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ÁGRIP 

 

Það er ætlunin með þessu verkefni að koma fram með hugmyndir um það hvað við 

getum gert til þess að efla samvinnu heimilis og skóla með þá hugsun að allir séu 

samtaka um það að bera hag barnsins fyrir brjósti. Lífsleikni gengur ekki einungis út á 

það að kenna börnunum mannasiði og hvernig þau eigi að haga sér. Í gegnum lífsleikni 

læra þau að taka tillit til annarra, auka sjálfstraust sitt og sjálfsvirðingu. Góð samskipti 

byggjast á virðingu, trausti, skilningi, jákvæðni, sveigjanleika, einlægni og þolinmæði. 

Alla þessa þætti lærir barnið meðal annars í gegnum lífsleikni. 

 

Fyrri hluti ritgerðarinnar skiptist í nokkra kafla. Í fyrsta kaflanum er fjallað um góð 

samskipti sem stóran þátt í lífsleiknikennslu. Í öðrum kafla er fjallað um tilfinningar og 

mikilvægi þess að geta tjáð þær. Í þriðja kafla er svo komið inn á þær dygðir sem 

tengjast lífsleiknikennslunni. Í kafla fjögur er fjallað um fjölskylduna, foreldra og 

uppeldisaðferðir. Í síðari hluti verkefnisins eru settar fram hugmyndir fyrir foreldra sem 

þeir geta unnið með heima í tengslum við lífsleikni, samhliða vinnu í leikskólanum. 
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INNGANGUR 
 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er lögð áhersla á það að efla lífsleikni á meðal 

leikskólabarna. Þar kemur fram að lífsleikni byggist á alhliða þroska barns, færni þess 

til samskipta, rökrænni tjáningu og því að bera virðingu fyrir umhverfi sínu. Það er 

mikilvægt að efla lífsleikni barna í leikskóla með því að rækta alla þroskaþætti þeirra 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Lífsleikni felst ekki aðeins í því að kenna börnunum 

mannasiði og hvernig þau eiga að haga sér rétt. Í gegnum lífsleikni læra þau að taka tillit 

til annarra, auka sjálfstraust sitt og sjálfsvirðingu. Dygðir tengjast einnig kennslu í 

lífsleikni og þar má nefna sem dæmi; þolinmæði, virðingu og ábyrgð. 

 

Það er mjög mikilvægt að vinna með siðferðilega þætti í mannlegum samskiptum og 

ekki síst nú, þegar samfélagið gengur í gegnum breytingaskeið og mikla naflaskoðun. 

Það er mikilvægt að einstaklingar framtíðarinnar kunni skil á réttu og röngu og læri að 

vinna saman á lýðræðislegan hátt. 
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ESSIN FJÖGUR 
 

Sjálfsvirðing 
 

Í bók sinni um Virðingu og umhyggju skrifar Sigrún Aðalbjarnardóttir eftirfarandi um 

sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum: „Sjálfsvirðing kemur fram í þeirri mynd sem við 

höfum hvert og eitt af hver við séum, hverjir verðleikar okkar séu, fyrir hvað við 

stöndum og að hverju við viljum stefna í lífinu. Hún birtist í þeim lífsreglum sem við 

setjum okkur og í daglegum athöfnum okkar“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007: 76). 

 

Immanuel Kant gengur í kenningum sínum út frá þeirri siðferðilegu kröfu að allir eigi 

að njóta virðingar og kærleika. Slík virðing byggist meðal annars á því að virða 

sjálfræði fólks og rétt þess til þess að hafa sjálfstæðar skoðanir og sjálfstæða hugsun 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007: 81). Það er mikilvægt að við virðum hæfni hvers og 

eins til þess að beita skynsemi og sýna sjálfstæði. Það er það sem við viljum kenna 

börnunum, að þau verði sjálfstæðir og heilsteyptir einstaklingar sem þora að segja sínar 

eigin skoðanir og standa við þær. Að þau hafi sjálfstæðar hugsun, þor og kjark til þess 

að taka eigin ákvarðanir og bera ábyrgð á þeim. Börn verða fyrst og fremst að öðlast 

sjálfsvirðingu áður en þau geta farið að bera virðingu fyrir öðrum.  

