á þann hátt sem það gerir. 

Allir hafa tilfinningar, en menn hefur greint á um hvaða hlutverki þær gegna, og hversu 

mikilvægar þær eru. Á árunum 1994-1997 vakti metsölubók Daníels Goleman um 

tilfinningagreind miklar umræður. Goleman er sálfræðingur og blaðamaður, hann byggði 

umfjöllun sína á rannsóknum annarra fræðimanna, sálfræðinga og taugalífeðlisfræðinga. 

Goleman hefur verið gagnrýndur af rannsakendum á sviði tilfinninga, fyrir að túlka 

 
52 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:17-18 
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frjálslega niðurstöður rannsókna þeirra, en þeir draga þó ekki í efa að hann hafi haft sterk 

áhrif á viðhorf manna, og hafi vakið fólk til umhugsunar. 53 Goleman heldur fram að 

skýringin á því að fólk með háa greindarvísitölu geti farið halloka og fólk með lága 

greindarvístölu geti átt velgengni að fagna hljóti að vera þeir eiginleikar sem nefnast einu 

nafni tilfinningagreind. Það sem hann flokkar undir tilfinningagreind er m.a. skapstilling, 

atorka og þrautseigja, auk hæfileikans til að hvetja sjálfan sig til dáða. Hæfni á þessum 

sviðum megi kenna börnum, og gera þeim kleift að nýta þær gáfur sem þau hafa fengið 

að erfðum. Vísindalegar niðurstöður á sviði taugafræði benda til þess að hægt sé að móta 

tilfinningalegar venjur barna. Goleman telur að tilfinningagreind felist m.a. í því að hafa 

taumhald á skyndihvötum, færni í mannlegum samskiptum og hæfni til þess að átta sig á  

innstu tilfinningum annarra. Þrátt fyrir að meðfæddir erfðaeiginleikar feli í sér afmarkaða 

tilfinningaþætti sem móta skapgerð er orkukerfi heilans það sveigjanlegt að lunderni er 

ekki örlögum háð. Tilfinningalegir lærdómar sem heimili og skóli kenna í bernsku móta 

þær tilfinningalegu rafrásir sem valda mestu um hæfni eða vanhæfni þegar kemur að 

tilfinningagreind. 54 „Bernsku- og æskuárin veita þannig ómetanleg tækifæri til mótunar 

þeirra tilfinningaþátta sem munu ráða mestu um það hvernig lífinu er lifað.“55 

Talið er að það sé nú sannað að tilfinningar og vitsmunir eigi bæði samastað í 

heilanum, hafi helgað sér sín svæði og vinni náið saman. Á öðru svæðinu, möndlungnum, 

eru geymdar upplýsingar, tilfinningalegar minningar og ástríður. Þar eru persónulegar 

merkingar daglegra atburða greindar, geta ýmist vakið ánægju, umhyggju, spennu eða 

reiði. Í nýberkinum – sérstaklega ennisblöðunum á bak við ennið eru aðstæður 

endurmetnar og túlkaðar og tekist er á við þær á árangursríkan hátt, aðgerðir eru áætlaðar 

og skipulagðar til að ná settu marki. Möndlungurinn varar við hættu og nýbörkurinn velur 

hvað skynsamlegast er að gera. Þó með þeim varnagla að hraði og áreiti nútímans virðist 

oft rjúfa þessa samvinnu, sem felst í því að fólk lætur frumstæð viðbrögð möndlungsins 

ráða ferðinni, en gefur sér ekki tíma til að senda skilaboðin þaðan til úrvinnslu þar sem 

viðbrögðin eru vegin og metin. Má þá búast við að þessi hraði heimur þar sem allt á að 

gerast strax, auki á hvatvís viðbrögð hjá fullorðnum og börnum, þar sem þeim er ekki 

 
53 Erla Kristjánsdóttir. 2002:2 
54 Goleman, Daniel. 2000:11-13 
55 Goleman, Daniel. 2000:13 
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gefinn tími til að vinna úr upplýsingunum.56 Með þessa vitneskju er auðveldara að átta 

sig á því að tilfinningar barna hafa mikið að gera með hegðun þeirra. Eins og við komum 

inn á í kafla 2.2.1 þá hafa fundist greinileg áhrif erfða á tilfinningar. Erfðirnar hafa t.d. 

áhrif á hversu sterk viðbrögð við sýnum, hvort við verðum auðveldlega miður okkar, eða 

komumst í uppnám.57 Uppalendur þurfa að taka tillit til tilfinningalegra þarfa barnanna. 

Ef ekki er gefinn gaumur að þeim geta skapast tilfinninga- og atferlistruflanir sem aftur 

geta valdið truflunum á „agalögmálum“ í uppeldi. Öll þörfnumst við þess að geta tjáð 

okkur um tilfinningar okkar og hugsanir og eru börn þar engin undantekning. Þau þurfa 

að hafa einhvern sem hlustar á þau, skilur þau og viðurkennir. Börn sem þurfa mikinn aga 

og kalla á neikvæða athygli, gætu verið særð, hrædd og reið, og geta hafa verið það um 

langan tíma.58 
Barn sem elst upp við að þörfum þess er ekki sinnt og tilfinningar þess hunsaðar, lærir hvorki að 
þekkja tilfinningar sínar né annarra. Það notar þess í stað einu færu leiðina sem það þekkir og tjáir 
örvæntingu sína með hegðun sem samræmist ekki viðhorfum umhverfisins.59 

Barn sem sýnir með hegðun sinni að það á við erfiðar tilfinningar að stríða og er farið að 

lenda í árekstrum eða veldur uppalendum áhyggjum með atferli, getur verið barn sem lent 

hefur í einhverskonar áfalli. 

2.4.1 Áföll 
Í bók sinni Í leikskóla lífsins fjallar Guðrún Alda Harðardóttir um áföll og nauðsyn þess 

að leikskólakennarar hafi þekkingu til þess að takast á við áföll og áfallahjálp með 

börnum. Hún velur að flétta saman nokkrar skilgreiningar á áöllum í eina, til að ná fram 

víðtækari og dýpri skilgreiningu; 
Áfall er: Raunverulegur ytri atburður sem einstaklingur upplifir sem missi eða ógnun um missi 
einhvers sem er honum mikilvægt og vekur eðlileg og heilbrigð viðbrögð hans. Áfallið framkallar 
tilfinningalegt högg sem myndar tilfinningalegt yfirflæði og veldur því að fyrri reynsla og 
viðbragðshættir einstaklingsins nægja honum ekki til að skilja og ráða við aðstæður.60 

Margt getur orðið til þess að valda áfalli í lífi einstaklinga. Áföll eru til þess fallin að hafa 

mikil eðlileg og heilbrigð áhrif á hegðun barna sem í þeim lenda, þó að hegðunin sem 

fylgir á eftir geti hugsanlega stundum verið flokkuð sem óásættanleg eða jafnvel sem 

 
56 Erla Kristjánsdóttir. 2002:2 
57 Bee, Helen. 2000:5 
58 Helga Hannesdóttir. 1996:50-52 
59 Fríða B. Jónsdóttir. 1999:26 
60 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:72-73 
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agaleysi ef ekki er betur að gáð. Börn sýna mismunandi hegðun við áföll og getur aldur 

og hvenær á þroskaskeiðum áföllin verða haft þar áhrif.61 Þau geta kallað á athygli með 

því að vera með ólæti og gauragang. Þau sýna ofsafengna hegðun og berja foreldra sína. 

Eiga erfitt með svefn, eru óróleg og fá martraðir. Þau geta farið að sýna „smábarnatakta“, 

svo sem að væta rúmið. Þau sýna líkamleg einkenni, magaverk og höfuðverk. Þau sýna 

reiði gagnvart aðila sem hefur látist eða flutt að heiman eftir skilnað og geta tekið upp á 

því að segja óviðeigandi hluti sem fullorðnum bregður við. Börn geta verið jarðbundin í 

hugsun, og segja upphátt á eðlilegan hátt það sem fullorðnir hugsa bara við svipaðar 

aðstæður. Börn sýna gjarnan hræðslu, t.d. við að fleiri deyi eða þau sjálf. Þau geta leitað í 

að vera ein og orðið þunglynd. Lítil börn geta þjáðst af miklum aðskilnaðarkvíða og geta 

átt erfitt með að einbeita sér og orðið utan við sig. Tímahugtak er óljóst þegar þau eru ung 

og eiga erfitt með að skilja að dauðinn er varanlegur.62 „Börn ráða ekki yfir þeim 

varnarháttum sem fullorðnir nota undir álagi, þau hafa ekki yfirsýn og getu til að vinna 

sig út úr erfiðleikum af eigin rammleik.“63 

Flutningur milli staða getur valdið barni áfalli, það yfirgefur öryggi þess sem það 

þekkir og treystir á. Það geta verið mjög margir nýir þættir sem takast þarf á við, s.s. nýtt 

heimili, nýr leikskóli, ókunnug börn og fullorðnir, nýjar venjur og siðir.64 Börn geta þurft 

að fara á sjúkrahús, og getur slík lífsreynsla kallað á áfallaviðbrögð, sérstaklega hjá 

börnum sem eru á viðkvæmum tímabilum í geðtengslamyndun. Þó hefur slíkt breyst eftir 

að viðurkennt hefur verið að börn þurfa á því að halda að hafa foreldra sína með sér í 

slíkum aðstæðum. Lífsreynsla barna sem ganga í gegnum rannsóknir, aðgerðir o.fl. getur 

þó sett mark sitt á þau, og komið fram í hegðun.  

Það geta orðið dauðsföll í öllum fjölskyldum, af völdum ýmiss konar slysa, 

veikinda og annars. „Rannsóknir hafa sýnt að börn sem missa foreldra sína eru í 

áhættuhópi varðandi sálræna erfiðleika.“65 

Talið er að skilnaður foreldra geti valdið áfallaviðbrögðum hjá börnum. Skilnaðir 

og sambúðarslit eru ekki óalgeng hér á landi. Árið 2004 höfðu uppalendur 612 barna á 

 
61 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:141 
62 Kirk, Uffe. 1997:52 
63 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:142 
64 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:149 
65 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:75 
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aldrinum 0-6 ára slitið samvistum eða skilið lögskilnaði.66 Í bókinni Í leikskóla lífsins 

vitnar Guðrún Alda Harðardóttir í eigin rannsókn þar sem fram kom að 90% 

leikskólakennara sögðust hafa annast skilnaðarbörn.67 Börn skynja oft af andrúmslofti 

heimilisins þegar líður að skilnaði eða sambúðarslitum, þó að uppalendur veigri sér við 

að segja þeim frá því hvað stendur til og geta þau orðið mjög kvíðafull.68 

Misnotkun áfengis og fíkniefna hjá foreldrum getur valdið áfallaviðbrögðum. Í 

sömu rannsókn og áður er um rætt kom fram að 52% leikskólakennara sögðust hafa 

annast barn foreldra í slíkri neyslu.69 Misnotkun áfengis og fíkniefna geta leitt til þess að 

foreldrar vanrækja börn sín, eða beita þau einhverskonar ofbeldi. Vitsmunalegur 

vanþroski foreldra getur einnig leitt til þess.70 

Ofbeldi gagnvart börnum getur verið margs konar: líkamlegt, andlegt, ofbeldi 

með orðum og kynferðislegt. Líkamlegt ofbeldi getur verið sýnilegt, andlegt ofbeldi eða 

sálrænar misþyrmingar er erfiðara að sjá eða sanna. Barn sem lifir við andlegt ofbeldi 

getur farið verr út úr því heldur en barn sem býr við líkamlegt ofbeldi. Fullorðnir sem 

hafa upplifað hvort tveggja sem börn hafa sagt að það hafi verið betra að vera barinn af 

og til heldur en að þurfa að lifa með kvíðanum og angistinni sem fylgir andlegu ofbeldi.71 

Einelti er ein tegund ofbeldis sem börn geta upplifað og er jafnvel talið að það 

færis neðar og neðar í aldri. T.d. geta þriggja til fjögurra ára gömul börn lagt hvert annað 

í einelti, og er talið að þau séu meðvituð um að þau séu að gera eitthvað sem er rangt, þar 

sem þau reyna oft að breiða yfir hegðunina ef þau vita að verið er að fylgjast með þeim. 

Áðurnefnd rannsókn Guðrúnar Öldu sýnir að 69% leikskólakennara sögðust hafa annast 

barn sem hefði orðið fyrir ofbeldi.72 

Hér á landi hafa orðið náttúruhamfarir sem hafa haft gríðarleg áhrif á fullorðna og 

börn geta sýnt áfallaviðbrögð við slíku ekkert síður. Eldgos, jarðskjálftar og snjóflóð, eru 

dæmi um náttúruhamfarir, sem hafa riðið yfir, þar sem börn og fullorðnir hafa látist. 

Yfirvofandi hætta á slíku hefur líka áhrif á sálarástand fólks. Það eru töluverðar líkur á að 

leikskólabarn á Íslandi verði einhvern tíma fyrir eða upplifi atburði sem geta valdið 
 
66 Hagstofa Íslands c) [án ártals] 
67 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:76 
68 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1993:314 
69 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:77 
70 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:229 
71 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995:229-230 
72 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:80-81 
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áföllum og vitað er að þau valda sálrænum truflunum. Sem dæmi má nefna að þegar 

snjóflóð hafa fallið á byggðarlög er ekki verið að fást við áfall hjá einum einstaklingi, eða 

fáeinum, það geta verið flest eða öll börn í nokkrum eða mörgum leikskólum í næsta 

nágrenni sbr. snjóflóðin á Vestfjörðum árið 1995. Áhrifanna getur gætt víða um landið, 

þar sem nálægðin er svo mikil á okkar litla landi.73 

Það er alveg ljóst að hér verður ekki gerð tæmandi grein fyrir öllu því sem getur 

haft áhrif á hegðun barna í lífi þeirra. En við höfum hér reynt að varpa ljósi á nokkra 

veigamikla þætti sem okkur finnst mikilvægir til að skilja hvað getur legið að baki 

hegðun barna, hvort sem hún getur talist ásættanleg eða ekki. En ónefndir eru þættir eins 

og áhrif lífsstíls móður á meðgöngu, mengun sem getur haft áhrif á foreldra og þess 

vegna barn alveg frá getnaði og áfram eftir fæðingu. Efnahagur foreldra og aðrir 

félagslegir þættir í samfélaginu. Mataræði sem vitað er að getur haft gríðarleg áhrif á 

hegðun barna, að öllum líkindum væri það efni í aðra ritgerð hvort fæði í leikskólum sé 

nógu hollt og uppfylli þær kröfur sem við eigum með réttu að láta skipta okkur miklu 

máli, ekki síður en annan aðbúnað barnanna. T.d. er talið að mataræði geti haft ótrúlega 

mikil áhrif á börn með ADHD, og atriði eins og jafnvægi í blóðsykri getur haft mikil 

áhrif á öll börn. Hvíld barnanna skiptir máli, barn sem er alltaf þreytt á erfitt með að hafa 

stjórn á hegðun sinni. Hönnun húsnæðis í leikskólanum og annar aðbúnaður, er mikið 

áreiti í umhverfinu sem hefur áhrif á hegðun barnanna.  

Þannig mætti lengi telja áfram, en okkur leikur forvitni á að kanna hvaða skoðanir 

starfsfólk í nokkrum leikskólum hefur á fáeinum atriðum sem okkur ber að huga að þegar 

verið er að fást við hegðun leikskólabarnanna.  

3. Aðferðafræði könnunarinnar  
Til að fá svör við þeim spurningum sem brunnu á okkur um tilfinningu starfsfólks í 

leikskólum Ísafjarðarbæjar varðandi samræmdar aðferðir við að taka á agamálum,  hvort 

starfsfólkinu fyndist börn í leikskólum agalaus, og hvort það upplifði sig öruggt þegar að 

ögun kæmi, ákváðum við að leggja spurningalista fyrir starfsfólk leikskóla 

Ísafjarðarbæjar. Með þeim hætti töldum við að besta myndin af viðhorfi sem flestra 

fengist. 

 
73 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:81-82 
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Spurningalistinn innihélt 11 spurningar og  var bæði eigindlegur og megindlegur. 

Hægt var að svara hvort heldur með því að merkja í viðeigandi reiti og/eða skrifa frá 

eigin brjósti við hverja spurningu. (Sjá fylgiskjal 1.)  

Við tókum þá ákvörðun að kanna viðhorf allra starfsmanna leikskólanna sem 

vinna með börnum og í öllum sex leikskólum bæjarfélagsins. Starfsfólk við ræstingar og í 

eldhúsum leikskólanna var undanskilið þar sem það vinnur alla jafna ekki með 

börnunum. Úrtakið var 50 manns og af þeim svöruðu 41 eða 82%.  

Við sömdum spurningalistann og fengum leikskólakennara til að forprófa hann og 

benda okkur á misfellur. Nokkrar breytingar urðu á uppsetningu listans en inntakið hélst. 

Við fengum leyfi hjá leikskólafulltrúa Ísafjarðarbæjar til að leggja spurningalistann fyrir 

starfsfólkið og einnig hjá hverjum og einum leikskólastjóra. Við fórum sjálfar með 

listann í alla leikskólana en létum leikskólastjóra það eftir að kynna hann og dreifa 

honum til starfsfólksins. Eina kynningin af okkar hálfu var lítil klausa í haus 

könnunarinnar þar sem fram kom hverjar við værum, hvað við værum að gera, hvers 

vegna við værum að leggja listann fyrir starfsfólkið, til hvers við ætluðumst af 

starfsfólkinu og að með svörin yrði farið sem trúnaðarmál og listunum eytt að úrvinnslu 

lokinni. Til þess að auka líkur á að starfsfólkið svaraði eftir bestu samvisku, þó svo að um 

viðkvæmar upplýsingar væri að ræða, þá létum við umslög fylgja með þannig að hver 

starfsmaður skilaði sínum svörum í lokuðu umslagi. Við gáfum starfsfólkinu 2 – 3  daga  

til að svara og að þeim liðnum fórum við í leikskólana og sóttum gögnin. Sökum ófærðar 

og óveðurs sáu leikskólastjórarnir á Suðureyri, Flateyri og Þingeyri um að koma listunum 

annað hvort í póst eða á ferðir til Ísafjarðar þar sem við nálguðumst þá.  

Ef við værum að vinna spurningalistann í dag yrði framsetning svarmöguleikanna 

við spurningunum önnur og spurningarnar að einhverju leyti aðrar þar sem efnistök 

ritgerðarinnar breyttust frá því spurningalistinn var saminn þar til ritsmíðinni lauk. Samt 

sem áður nýttust niðurstöður könnunarinnar okkur og opnuðu nýja sýn á nokkra 

efnisþætti. Það er okkar mat að aðferðarfræði og vísindalegur áreiðanleiki könnunarinnar 

hefði mátt vera betri. Nokkrir gallar eru á könnuninni og er þá helst að telja að okkur 

gekk frekar illa að semja inngang að spurningalistanum sem væri lýsandi fyrir hvað við 

værum að gera og hvað við vildum vita þannig að það passaði við spurningalistann. 

Einnig vantaði svarmöguleikana „veit ekki“ og „vil ekki svara“  við allar spurningarnar. 
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Það hefði hugsanlega mátt hafa svarmöguleika sem byggðust á mismunandi stigum þ.e. 

mjög sammála, frekar sammála o.s.frv. Ástæða þess að við efumst um áreiðanleika 

könnunarinnar er sú að við úrvinnsluna tókum við eftir því að í a.m.k tveimur 

leikskólanna hafði starfsfólkið haft samráð eða samvinnu við svörun könnunarinnar þar 

sem svörin voru orðrétt eins í öllum tilvikum. Þess vegna teljum við að í þeim leikskólum 

sé ekki að koma fram tilfinning eða álit hvers starfsmanns fyrir sig. 

Úrvinnslu spurningalistans var þannig háttað að fyrst voru svörin frá hverjum 

leikskóla fyrir sig tekin saman og set upp í excel skjal. Hver einasta athugasemd var skráð 

og gerð mynd af hverju svari fyrir sig til þess að átta sig betur á dreifingu svaranna. Þá 

vorum við komnar með skýra mynd af því hvernig starfsfólkið í hverjum leikskóla fyrir 

sig svaraði. Því næst tókum við saman niðurstöður hverrar spurningar fyrir sig í öllum 

leikskólunum og skráðum á sér síðu í skjalinu og settum í myndrænt form til að átta 

okkur á heildarskiptingu svaranna. Að lokum settum við svörin frá tveimur stærstu 

leikskólunum upp í töflur til samanburðar. Tilgangurinn með því var að skoða hvort  

munur væri á svörunum eftir því hvort leikskólinn hefði fastmótaða stefnu eða ekki. Að 

þessu loknu fórum við að velta fyrir okkur hvernig við gætum sett niðurstöðurnar fram. 