 

Besta leiðin til þess að ná góðu sambandi við aðra persónu er að sýna viðkomandi 

virðingu. Virðing vex og blómstrar í jákvæðum samskiptum og sú virðing sem við 

sýnum öðrum kemur fram í því hvernig við tölum við aðra, raddblæ og framkomu 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir,2007:77). Við þurfum að koma fram við aðra eins og við 

viljum að komið sé fram við okkur. Umhyggja og virðing fara ekki endilega alltaf 

saman. Við getum virt einhvern vegna eiginleika hans, en við berum ekki endilega 

umhyggju fyrir honum og við getum borið umhyggju fyrir einhverjum án þess að þykja 

vænt um hann. Þörfin og löngunin eftir því að njóta umhyggju er sammannleg, óháð 

menningu og tungu. Foreldrar þurfa að vera fyrirmyndir í þessum efnum, þar sem 

börnin læra það sem fyrir þeim er haft. Sjálfsvirðing er ein undirstaða þess að geta fylgt 

sannfæringu sinni. 
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Sjálfsagi 
 

Sjálfsagi einkennist af því að viðkomandi hefur góða stjórn á lífi sínu og á auðvelt með 

að fara eftir viðurkenndum reglum samfélagsins. Hann setur sjálfum sér skýr markmið 

og finnur raunhæfar leiðir til þess að ná þeim. Sjálfsagi birtist líka í því að viðkomandi 

getur greint áhrif umhverfis og einstaklinga á eigin viðhorf og gildismat. Hann á því 

auðvelt með að velja og hafna út frá eigin forsendum. Sjálfsagi er forsenda frelsis, þar 

sem að hann eykur líkur á því að hver og einn nái árangri og haldi jafnframt sjálfsstæði 

sínu gagnvart mótandi öflum umhverfisins (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004: 69). 

Sjálfsagi krefst þess að viðkomandi einstaklingur sé þolinmóður og átti sig á því að þau 

markmið sem hann setur sér nást ekki alltaf á einni nóttu.  

 

Við þurfum að kenna börnunum að það sé í lagi að gera mistök og að mistök séu til þess 

að læra af þeim. Börn í leikskóla eru mjög móttækileg fyrir öllu sem þau læra og verða 

áhrifagjarnari eftir því sem þau verða eldri. Börn á grunnskólaaldri eru mjög áhrifagjörn 

þegar kemur að samskiptum við önnur börn. Þá er oft hætta á því að þau fari að sýna 

hegðun sem er óæskileg. Í gegnum lífsleikni byggjum við upp heilsteypta og sterka 

einstaklinga sem hafa trú á sjálfum sér til þess að taka eigin ákvarðanir. Í lífsleikni er 

lagður grunnur að framtíðinni. 

 

Sjálfstraust 
 

Einstaklingur með gott sjálfstraust hefur trú á sjálfum sér og eigin getu. Hann býr yfir 

nægjanlegu öryggi til þess að koma skoðunum sínum á framfæri, mynda heilbrigð 

tengsl og treysta öðrum. Einstaklingur með gott sjálfstraust þekkir styrk- og veikleika 

sína og kann að fara með hvort tveggja af skynsemi, sjálfum sér og öðrum til gagns 

(Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004: 43).  

 

Sjálfstraust mótar nánast öll samskipti okkar. Það reynir á sjálfstraustið þegar við 

þurfum að umgangast aðra, hvort sem um er að ræða einstakling eða hóp. Einstaklingar 

með lítið sjálfstraust eiga það til að forðast félagsskap, draga sig í hlé og jafnvel 
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einangrast. Til þess að komast hjá átökum reyna þessir einstaklingar að vera sammála 

síðasta viðmælanda. Sjálfstraust er undirstaða annarra þátta lífsleikninnar og skiptir 

miklu máli fyrir einstaklinginn þegar hann eldist og heldur út í lífið. Góð sjálfsmynd er 

undirstaða góðs sjálfstrausts. Einstaklingur með góða sjálfsmynd hefur góða tilfinningu 

fyrir eigin getu, þekkir verðleika sína og býr yfir nægjanlegri sjálfsvirðingu til þess að 

sætta sig ekki við hvað sem er og á auðveldara með það að tileinka sér gott sjálfstraust 

og sýna ákveðni í samskiptum og ákvörðunum (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004: 43). 

 

 

Sjálfsálit 
 

Sjálfsálit er safn viðhorfa eða tilfinninga sem við höfum um okkur sjálf. Það hefur áhrif 

á það hvernig við skynjum okkur sjálf, hvernig við skilgreinum markmið okkar, viðhorf, 

hegðun og hefur áhrif á tilfinningalega aðlögun okkar. 