Okkur fannst ekki hægt að setja niðurstöðurnar fram þannig að það sæist frá hvaða 

leikskóla svörin kæmu því þá væri ekki hægt að tryggja nafnleysi svarenda þar sem á  

nokkrum leikskólunum eru það fáir starfsmenn að hægt væri að finna út hver svaraði 

hverju. Því tókum við þá ákvörðun að setja niðurstöðurnar fram sem samantekt á svörum 

allra starfsmanna leikskóla Ísafjarðarbæjar og bera síðan saman nokkra athyglisverða 

þætti sem komu í ljós hjá starfsfólki tveggja stærstu leikskólanna.  

4. Niðurstöður könnunarinnar 
Þegar við fórum að vinna úr könnuninni kom í ljós að flestir svarenda völdu þann kostinn 

að merkja eingöngu við í tilbúnu reitina, en nokkrir merktu bæði við þar og rökstuddu 

svör sín á til þess gerðum stöðum.  

Eina flokkunin sem við gerðum á starfsfólkinu var hvort það hefði 

leikskólakennaramenntun eða ekki. Skiptingin var sú að 29% höfðu 

leikskólakennaramenntun, 56% voru leiðbeinendur og 15% svöruðu ekki. Eftir á að 

hyggja þá hefði þurft að gera ráð fyrir valmöguleikunum Aðstoðarleikskólakennari og 

annað.  
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Fyrsta eiginlega spurningin hljóðar þannig; „Er unnið eftir ákveðinni stefnu, 

kenningu eða hugmyndafræði í leikskólanum? Ef svo er þá hvaða?“ Markmiðið með 

þessari spurningu er tvíþætt, annarsvegar að fá fram hjá starfsfólkinu hvort það telji að 

unnið sé eftir ákveðinni stefnu eða ákveðni hugmyndafræði og hinsvegar hvort 

starfsfólkið sé meðvitað um hana. Við úrvinnsluna fundum við alvarlegan galla á hönnun 

spurningalistans þar sem 

okkur hafði algerlega 

láðst að gefa 

möguleikann á svörunum 

„veit ekki“ og „vil ekki 

svara“ Það getur skýrt 

þessi 13% sem kjósa að 

svara ekki þessari 

spurningu. 

Mynd 1 Stefnur og hugmyndafræði sem unnið er eftir að mati 
starfsfólks. 

Dewey virðist samkvæmt niðurstöðunum njóta mestrar hylli stefnumótenda hjá 

leikskólum Ísafjarðarbæjar en Hjallastefnan þar næst.  

Því næst vildum við vita hvort starfsfólk teldi/vissi hvort það væru samræmdar 

aðferðir til að taka á agamálum/hegðunarfrávikum innbyggðar í stefnuna/kenninguna sem 

unnið er eftir í þeirra leikskóla. 34% taka ekki 

afstöðu, en þar sem spurningin er háð því að 

svarið við spurningu 1 sé „já“ þá teljum við 

það ásættanlegt. Af þeim sem taka afstöðu 

svara 67% játandi og 33% neitandi.  

Þriðja spurningin hljóðaði þannig „Ef 

svarið við spurningu 2 er já, (samræmdar 

aðferðir eru innbyggðar), eru þessar 

samræmdu aðferðir þá þekktar og notaðar í 

starfinu til þess að taka á agamálum, þ.e. þegar 
Mynd 2 Eru samræmdu aðferðirnar þekktar og 
notaðar? 

Skipting svara þeirra sem tóku afstöðu.

72%

0%

14%

14%
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Stundum

Samræmdar
aðferðir án
ákveðinnar
stefnu

Hvaða stefnu, kenningu eða hugmyndafræði
er unnið eftir í leikskólanum? 

29%

38%

6%

12%

13%
2%

Hjallastefnan

Dewey

Dewey og Piaget

Engri, en verið að vinna í
því
Svara ekki 

Almenn leikskólastefna
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hegðun barns er ekki innan ásættanlegra marka?“ Hér svara bara þeir sem starfa í 

leikskólum sem hafa ákveðnar stefnur, kenningar eða hugmyndafræði. Svarmöguleikarnir 

sem gefnir voru eru já, nei og stundum. Það sama gildir hér og í spurningu 1 að 

svarmöguleikana „veit ekki“ og „vil ekki svara“ vantaði hjá okkur. 49% svara ekki 

þessari spurningu og viljum við skýra það með því að spurningin er skilyrt við spurningu 

2 og svarhlutfallið því ásættanlegt.  

Okkur lék forvitni á að vita hvort þeir sem ekki hafa mótaða stefnu um hvernig 

tekið er á agamálum/hegðunarfrávikum barnanna á sínum vinnustað, vildu hafa stefnu og 

skilyrtum því fjórðu spurningu við neikvætt svar við spurningum 1 og 2. 41% svöruðu 

þessari spurningu, 94% þeirra játandi, 

6% neitandi og þykir okkur  

athyglisvert hversu stór hluti 

starfsfólksins vill hafa mótaða stefnu.  

 Spurningu fimm settum við 

fram til þess að fá enn skýrari svör um 

það hvort starfsfólk hefði þá tilfinningu 

gagnvart starfsmannahópnum að 

mörkin um hegðun barna séu samræmd 

og þekkt af öllu starfsfólkinu eða hvort 
Mynd 3 Eru mörk varðandi hegðun barna þekkt og/eða fer 
starfsmaður eftir eigin innsæi? 

hver og einn starfsmaður fer eftir eigin innsæi. Þarna hafa allir möguleika á að svara 

hvort sem unnið er eftir ákveðinni stefnu, kenningu eða hugmyndafræði eða ekki. Það 

sem okkur þótti merkilegast við niðurstöður þessarar spurningar er það að svörin við 

henni stangast á við svör í spurningum 2, 3,og 6.  Það lítur út fyrir að starfsfólk telji að 

aðferðir séu innbyggðar þekktar og notaðar en samt sem áður sé það að notast við eigið 

innsæi. Þá vaknar sú spurning hvort starfsfólki sé orðið svo tamt að vinna eftir þessum 

samræmdu aðferðum að það telji sig vera að bregðast við eftir eigin innsæi, eða hvort 

starfsfólk er bara alls ekki að vinna eftir aðferðunum þó að það þekki þær og viti af þeim.  

Í sjöttu spurningu spyrjum við um tilfinningu starfsfólksins fyrir því hvort það 

noti líkar eða ólíkar aðferðir varandi aga/hegðunarfrávik. 76% telja að starfsfólkið noti 

líkar aðferðir, 22% telja að aðferðirnar séu ólíkar og 2% taka ekki afstöðu.  

A) Eru mörk varðandi hegðun barna 
samræmd og þekt?
 B) Fer starfsmaður eftir eigin innsæi?

42%

45%

9%
4%

A)
B)
A og B
Svara ekki 
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„Upplifir þú þig örugga/n þegar þú tekur á agamálum?“ Þannig hljómaði sjöunda 

spurningin og var svörunin við henni eftirfarandi: 100% tóku afstöðu, 90% upplifa sig 

örugga en 10% tjá óöryggi.  

Samkvæmt könnuninni finnst 42% starfsmanna leikskóla Ísafjarðarbæjar börn 

vera agalaus, 35% finnst þau ekki vera agalaus og 23% finnst sum börn vera agalaus. 

Þetta er athyglisverð niðurstaða og munum við koma betur að þessu síðar.   

Þá spurðum við um það hvort samráð væri milli starfsfólks í leikskólanum og 

foreldra um hvernig tekið sé á hegðun barna og töldu 71% að stundum væri samráð, 17% 

töldu að um samráð væri að ræða og 12% töldu að ekki væri samráð á milli starfsfólks 

leikskólanna og foreldra. Athugasemdir með svörum þeirra sem sögðu já eða stundum 

benda til þess að slíkt samráð sé helst viðhaft þegar um erfiðleika er að ræða varðandi 

hegðun barna. 

Að lokum spurðum við starfsfólkið hvort það hefði kynnt sér kenningar, stefnur 

og strauma varðandi hegðunarmótun. Svörunin var 95%. Af þeim sem tóku afstöðu telja 

44% sig hafa kynnt sé efnið lítillega, 38% nokkuð vel, 13% hafa ekki kynnt sér efnið, 5% 

segjast rétt hafa skoðað þetta.  

Við báðum svarendur að tiltaka það efni varðandi hegðunarmótun sem það hefði 

kynnt sér og urðu 51% þeirra við þeirri beiðni okkar, af þeim sem það gerðu nefndu 28% 

starfsmanna „Hjallastefnuna“ og 28% nefndu „Töfrar 123“, „Tígurinn taminn“ 9%, og 

ýmis námskeið, bæklingar frá heilsugæslu, greinar í Uppeldi, hegðunarraskanir barna, 

Pavlov, Skinner, Erikson o. fl., atferlismeðferð og SOS voru nefnd af 5% starfsmanna 

hvert. 
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5. umræða  
Eins og við komum inná í inngangi þá virðist þjóðfélagsumræðan snúast um, hvort það sé 

nógu mikill agi í skólum á öllum skólastigum og ekki síður hvort það sé nógu mikill agi á 

heimilum, umræðunnar gætir ekki síst hjá foreldrum, kennurum og öðru fólki sem kemur 

að uppeldi barna. Það er alveg ljóst af þeirri umræðu, sem og öllum þeim rannsóknum 

sem hafa verið gerðar víða um heim að rétta leiðin til þess að móta hegðun barna þannig 

að hún falli innan ásættanlegra marka, virðist vera vandfundin. Við álítum að ekki sé til 

hin eina rétta uppskrift, enda erum við að fást við flókna og margbreytilega áhrifaþætti í 

lífi hvers einstaklings eins og fram hefur komið. 

Af hverju hegðar barn sér eins og það gerir? Einn helsti mælikvarði sem 

leikskólakennarar sem og aðrir sem að börnum standa, nota til þess að vega og meta 

þroska þeirra og líðan, er að fylgjast með hegðun barnsins. Það er hægt að sjá margt og 

nýta til þess að leiða börn til aukins þroska ef lesið er í hegðun þeirra. Flest börn hegða 

sér stundum „vel“ og stundum ,,illa“, en sum börn eiga af einhverjum ástæðum erfitt með 

að halda sig innan þess ramma sem þykir ásættanlegur á hverjum stað og stund. Eins og 

hefur komið fram fyrr í þessari ritgerð eru nokkrir af þeim þáttum sem hafa áhrif á 

hegðun einstaklinga erfðirnar, andleg og líkamleg líðan, fjölskylduhagir, 

jafningjahópurinn, skólasamfélagið, efnahagur, menning og samfélag í víðri merkingu, 

umhverfi og ekki síst samskipti 

sem eru stór hluti lífs okkar frá 

vöggu til grafar.  

Í könnuninni sem við 

gerðum í leikskólum 

Ísafjarðarbæjar spurðum við 

starfsfólkið hvort því finnist börn 

vera agalaus.  
Mynd 4 Agi eða agaleysi 

Meirihluti starfsmanna virðist hafa þá tilfinningu að börn séu agalaus, að minnsta kosti 

sum þeirra. Að hluta til getur skýringin á því að kennurum og foreldrum finnist börn 

agalaus, verið þau mismunandi viðmið og þolmörk sem einstaklingar hafa, einnig getur 

ríkt allt önnur menning á heimili nemanda en á heimili kennarans. Það sem þykir 

Finnst þér börn agalaus?

42%

35%

23%

Já
Nei

Sum börn
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sjálfsögð hegðun á heimili annars aðilans getur þótt algerlega óviðunandi á heimili hins. 

Eins og fram kemur í umfjöllun um vistkerfin hér að framan eru það margir einstaklingar 

og margir hópar sem hafa áhrif á mótun hvers einstaklings. Fyrst og fremst má nefna 

fjölskyldu einstaklingsins, síðan aðra hópa sem einstaklingurinn tilheyrir. Hver hópur 

hefur svo sína menningu, s.s. eins og menning skólans sem er samsett úr lögum og 

reglugerðum sem um slíka starfsemi gilda hverju sinni, þeim markmiðum sem hver skóli 

setur sér en einnig menningu þess samfélags sem skólinn þjónar, og að auki menningu 

allra þeirra einstaklinga sem tilheyra þeirri stofnun, allt hefur þetta einhver áhrif á hvern 

og einn einstakling. 

Þegar viðmiðin eru ólík getur skapast ójafnvægi. Við slíkar aðstæður er mikilvægt 

að þeir sem standa barninu næst, kennarar og foreldrar, komi til móts við hvert annað til 

að koma á jafnvægi og miðla því hvaða leiðir hægt sé að sætta sig við af báðum aðilum, 

og ekki síst að velferð barnsins sé höfð að leiðarljósi. Þegar barn skynjar að það er 

samstarf í gangi og allir aðilar eru sammála um hvað er ásættanlegt, er kominn rammi 

sem það getur lagað sig að og lært hvar mörkin liggja. Börn eru dugleg að aðlagast alls 

konar aðstæðum, en þegar þau eru í umhverfi og menningu sem þau þekkja og geta lagað 

sig að, er minni hætta á að árekstrar verði og hegðun þeirra sé utan þeirra marka sem 

teljast ásættanleg á hverjum stað og hverri stund.  

Eins og fram kemur í kafla 2. þá hefur margt áhrif á hvernig fólk skilgreinir 

hegðun. Má þar nefna væntingar og viðhorf, umhverfi, barnið, uppalendur og dagsform 

þeirra. Við erum öll misjöfn og óreiðuþol okkar er mismikið og því mismunandi hvað við 

flokkum sem erfiða hegðun. Rifjum aðeins upp hvernig hegðun hefur verið skilgreind: 

„Hegðun verður vandamál þegar hún er ekki í samræmi við aðstæður, þegar hún er ekki í 

samræmi við það sem búast má við út frá aldri og þegar barnið gerir ekki það sem við 

viljum að það geri, þegar við viljum að það geri það og á þann hátt sem við viljum“.74 

Skilgreining á hugtakinu agi í Orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði er; „stjórn yfirboðara 

á þeim undirgefna, einkum gát á hegðun og beitingu refsingar fyrir afbrot“75 Þessar 

skilgreiningar eiga mjög vel við þegar kenningar atferlisfræðinnar um atferlismótun eru 

skoðaðar, þær byggjast á því að móta og breyta atferli eða hegðun barna, með umbun og 

 
74 Sigríður Lóa Jónsdóttir. 2001:1-2  
75 Orðaskrá út uppeldis- og sálarfræði. 1994:12 
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refsingu, þar sem því er haldið fram að hegðun, bæði „góð“ og „slæm“, sé áunnin og 

henni sé hægt að breyta. En okkur leikur nú hugur á að spyrja hversu sanngjarnt það sé að 

við sem fullorðin teljumst setjum okkur í sæti yfirboðara og barnið í sæti þess undirgefna, 

að við förum eftir okkar viðmiðum um hvað telst ásættanleg hegðun, jafnvel eftir því 

dagsformi sem við erum í hverju sinni og beitum svo refsingu þegar okkur þykir það við 

hæfi. Það geta einfaldlega ekki talist fagleg eða sanngjörn vinnubrögð  gagnvart 

börnunum, ef við lítum til þess hversu ótrúlega margir svarendur í könnuninni segja að 

starfsmaður fari eftir eigin innsæi. Við teljum að  leikskólakennarar þurfi  að leggja aukna 

áherslu á mikilvægi þess að starfsfólk sé með skýra og mótaða stefnu þegar tekið er á 

hegðun og atferli þannig að misræmis gæti ekki eftir því hvernig vindar blása hverju 

sinni. Enda kemur fram í  könnuninni að starfsfólkið vill mótaða stefnu. 

Samkvæmt svörum í könnuninni vilja 94% starfsfólks, sem kannast ekki við að 

það sé mótuð stefna um hvernig tekið er á agamálum/hegðunarfrávikum á þeirra 

vinnustað, hafa mótaða stefnu, en 6% þeirra sem svöruðu, svöruðu neitandi. Það voru 

41% svarenda sem svöruðu þessari spurningu. Þykir okkur athyglisvert hversu stór hluti 

starfsfólksins vill hafa mótaða stefnu og vekur þessi niðurstaða okkur bjartsýni um að 

starfsfólkið sé í raun ósátt við að tekið sé á agamálum nánast eftir geðþótta og dagsformi 

og æski þess vegna breytinga. Í spurningu 2 í spurningalistanum er spurt hvort 

samræmdar aðferðir til að taka á agamálum/hegðunarfrávikum séu innbyggðar í stefnu, 

kenningu eða hugmyndafræði sem unnið er eftir. Við úrvinnsluna tókum við eftir því að í 

tveimur leikskólum svöruðu allir þessum lið játandi. Þá skoðuðum við hvaða stefnu unnið 

er eftir í þessum tilteknu leikskólum og í ljós kom að þeir vinna báðir í anda sömu 

fastmótuðu stefnunnar. Það er því óhætt að fullyrða að stærsti hluti þeirra sem svara því 

játandi að samræmdar aðferðir til þess að taka á agamálum séu innbyggðar í 

stefnu/kenningu leikskólans, vinni eftir fastmótaðri stefnu. Einungis 3 starfsmenn sem 

svara játandi vinna ekki í þessum leikskólum, en þeir vinna allir í sama leikskólanum þar 

sem aðferðir eru samræmdar en tengjast ekki kenningum né kennismiðum heldur 

áherslum leikskólans sjálfs og geta þeir þess allir á könnunarblaðinu. Þessi niðurstaða 

leiðir m.a. hugann að því að það að leikskóli móti sér og vinni eftir ákveðinni stefnu 

stuðlar tvímælalaust að samræmdari vinnubrögðum starfsfólksins og eykur jafnframt 

öryggiskennd þess, a.m.k. hvað varða agamál. 
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Okkur lék forvitni á að vita hvort unnið sé eftir samræmdum aðferðum varðandi 

agamál/hegðunarfrávik í einhverjum sveitarfélögum. Við fundum umfjöllun á 

veraldarvefnum  frá fjórum af stærri sveitarfélögum landsins sem eru að vinna að því að 

koma á samræmdum aðgerðum í leikskólum, grunnskólum, í tómstundastarfi og á 

heimilum. Þessi umræddu sveitarfélög eru Reykjanesbær, Hafnarfjörður, Garðabær og 

Akureyri. Við gerðum ekki víðtæka könnun en okkur virðist þetta gefa ákveðnar 

vísbendingar um að það sé tilhneiging til þess að samræma aðferðir og samræmist þetta 

vel áðurnefndum óskum starfsmanna í könnuninni um meiri leiðsögn um agamál. Það er 

líka ljóst að þó ekki sé nauðsynlegt að allsstaðar sé farin sama leiðin að takmarkinu er 

eindregið mælt með því af fagfólki á uppeldissviði og innan sálfræðinnar að samræma 

aðferðir í barnauppeldi, s.b. hvatning til samstarfs leikskólakennara og foreldra að þeir 

sem koma að uppeldi sama einstaklingsins reyni að hafa samráð til þess að barnið viti 

frekar hvar það stendur og til þess að auðvelda daglegt líf.  
 

Mynd 5 Agi eða agaleysi í leikskóla með óljósa 
stefnu.          

Mynd 6 Agi eða agaleysi í leikskóla með 
fastmótaða stefnu. 

Þegar við fórum yfir niðurstöður könnunarinnar okkar, rákum við augun í athyglisvert 

sjónarhorn, við gerðum samanburð á tveimur leikskólum þar sem annarsvegar er 

innbyggð fastmótuð stefna um hvernig tekið er á agamálum/hegðunarfrávikum en 

hinsvegar leikskóli þar sem virðist vera óljóst eftir hvaða stefnu leikskólinn starfar að 

mati starfsmanna. Eins og sést hér á myndunum að ofan, virðist starfsfólkið í 

leikskólanum sem hefur óljósu stefnuna, upplifa börnin almennt agalausari heldur en í 
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hinum leikskólanum. Það sem okkur finnst þó ennþá merkilegra er samanburður á því, í 

þessum sömu tveimur leikskólum, hvort starfsfólkið upplifi sig öruggt þegar það tekur á 

agamálum. Þar virðist ekki skipta máli hvort fastmótuð stefna sé til staðar eða ekki, 

starfsfólk upplifir sig frekar öruggt óháð því, og meira að segja lýsir starfsfólk leikskólans 

með óljósu stefnuna meira öryggi en starfsfólk leikskólans þar sem unnið er eftir 

fastmótaðir stefnu. 
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Mynd 7 Öryggistilfinning starfsfólks þegar tekið er á agamálum 
Þessar misvísandi niðurstöður rugla okkur og valda okkur miklum heilabrotum 

því okkur finnst þær stangast mjög á. Einnig er athyglisvert að starfsfólkið, í miklum 

mæli, upplifir börn agalaus en sjálft sig öruggt.  Þessi þversögn varð til þess að við fórum 

að velta því fyrir okkur hvort starfsfólkinu finnist agaleysið sem það telur sig sjá hjá 

börnunum eigi sér upptök sín á heimilunum en ekki í leikskólanum og því beri það ekki 

ábyrgð og leiti síður lausna. Þetta er sjónarhorn sem vert væri að rannsaka.  

Einnig veltum við því fyrir okkur hvort hugsanlegt sé að tilhneigingin til þess að 

hafa samræmdar aðferðir stangist á við okkar innra reynslulíkan, sem er ólíkt milli 

einstaklinga þar sem reynsla okkar og uppeldi hefur mótað líkan hvers og eins. Innra 

reynslulíkan okkar er það sem okkur er eðlislægt og tamt og þess vegna getur hver og 

einn starfsmaður upplifað sig öruggan með sínar aðferðir, þrátt fyrir að þær séu ólíkar 

aðferðum annarra og að ekki sé samræmi á milli þeirra. Þetta skýrir hins vegar ekki hvers 

vegna stór hluti starfsmanna tjáir öryggi en saknar þess samt að hafa ekki fastmótaða 

stefnu. 
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Okkur þætti rökrétt að þar sem mörk varðandi hegðun barnanna eru samræmd og 

þekkt að þar upplifði starfsfólk síður agaleysi meðal barnanna, þar sem allir væru að 

vinna innan sama rammans varðandi hegðun og þess vegna væru börnin örugg um þau 

mörk sem hegðun þeirra er sett. Það ætti að stuðla að því að skapa þeim það öryggi sem 

þau þarfnast til að halda hegðun sinni innan ásættanlegra marka.  

Í samanburði á þessum tveimur títtnefndu leikskólum sem skáru sig úr kom önnur 

niðurstaða okkur einnig á óvart. Meirihluti starfsfólks í leikskólanum með fastmótuðu 

stefnuna upplifir að mörk varðandi hegðun barnanna séu þekkt sem kemur vissulega ekki 

á óvart, meirihluti starfsfólksins í leikskólanum þar sem stefnan er óljós upplifir það að 

hver starfsmaður fari eftir eigin innsæi sem kemur heldur ekki á óvart. Það sem kemur 

verulega á óvart er að þrátt fyrir þetta upplifir það sig mjög öruggt, og jafnvel öruggara 

en starfsfólkið með fastmótuðu stefnuna, þegar kemur að því að taka á agamálum eins og 

fram hefur komið.  
 

Mynd 8 Eigið innsæi eða samræmd mörk í 
leikskóla með fastmótaða stefnu. 

Mynd 9 Eigið innsægi eða samræmd mörk í  
leikskóla með óljósa stefnu. 

Í Aðalnámskrá leikskóla, er kveðið á um mikilvægi þess að samskipti gangi vel 

fyrir sig milli foreldra og starfsfólks annarsvegar og starfsfólks og barna hins vegar.76 Það 

hvernig til tekst hefur áhrif á líðan og hegðun barnsins í leikskólanum sem og heima fyrir. 

Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að samráð leikskóla og heimila um hvernig 

tekið skuli á hegðun barna virðist helst einskorðast við þau tilvik þegar um erfiða hegðun 

eða hegðunarfrávik er að ræða.  

 
76 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:30 
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Kennarar í leikskólum hljóta að velta fyrir sér hvaða aðferðir er best að nota til að 

markmið Aðalnámskrár leikskóla náist varðandi möguleika barnanna til vellíðunar og 

öryggis. Efla tilfinningaþroska einstaklinganna, búa þeim umhverfi með öryggi, hlýju og 

festu. Kenna þeim að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, efla sjálfstraust þeirra og 

trú á eigin getu, veita þeim frelsi til að tjá tilfinningar sínar, reiði, ótta, gleði og sorg.77 

Þegar við höfum aflað okkur nokkurrar þekkingar á því hvaða þættir hafa áhrif á 

hegðun barna, virðist okkur sú aðferð að móta atferli barnsins eftir okkar geðþótta, 

viðmiðum og dagsformi síður en svo gjaldgeng og alls ekki fagleg. Við gerum okkur 

grein fyrir að flestir sem hafa til að bera almenna skynsemi hljóti að komast að sömu 

niðurstöðu og beiti agamótunaraðferðum af yfirvegun eða lýsi a.m.k. yfir áhuga um að 

þannig sé málum háttað líkt og kom fram í könnuninni. Við könnumst samt sem áður við 

það stríð sem getur orðið milli barna og uppalenda, þar sem uppalendum finnst þeir ekki 

vera að ná ásættanlegum árangri við að aga barnið. Það fer mikið púður í það að velta 

fyrir sér góðum aðferðum til að hafa stjórn á hegðun barnanna og að velta fyrir sér af 

hverju börnin eru agalaus og rekast illa heima og/eða í skóla. Oft verður slíkt stríð til þess 

að annar aðilinn hefur þá tilfinningu að hann hafi sigrað í viðureigninni en hinn aðilinn 

upplifir að hann hafi tapað, ekki hefur fengist niðurstaða sem báðir aðilar geta komið 

sáttir að. Við hljótum að þurfa að taka mið af hverjum einstaklingi rétt eins og kveðið er á 

um í Aðalnámskrá leikskóla.78 Það er ekkert vafamál  hversu vandmeðfarið það er að 

taka á því þegar barn sýnir „erfiða“ hegðun. Fagfólk gegnir mikilvægu hlutverki við 

greiningu hegðunarerfiðleika, m.a. þurfa leikskólakennarar að hafa þekkingu á þroskaferli 

barna til að hafa ákveðin viðmið þegar þeir meta hvort hægt er að tala um 

hegðunarerfiðleika. Þetta getur á stundum komið í veg fyrir að litið sé á erfiða hegðun 

sem merki um að þörf sé á að aga barnið. Við teljum að allir þroskaþættir hvers 

einstaklings hafi bein eða óbein áhrif á hegðun. T.d. barn sem hefur skertan líkams- og 

hreyfiþroska getur sýnt „erfiða“ hegðun þegar það getur ekki fylgt barnahópnum eftir. 

Einn áberandi þroskaþáttur sem hefur áhrif á hegðun er málþroskinn. Nauðsynlegt er að 

hlúa að honum þar sem áberandi breyting verður þegar börnin ná aukinni færni í 

tungumálinu sem auðveldar þeim að takast á við uppákomur í samskiptum. Barn sem er 

 
77 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:8-10 
78 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:15 
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vel statt í málþroska á auðveldara með að leysa mál sem upp koma heldur en barn sem 

ekki getur komið orðum að líðan sinni. Það sjáum við t.d. á því hvernig börnin fara flest 

smám saman að nota orð í stað handalögmáls þegar þau eldast og eflast að þroska. 

Við getum þó ekki skellt skuldinni eingöngu á umhverfi og uppeldi barnsins þegar 

við leitum að ástæðum „erfiðrar“ hegðunar heldur verður að taka erfðirnar með í 

reikninginn. Fundist hafa erfðafræðileg áhrif á hegðun og geðræna þætti barna eins og við 

ræddum í kafla 2.2.2. Barnið er ekki óskrifað blað þegar það byrjar í leikskóla því þá 

þegar hefur reynsla þess mótað tilfinningatengsl þess við nánustu fjölskyldu. Hvernig sú 

tengslamyndun hefur tekist hefur áhrif á alla aðra tengslamyndun. Barn sem hefur 

myndað örugg tengsl við sína nánustu á auðveldara með að mynda góð tengsl við aðra. 

Barni sem hefur náð að mynda örugg tengsl við sína nánustu, má líkja við skip sem á sína 

heimahöfn og siglir út frá henni en leitar alltaf aftur í öruggt skjól heimahafnarinnar t.d. 

þegar gefur á bátinn í lífsins ólgusjó, svo líkingunni sé haldið. Samkvæmt Bolwby eru 

örugg tengsl við foreldra undirstaða góðs félagsþroska, sterkrar sjálfsmyndar og 

aðlögunarhæfni. Börn sem hafa ekki náð að mynda traust og örugg tengsl við sína 

nánustu eru óörugg, með óstöðuga sjálfsmynd og slæman félagsþroska, sýna oft vanmátt 

sinn með „erfiðri“ hegðun og fagmaður sem er næmur á þroska og þarfir barna getur 

skipt sköpum fyrir framtíðartengslamyndun þeirra. Með orðum sínum og athöfnum getur 

leikskólakennarinn aðstoðað þessi börn við að beina hegðun sinni á rétta braut og tjá 

tilfinningar sínar.79 Samkvæmt Aslin og fimm líkönum hans um umhverfisáhrif sem við 

ræddum í kafla 2.4.1 getur faglegt starf í leikskólum haft þau áhrif að færni barna eykst 

varanlega.   

Uppeldisaðferðir foreldra eru enn einn þátturinn sem hefur áhrif á hegðun barna. 

Eins og við komum inná í kafla 2.4.2 flokkuðu  Braumrid, Maccoby og Martin 

aðferðirnar í fjóra flokka sem hver um sig hefur misjöfn áhrif á útkomu uppeldisins. Það 

hlýtur að skipta gríðarlegu máli að foreldrar vandi sig við uppeldið og séu meðvitaðir um 

þær gjótur sem hægt er að falla í og geri sér grein fyrir því að uppeldisaðferðirnar sem 

þeir viðhafa strax i frumbernsku barnsins hafa áhrif á myndun innra reynslulíkans 

barnsins. 

 
79 Fríða B. Jónsdóttir. 1999:26 
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Í kafla 2.4.3 fjöllum við um innra reynslulíkan og þar kemur fram að í innra 

reynslulíkani hvers einstaklings er samansöfnuð túlkun hans á allri hans reynslu og 

upplifun, forsendur eða ályktanir hans um veröldina, sjálfan sig og aðra. Það hvernig barn 

upplifir tilveruna fyrstu árin, á meðan reynslulíkanið er í smíðum, hlýtur því að hafa áhrif 

á viðbrögð og hegðun þess síðar á lífsleiðinni.  

Stundum tekur fullorðið fólk svo til orða um barn að það sé óvitlaust, og viti alveg 

hvað það er að gera þegar það sýnir hegðun sem ekki þykir ásættanleg. Í kafla 2.7 fjöllum 

við um tilfinningagreind. Samkvæmt þeirri kenningu er talið sannað að tilfinningar og 

vitsmunir eigi bæði samastað í heilanum, hafi helgað sér sín svæði og vinni náið saman. 

Annað svæðið inniheldur upplýsingar um tilfinningalegar minningar og ástríður. Hitt 

svæðið sér um skynsamleg viðbrögð við upplifun. Í nútíma samfélagi er hraði og áreiti 

daglegt brauð. Fullorðið fólk er oft fullt af streitu sem leiðir til þess að það bregst við 

aðstæðum án þess að upplýsingarnar fari til úrvinnslusvæðis heilans. T.d. getur móðir 

upplifað það að barnið sé mjög lengi að klæða sig ef hún er að verða of sein í vinnuna. 

Hún bregst við þessum aðstæðum með því að ásaka barnið um að vera alltaf svo lengi að 

klæða sig í stað þess að hugsa rökrétt, hvetja barnið með því að benda því á að það eigi 

eingöngu eftir að fara í skóna og úlpuna og þá geti þau drifið sig af stað.  

Því miður virðist þessi streita vera til staðar í leikskólunum og sífellt er verið að 

reka á eftir börnunum sem lenda þá í sömu gryfju og þeir fullorðnu, þ.e. að bregðast við 

áður en upplýsingarnar eru fullunnar. Þá kemur hugsanlega til ásökun frá hinum 

fullorðnu um óásættanlega hegðun og hvatvís viðbrögð barnsins. Orsök þess að aðstæður 

sem þessar koma upp bæði í leikskólanum og á heimilum er m.a. skipulagsleysi 

fullorðins fólks, fólk ætlar sér ekki nægan tíma. Það er fullorðna fólkið sem skipuleggur 

athafnirnar á báðum stöðum og það er þeirra að tryggja að tíminn sé nægur til þess að 

barnið geti lokið því sem til er ætlast. Reynsla okkar úr starfi í leikskólum er sú að 

stundum er dagskráin það þétt að bæði fullorðnir og börn þurfa að hafa sig öll við til þess 

að standast áætlun. Við slíkar aðstæður getur talist eðlilegt að börn sýni sterk viðbrögð og 

árekstrar skapist. Fagfólk í leikskólum ber ábyrgð á því að skapa börnum barnvænt 

umhverfi sem stuðlar að þroska þeirra og vellíðan. Þar með talið nægilega rúman tíma til 

þess að fullvinna upplýsingarnar sem þau meðtaka og öðlast færni í daglegum athöfnum. 

Ábyrgð fagfólksins hlýtur jafnvel að vera enn meiri í dag en áður þar sem börn eru, 
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allflest, stærstan hluta vökutíma síns í þeirra umsjá. Þetta styður mjög þá kenningu að 

starfsfólk þurfi að ræða og móta vinnulag og aðferðir með tilliti til hvernig er tekið á aga 

og þá ríður einnig á að hafa foreldra með í þeirri umræðu. 

Börn, eins og fullorðnir, hafa tilfinningar og skoðanir sem fullorðnir eiga að bera 

virðingu fyrir og taka tillit til. Að hlusta á börnin þegar þau tjá sig og bregðast við er leið 

til þess að kenna þeim að þekkja tilfinningar sínar og annarra. Það er ekki nóg að hlusta 

heldur þarf hlustandinn að heyra þau skilaboð sem felast í því sem sagt er. Hlustandinn 

þarf einnig að sýna viðmælanda að hann hafi skilið það sem sagt var svo ekki skapist 

misskilningur. Barn sem ekki fær að tjá sig í heyranda hljóði er líklegt til að sýna 

óásættanlega hegðun til þess að ná athygli hinna fullorðnu. Óásættanleg hegðun við slíkar 

aðstæður er ekki til marks um agaleysi heldur einstakling sem fær ekki tilfinningalegum 

þörfum sínum fullnægt.  

Börn fá skilaboð um hvaða tilfinningar séu leyfilegar og hvaða tilfinningum er 

æskilegt að leyna. Börn læra fljótt að jákvæðar tilfinningar eru „góðar“ og þar með 

leyfilegar, neikvæðar tilfinningar séu aftur á móti „vondar“ og „skammarlegar“. Börn 

læra að eiga samvinnu við þá aðila í umhverfi sínu sem hafa vald. Þau finna að þegar þau 

standa sig vel, veldur það ánægju, en þau finna jafnframt til kvíða við að missa ástúð 

þeirra sem annast þau ef þau standa sig ekki vel. Þegar börn eldast virðast þau öðlast 

meiri sjálfsvitund og þar með fleiri tilfinningar s.s. eins og afbrýðisemi, skömm, 

sektarkennd, stolt og meðaumkun með öðrum. Þessar tilfinningar þróast smám saman, 

þegar börn taka þátt í fjölbreyttari félagslegum samskiptum.80 

Samfélagið leggur mikla áherslu á það að einstaklingurinn nái hæfni í að stjórna 

tilfinningum sínum og kunni þær reglur sem gilda þar. Minni áhersla er lögð á að 

einstaklingurinn þekki og skilji tilfinningar sínar.  

„Tilfinningar tengjast meira og minna öllum athöfnum í daglegu lífi okkar. Við finnum til 

gleði, reiði, sorgar, öfundar, samkenndar, ástar, meðaumkunar o.s.frv.“ 81 Tilfinningaskali 

hvers einstaklings er breiður og er nokkuð einstaklingsbundið hversu sterkar 

tilfinningarnar eru. Það er einnig misjafnt hvað veldur tilfinningalegu ójafnvægi. 82 Það 

sem vekur sterkar tilfinningar hjá einum getur öðrum fundist minna mál. Taka þarf tillit 

 
80 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1998:73-74 
81 Helga Hannesdóttir. 1996: 50-52.  
82 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1998: 72 
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til þess mismunar og virða mörk hvers einstaklings fyrir sig. Barn getur lært að hafa vald 

á tilfinningum sínum í samskiptum við fullorðna, en það getur átt erfitt með að hafa vald 

á tilfinningum sínum og hegðun í barnahópnum á sama tíma. Þar eru samankomnir 

margir einstaklingar á svipuðu róli í þroska sem eru allir að læra að þekkja sjálfa sig og 

aðra. Börnin hafa þörf fyrir að fá að spreyta sig og takast á við aðstæður en þau þurfa líka 

aðstoð þegar þau sigla í strand í samskiptum sínum. Á fyrstu árum leikskólagöngu sinnar 

eru börn að læra að vera til og átta sig á því að þau eru ekki hluti af öðrum einstaklingi 

þ.e. foreldri. Þau eru einnig að læra að þau hafa áhrif á aðra með framkomu sinni og 

hegðun, þau eru að prófa sig áfram og finna hvar mörkin liggja. Börn sem eiga erfitt með 

að hafa stjórn á hegðun sinni þurfa enn skýrari mörk en ella. Ef þau hafa vanist því að ná 

sínu fram með óásættanlegri hegðun, getur þurft töluverðan aðlögunartíma þegar þau 

byrja í leikskóla og þurfa að setja sig undir nýjar reglur og ný mörk. Börn sem eru 

óörugg, t.d. vegna lélegra tilfinningatengsla við foreldra sína, geta þurft langan tíma til að 

læra að treysta starfsfólki leikskólans og geta staðist þær væntingar sem til þeirra eru 

gerðar. Það reynir mikið á uppalendur þegar börn eiga erfitt með hegðun og sýna sínar 

verstu hliðar jafnvel dag eftir dag. Slík hegðun er oft komin til vegna öryggisleysis barns 

sem veldur því að það er spennt og á jafnvel von á höfnun vegna þess að það standi sig 

ekki.  

Barn sem hefur orðið fyrir áfalli getur sýnt erfiða hegðun en samt sem áður getur 

hegðunin talist eðlileg miðað við skilgreiningu á viðbrögðum við áfalli í lífi einstaklinga. 

Þá þarfnast það ástúðar og þekkingar uppalanda á því hvernig hægt er að hjálpa því að 

vinna úr áfallinu, þeirrar þekkingar að úrvinnsla áfalla getur tekið mislangan tíma. Þegar 

barn hefur orðið fyrir áfalli hafa foreldrarnir oftar en ekki upplifað það líka og eru 

kannski þess vegna ekki í stakk búnir til að veita barninu alla þá áfallahjálp sem það 

þarfnast. Jafnvel bregðast foreldrar við á þann hátt að þeir ræða ekki málin við barnið, þá 

kemur til kasta leikskólans og starfsmanna hans og er nauðsynlegt að þeir hafi þá 

þekkingu sem til þarf eða leiti sér sérfræðiaðstoðar. Mikilvægt er að hafa náið samstarf 

við foreldra því þeir eru jú sérfræðingar í sínu barni og sjá hugsanlega einhver viðbrögð 

sem barnið sýnir ekki í leikskólanum og gæti verið afleiðing áfallsins.Gagnkvæmt 

upplýsingastreymi milli foreldra og leikskóla auðveldar báðum aðilum að átta sig á því 

hvort viðkomandi hegðun barnsins sé áfallatengd. Stundum þarf starfsfólk leikskóla að 
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fást við dulin áföll í lífi barna t.d. misnotkun, áfengis og vímuefnanotkun foreldra, 

heimilisofbeldi, vanrækslu o.f.l. sem fólk reynir alla jafna að fela. Einnig geta börn orðið 

fyrir einelti af hendi annarra barna eða jafnvel fullorðinna. Ekki er alltaf hægt að treysta á 

að börn bregðist við slíkum áföllum með „erfiðri“ hegðun sem er sjáanleg öðrum og því 

meiri líkur á að umhverfið  bregst við. Þau geta brugðist við með því að draga sig í hlé, 

orðið óvirk og þunglynd sem veldur því að vanlíðan barnsins getur dulist mun lengur. 

Þunglyndi meðal ungra barna er vandgreint og krefst sérþekkingar sem starfsfólk 

leikskóla býr alla jafna ekki yfir. Leikskólar hafa hinsvegar aðgang að sérfræðingum sem 

eiga að hafa þekkingu á þessu sviði og er það þá leikskólans að leita eftir slíkri aðstoð. 

Orsakir hegðunartruflana sem stafa af ofbeldi koma oft ekki upp á yfirborðið fyrr en á 

fullorðinsárum. Þess vegna getur verið mjög erfitt að átta sig á hvað veldur 

hegðunartruflunum eða vanlíðan hjá börnum sem búa við ofbeldi. Það er ótrúlegt, en þó 

skiljanlegt, hvað börn geta verið lagin við að taka þátt í blekkingarleik fullorðinna sem 

hafa jafnvel beitt andlegu ofbeldi til þess að fá börnin til að þegja. Stundum getur verið 

um lærða hegðun að ræða, þ.e. þegar börn hafa fengið skilaboð um hvaða tilfinningar eru 

leyfilegar og hvaða tilfinningum er æskilegt að leyna, eins og við fjölluðum um hér að 

framan. Þau hafa þá eflt með sér það viðhorf að neikvæðar tilfinningar séu „vondar“ og 

„skammarlegar“. Þau vilja þóknast þeim sem annast þau og óttast höfnun ef þau standa 

sig ekki í því. Meðhöndlun slíkra mála, er eins og fram hefur komið, vandmeðfarin. Opin 

umræða í samfélaginu hefur orðið til þess að fjölgun hefur orðið á tilkynningum til þeirra 

aðila sem málin varða s.s. eins og til kvennaathvarfsins og Stígamóta. Það er sláandi tala 

(sem fram kemur í rannsókn Guðrúnar Öldu Harðardóttur og við höfum nefnt hér í kafla 

2.8.1), að 69% leikskólakennara sögðust hafa annast barn sem hefði orðið fyrir ofbeldi. 

Skilnaðir og flókin fjölskyldumynstur sem samanstanda af stjúpforeldrum og 

stjúpbörnum eru staðreynd í íslensku samfélagi. Jafnvel eru dæmi þess að börn heyrast 

ræða saman í fataklefanum um hvort „þessi sé núna pabbi þinn, hann var einu sinni pabbi 

minn“. M.t.t.þ. að skilnaðir geti valdið börnum áföllum og að 90% leikskólakennara 

(samkvæmt rannsókn Guðrúnar Öldu Harðardóttur sem getið er um í kafla 2.8.1) sögðust 

hafa annast „skilnaðarbörn“ getur talist líklegt að starfsfólk í leikskólum þurfi alloft að 

fást við afleiðingar skilnaða hjá börnum. Jafnvel eru dæmi um að slík áföll verði oftar en 

einu sinni hjá sama barninu. Veltum við því fyrir okkur hvort brugðist sé við áföllum 
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þessum sem skyldi í leikskólum, þar sem skilnaðir eru það algengir, nánast orðnir 

„normið“ og fólki hættir kannski til að gleyma hversu miklu áfalli þeir geta valdið 

börnum.  

Áföll tengd náttúruhamförum eru staðreynd í lífi margra barna hér á landi. Ef 

tekið er dæmi frá Súðavík, þar sem önnur okkar býr, þá er yfirvofandi snjóflóðahætta á 

vegi sem foreldrar aka um daglega á leið sinni til og frá vinnu mikið í umræðunni og 

hefur mikil áhrif á sálarlíf barns. Þessi umræða veldur óöryggi sem brýst út í 

aðskilnaðarkvíða sem er óþekktur hjá þessu barni þegar snjóflóðahætta er ekki fyrir hendi 

og umræður um hana engar. Í byggðarlögum sem hafa orðið illa úti í náttúruhamförum, 

s.s. eins og snjóflóðunum í Súðavík og á Flateyri árið 1995, verða áhrifin mjög mikil. 

Allir í þorpunum urðu fyrir áfalli, björgunarfólk frá næstu byggðarlögum sem vann við 

erfiðar aðstæður urðu fyrir áfalli, fjölskyldur og aðstandendur allra þessara aðila urðu 

fyrir áfalli svo áhrifin geta verið gríðarlega víðtæk. Það tekur langan tíma að byggja upp 

eðlilegt mannlíf á ný og áhrifa gætir enn hjá fólki sem ekki hefur náð að vinna úr 

áföllunum og/eða býr enn við aðstæður sem ekki er hægt að hafa stjórn á nema að 

takmörkuðu leyti. Þegar slíkt ástand skapast er þörf á utanaðkomandi hjálp þar sem t.d. 

starfsfólk í leikskólum er í sama ástandi og aðrir. Má þar nefna sem dæmi að Guðrún 

Alda Harðardóttir kom til Flateyrar til þess að hjálpa til við að vinna með börnum í 

leikskólanum, þar sem hún hefur þekkingu á áfallahjálp fyrir börn.83 Það er ómetanlegt 

fyrir starfsfólkið að fá slíka aðstoð til að koma reiðu á hvernig hægt er að vinna úr 

aðstæðunum. Hins vegar má segja að snjóflóðahætta sé eitthvað sem hægt er að sjá fyrir 

að einhverju leyti, en jarðskjálftar eru ástand sem almenningur getur ekki séð fyrir eða 

áttað sig á fyrirboðum. Fólk sem býr á svæðum eins og á Suðurlandi þar sem stór 

jarðskjálfti reið yfir nýverið, býr við ótta við eitthvað sem það getur ekki séð eða snert og 

má segja að það sé jafnvel enn verra, auk þess sem það er ekki árstíðabundið. Vissulega 

gætir áhrifa slíkra atburða mest fyrst á eftir og áhrifin fjara smám saman út, en það er líka 

þekkt að áfallatengdir atburðir geti haft langtímaáhrif. Sérstakir dagar sem barn tengir t.d. 

einhverjum sem hefur dáið geta vakið upp viðbrögð og jafnvel annars konar áföll vekja 

upp erfiðar minningar seinna. Börn geta orðið áheyrendur að umræðum sem þau skilja 

ekki en túlka oft á tíðum á einhvern hátt með sjálfum sér. Þau geta borið sektarkennd 

 
83 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:90-91 
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vegna einhvers sem þau álíta jafnvel að sé þeirra sök og erfitt eða jafnvel ómögulegt er að 

tengja við einhvern atburð sem ekki er ofarlega í huga annarra sem umgangast barnið 

daglega. Það er möguleiki að enn sé til fólk sem gerir sér ekki grein fyrir að atburðir geti 

valdið börnum áfalli af því að þau sýna annars konar hegðun og viðbrögð en fullorðnir. 

Þess vegna er hætta á að börnin fái lítinn stuðning við að vinna sig út úr því andlega 

höggi sem áfall veldur.  

Þegar leikskólakennari er í þeirri stöðu að þurfa að hjálpa barni sem hefur orðið 

fyrir einhverskonar áfalli þarf hann að þekkja og skilja viðbrögð barna við áföllum. 

Leikskólakennarar eru oftast í þeirri stöðu að eiga traust barnanna sem þeir annast og hafa 

því greiðan aðgang að þeim til þess að sýna umhyggju og skapa aðstæður þar sem börnin 

finna sig örugg að tjá hugsanir og tilfinningar. Leikskólakennarar geta nýtt sér nokkrar 

leiðir til að fylgjast með úrvinnslu áfalla hjá börnum. Má þar nefna að leikur og þá 

sérstaklega hlutverkaleikur er ein leið barna til þess að vinna úr áföllum og með því að 

fylgjast grannt með leiknum getur starfsfólk séð hvort úrvinnsla á sér stað eða hvar barnið 

er statt í úrvinnsluferlinu. Annað sem hægt er að nýta sér er skapandi starf og umræður 

tengdar því. 84 

Eins og fram hefur komið t.d. í kafla 2.6 má búast við að allflestir foreldrar séu án 

sérmenntunar á sviði uppeldisfræða, en við lítum samt sem áður þannig á að allflestir 

foreldrar séu sérfræðingar í sínu eigin barni. Það ber að virða sem og það að foreldrar 

bera frumábyrgð á uppeldi sinna barna, en leikskólastarfið er viðbót við það uppeldi.85 

Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn leikskólanna bera mikla ábyrgð enda fer krafan 

um sérfræðiþekkingu og fagmennsku vaxandi. Góðir leikskólakennarar leggja mikinn 

metnað í að svara þessum kröfum með velferð barnanna að leiðarljósi. Metnaðarfullt starf 

fer fram í flestum leikskólum landsins og þekking á alhliða þroska barnsins er nauðsynleg 

til að mæta öllum þörfum einstaklinganna hvers fyrir sig. Hegðun barna, er eins og fram 

hefur komið, leiðarljós sem hægt er að nýta sér til að átta sig á hvernig þeim líður og hvar 

þau eru stödd í þroska. Ábyrgð leikskólakennara er sú að fylgja þeim merkjum eftir sem 

börnin senda frá sér. Nauðsynlegt er að fylgjast með hverjum einstaklingi fyrir sig og 

vera meðvitaður um breytingar á hegðun og atferli. Þegar leikskólakennari hefur fengið 

 
84Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:97  
85 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:7 
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þá tilfinningu að barn þurfi aðstoð til að vinna úr vanlíðan sinni sem kallar á óvirkni eða 

erfiða hegðun, þarf hann að fylgja þeirri tilfinningu sinni eftir, leita að vísbendingum, 

gera athuganir og reyna að fá staðfestingu á að eitthvað viðvarandi sé til staðar sem kallar 

á viðbrögð. Þá kemur að því að það þarf að ígrunda hvernig best sé að bregðast við og 

framkvæma það með vitneskju og helst í samvinnu við aðra sem að uppeldi barnsins 

koma. Líf barna í leikskóla er ekki aðeins undirbúningur undir önnur „mikilvægari“ stig 

lífsins heldur er það mikilvægasta verkefni lífsins í dag. Leikskólakennarar og annað 

starfsfólk geta haft úrslitaáhrif á það að vel takist til.  

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar telur stór hluti leikskólakennara og 

starfsmanna að börn séu einfaldlega agalaus þ.e. að hegðun þeirra beri að skoða í ljósi 

þess að þau séu einfaldlega óþekk og að leikskólakennarar og starfsfólk leikskólans 

styðjist við eigin innsæi þegar kemur að því að fást við óæskilega hegðun barna. Okkur 

finnst með tilliti til alls þess sem við höfum rætt hér að agaleysi sé ekki ásættanleg 

skýring á erfiðri hegðun barna heldur sé hún merki sem leikskólakennurum ber að 

bregðast við á faglegan hátt og skoða hvað liggur að baki hegðuninni. Ekki getur talist 

ásættanlegt eða faglegt að brugðist sé við eftir skyndiákvörðun hverju sinni heldur er 

nauðsynlegt að leikskólakennarar og starfsfólk séu meðvituð um eigin viðhorf til aga og 

agaleysis og bregðist við af yfirvegun og að vel athuguðu máli. 

5.1 Tillögur til úrbóta 
Ljóst er að  þörfin á því að samræma er ekki ný af nálinni, aðalnámskrár skólanna bera 

þess vitni sem og lög og reglugerðir sem eru grunnur að vel skipulögðum samfélögum. Í 

þeim er settur fram rammi sem ber að uppfylla, en hægt er að fara margar leiðir til þess 

að ná því takmarki sem stefnt er að. Við teljum að það sama megi segja um leiðir til þess 

að hafa áhrif á hegðun barna sem eiga erfitt með að falla inn í þann ramma sem þeim er 

settur. Einnig má teljast eðlilegt að starfsfólk kappkosti að tileinka sér  þær aðferðir sem 

ætlast er til þar sem unnið er eftir ákveðinni stefnu sem hefur innbyggðar aðferðir til þess 

að taka á hegðun barna. Við lítum svo á með tilliti til könnunarinnar að nauðsynlegt sé að 

starfsfólk þekki og sé vel meðvitað um sinn ramma, til hvers er ætlast af því og hvaða 

markmiðum það leitast við að ná. Okkur virðist það geta haft nokkur áhrif á hvernig 

starfsfólk upplifir hegðun barnanna og hversu vel gengur að fá þau til að falla að 

ásættanlegum mörkum. Það er nauðsynlegt að allt starfsfólk leitist sífellt við að þróa 
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starfsaðferðir sínar, endurskoði og meti hvernig gengur að ná markmiðum sem unnið er 

að. Þar á meðal viljum við leggja áherslu á nauðsyn þess að allt starfsfólk í leikskólum 

leggi sig fram um að afla sér faglegrar þekkingar á því hvað hefur áhrif á hegðun barna 

eins og á alla aðra þroskaþætti. Þegar starfsfólk upplifir sig öruggt og veit að hvaða marki 

það stefnir, má búast við að það leitist einnig við að endurskoða og meta hvernig gengur 

með samskipti við börnin. Ef ekki gengur nógu vel þarf að huga að nýjum áherslum til 

þess að ná þeim markmiðum. Einnig þarf að vera ljóst að ef sú tilfinning er til staðar að 

barn eigi í erfiðleikum beri leikskólakennurum að bregðast við því að vel athuguðu máli 

og í samráði við foreldra. Okkur virðist væntingar foreldra til leikskólans og væntingar 

leikskólakennara til foreldra séu þættir sem þörf er á að skilgreina betur en almennt 

virðist vera gert. Við teljum að þar þurfi að gilda sú regla að þó að leikskólakennarinn og 

foreldrarnir noti ekki endilega sömu aðferðir séu allir að vinna að sama takmarkinu þ.e. 

velferð barnsins.  Það kom fram í könnuninni okkar að 71% starfsfólks taldi að stundum 

væri haft samráð við foreldra, 17% töldu að um samráð væri að ræða og 12% töldu að 

ekki væri samráð á milli starfsfólks og foreldra. Athugasemdir með svörum þeirra sem 

sögðu já eða stundum benda til þess að slíkt samráð sé helst viðhaft þegar um erfiðleika 

er að ræða varðandi hegðun barna.  

 Þarft væri að gera rannsókn á því hvaða væntingar foreldrar barna í leikskólum 

landsins bera til leikskólastarfs og einnig á því hvaða væntingar leikskólakennarar hafa til 

þess sama og athuga hvort nægilegt samræmi sé á milli. Í könnuninni kom fram að 

starfsfólkið upplifir börn agalaus, en sjálft sig öruggt og varð þetta ósamræmi til þess að 

við fórum að velta því fyrir okkur hvort starfsfólkinu finnst agaleysið sem það telur sig 

sjá hjá börnunum eiga sér upptök á heimilunum en ekki í leikskólanum. Þetta er vinkill 

sem vert væri að rannsaka.  
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Lokaorð 
Það hefur verið spennandi að kafa í það hvað eru stærstu áhrifavaldarnir þegar kemur að 

hegðun barna. Við höfum komist að því að ekki sé sanngjarnt að tala um  „agaleysi“ 

heldur verður alltaf að skoða hvað liggur að baki hegðunar. Erfðafræðileg og 

umhverfisáhrif vega þungt en einnig skipta aðferðir og viðhorf uppalenda miklu máli.  

Fagmennska í leikskólum skiptir sköpum fyrir barn sem á í vandræðum og fer 

mikilvægið vaxandi ár frá ári þar sem meirihluti barna dvelur megnið af vökutíma sínum 

í umsjá leikskóla. Fagmenn í leikskólum bera ábyrgð á því að hafa frumkvæði að því að 

brugðist sé við ef grunur leikur á að barn eigi í vanda og ber að leita sér aðstoðar 

sérfræðinga ef þurfa þykir. Því er mikilvægt að leikskólakennarar séu vel að sér í þroska 

og hegðun barna og því sem hefur áhrif á hana.  

Við beindum athygli okkar að því að hver einstaklingur er mikilvægur og ástæða 

til að ítreka mikilvægi þess að hann fái að njóta sín á sínum forsendum. Við teljum að 

ekki sé hægt að ala barnahópinn upp eftir einni „ríkisreglu“, ef við viljum ala upp 

sjálfstæða, hugsandi einstaklinga, og hefur sú skoðun okkar styrkst með hverju skrefinu í 

heimildavinnunni og ritsmíðunum.  

Skoðanir starfsmanna leikskóla Ísafjarðarbæjar á því hvort börn séu agalaus og 

hvernig þeir upplifa sig þegar þeir taka á agamálum í starfi, kom okkur um margt á óvart 

því okkur þótti misræmis gæta þar á milli. Starfsfólkinu finnst börnin agalaus en upplifir 

sig samt öruggt þegar það tekur á agamálum. Þetta er að okkar mati verðugt 

rannsóknarefni og hver veit nema við skoðum þetta nánar í framtíðinni.   

 Mikilvægt er að leikskólakennarar séu mjög meðvitaðir um sjálfa sig sem 

fyrirmyndir barnanna í daglegu lífi, samskipti fullorðinna sín á milli og við börnin hafa 

þar mikið að segja. Einnig þarf að hafa það í huga að börn sem við erum að ala upp í dag 

eru ekki börn þess tíma þegar við vorum að alast upp, leikskólakennarar þurfa sífellt að 

leitast við að þróa starfsaðferðir sínar og að sinna endurmenntun til þess að fylgja eftir 

þeim hröðu þjóðfélagsbreytingum sem eiga sér stað í nútímasamfélagi. Mjög mikilvægt 

er að leikskólakennarar séu vel meðvitaðir um eigin viðhorf til aga og agaleysis, að þeir 

séu að bregðast við af yfirvegun og að vel athuguðu máli en ekki eftir skyndiákvörðun 

hverju sinni. 
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Við erum á því eftir að hafa skrifað þessa ritgerð til B.Ed. prófs að hún skilji eftir 

fleiri spurningar en svör. Það er  svo margt sem hefur áhrif á  hegðun hjá barni að það  er 

með ólíkindum, eiginlega kraftaverk, að nokkur einstaklingur komi þokkalega heill út úr 

því sem við köllum uppeldi. En þar sem við trúum á kraftaverk og góð áhrif af 

metnaðarfullu og faglegu uppeldisstarfi höfum við nú aflað okkur menntunar sem 

leikskólakennarar og hlökkum til að taka þátt í uppeldi einstaklinga sem fá að njóta þess 

að alast upp sem sjálfstæðir hugsandi einstaklingar sem tilbúnir eru að takast á við 

síbreytilegt lýðræðisþjóðfélag.  
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Fylgiskjal 1 

Könnun  

Hver er tilfinning starfsfólks varðandi samræmingu á 
aðferðum sem notaðar eru til þess að taka á agamálum 
og hegðunarmótun í leikskólum Ísafjarðarbæjar. Í 
tengslum við lokaverkefni við Háskólann á Akureyri, 
leikskólabraut.   
Leiðsagnarkennari: Margrét Jensína Þorvaldsdóttir  
Nemendur:Guðný Hanna Harðardóttir og Ingibjörg Einarsdóttir 
 
Kæri leikskólastarfsmaður, við stöllurnar erum að vinna að lokaverkefni við Háskólann á 
Akureyri og biðjum um aðstoð þína. Verkefnið fjallar um samskipti, með áherslu á 
samskipti starfsfólks og barna, hegðun barna og aðferðir til þess að taka á agamálum og 
hegðunarmótun. Með því að svara eftirfarandi spurningalista eftir bestu samvisku þá 
leggur þú okkur til upplýsingar sem nýtast okkur við vinnslu verkefnisins. Með 
spurningalistana verður farið sem trúnaðarmál og þeim eytt að úrvinnslu lokinni. 
Spurningalistinn er nafnlaus og því útilokað að svörin þín þekkist frá öðrum svörum.  
 
Leikskólakennari                            Leiðbeinandi   
 

1. Er unnið eftir ákveðinni stefnu, kenningu eða hugmyndafræði í leikskólanum? Ef 
svo er þá hvaða? 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
2. Ef svarið við spurningu 1. er já, eru þá samræmdar aðferðir til þess að taka á 

agamálum/hegðunarfrávikum innbyggðar í stefnuna, kenninguna eða 
hugmyndafræðina? 

 Já              Nei          
 
3. Ef svarið við spurningu 2. er já, eru þessar samræmdu aðferðir þekktar og notaðar 

í starfinu til þess að taka á agamálum, þ.e. þegar hegðun barns er ekki innan 
ásættanlegra marka? 
Já             Nei          Stundum    

 



4. Ef svar við spurningu 1. og 2. er nei, gætir þú hugsað þér að hafa mótaða stefnu 
um hvernig tekið er á agamálum/hegðunarfrávikum barnanna. 
Já             Nei   

 

5. Ef svarið við spurningu 4. er já hvaða stefnu gætirðu hugsað þér? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Hvort sem svarið við 1. og 2. var já eða nei: 

 A)         Eru mörk varðandi hegðun barna samræmd og þekkt af öllu starfsfólkinu,     

B)          Fer hver starfsmaður eftir eigin innsæi til þess að taka á málum, hverju 

sinni sem þau koma upp? 

 

7. Er það þín tilfinning að starfsfólkið noti líkar aðferðir og áherslur eða ólíkar 
varðandi aga/hegðunarfrávik? 
Líkar        Ólíkar  

 
8. Upplifir þú þig örugga/n þegar þú tekur á agamálum? 

Já             Nei   
 

9. Finnst þér börn agalaus og ómeðvituð um hvar mörkin liggja?  
 

Já                 Nei   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________            

 
10. Er samráð milli starfsfólks í leikskólanum og foreldra um hvernig tekið er á 

hegðun barna? 
Já         Stundum          Nei    

 



11. Hefur þú kynnt þér kenningar, stefnur og strauma varðandi hegðunarmótun 
barna? 
Já, nokkuð vel.         Lítillega.         Rétt skoðað.            Ekki neitt. 

 

12. Ef svarið við 11. er já hvaða kenningar, stefnur og strauma hefur þú kynnt þér? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Við þökkum þér kærlega fyrir þátttökuna og hjálpina við lokaverkefnið. 
Með kærri kveðju. Ingibjörg og Guðný Hanna 

 