 

Gott sjálfsálit hjálpar barninu við það að takast á við þá erfiðleika sem upp geta komið í 

lífinu. Barn sem hefur gott sjálfsálit á auðveldara með að vinna sig í gegnum þessa 

erfiðleika þegar á móti blæs. Barnið verður glaðara, nýtur lífsins betur og er raunsærra 

og bjartsýnna. Ef barn er með lágt sjálfsálit á það erfiðara með að takast á við þá 

erfiðleika sem upp koma og finnur til kvíða. Barnið hugsar neikvæðar hugsanir um 

sjálft sig og á erfitt með að finna lausn á vandamálum. Við heyrum það segja að það sé 

ekki nógu gott eða það geti ekki gert neitt rétt og það er oft óvirkt. 

 

Sjálfsálit kemur mjög fljótt fram í lífinu. Barn sem nær tilfinningatengslum snemma við 

móður sína er að stíga sín fyrstu skref í þá átt að búa til gott sjálfsálit. Tilfinningar eru 

tengsl sem tengja saman tvo einstaklinga eða fleiri. Sálfræðingurinn John Bowlby kom 

fyrstur fram með kenningar um tengsl. Hann lýsti tengslum sem „varanlegri sálrænni 

tengingu á milli manna“. Meginþema kenninga um tengsl er sú að mæður séu 

móttækilegri fyrir þörfum ungbarna og skapi þannig öryggistilfinningu hjá þeim. 

Mæður sinna barninu og þörfum þess að mestu leyti fyrstu tvö árin og börnin mynda 

þannig sterk tilfinningatengsl við mæður sínar. 
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Mary Ainsworth leit á hugtakið tengsl sem öryggi fyrir ungbörn sem eru að byrja að 

kanna heiminn. Hún kom fram með hugmyndir um það að móðir næmi merki 

ungbarnsins og um hlutverk hennar í þróun tengsla á milli ungbarns og móður (Cole, 

Cole & Lightfoot, 2005). 

 

Sjálfsálit má einnig skilgreina sem tilfinningu um það að vera elskaður. Barn sem er 

ánægt með afrek sín en upplifir skort á ástúð, getur samt sem áður skort gott sjálfsálit, 

alveg eins og barn sem skortir ekki ástúð er hikandi um eigin getu en hefur samt öðlast 

gott sjálfsálit. Við getum eflt sjálfsálit barnsins með því að leyfa því að prófa sig áfram 

við að reyna nýja hluti og kennt því hugtökin „ég get, ég geri og ég reyni“. Þegar barnið 

prófar nýja hluti og mistekst, þá reynir það aftur og mistekst jafnvel aftur. Þá loksins 

tekst því að þróa nýjar hugmyndir um eigin getu og það hjálpar barninu við það að 

öðlast sjálfstæði sem byggt er á samskiptum við annað fólk og umhverfið. 

 

Sjálfsgagnrýni barns á sér stað þegar nýjar upplýsingar eru of flóknar til þess að vera 

hluti af núverandi skipulagi. Þetta þýðir að breyting verður á vitsmunalegum 

upplýsingum til þess að bregðast við nýrri reynslu. Reynsla barnsins og ný viðhorf hafa 

áhrif á sjálfsálit þess og því breytist það eftir því sem barnið eldist. Sjálfsálit barns 

minnkar oft þegar komið er á unglingsárin.  

 

Barn með lágt sjálfsálit á erfitt með að prófa nýja hluti af hræðslu við það að mistakast 

og talar oft neikvætt við sjálft sig ;„ég gefst hvort sem er fljótt upp“, „það er betra að 

einhver annar geri þetta“. Barnið er mjög gagnrýnið á sjálft sig og hefur neikvæðar 

tilfinningar í eigin garð. Barnið dregur sig gjarnan í hlé í aðstæðum þar sem það ræður 

illa við tilfinningar sínar og á í erfiðleikum með þær. Barn sem hefur gott sjálfsálit nýtur 

samskipta við aðra og finnst það vera í góðum félagsskap. Þegar barnið lendir í 

erfiðleikum reynir það að finna lausnir á þeim án þess að það komi niður á einhverjum 

öðrum. Barn með gott sjálfsálit þekkir styrk- og veikleika sína. Við fullorðna fólkið 

verðum að gæta orða okkar þegar við tölum við börnin, því þau eru mjög viðkvæm fyrir 

því sem sagt er um þau og geta jafnvel túlkað það á annan veg en það er meint. 



9 

 

TILFINNINGAR 
 

Það er mikilvægt fyrir börn að geta rætt um tilfinningar sínar. Það þarf að kenna þeim 

að það sé eðlilegt að hafa tilfinningar og að stundum séu þau reið, sorgmædd eða glöð 

og að stundum blandist þessar tilfinningar saman. Það þarf að benda þeim á leiðir til 

þess að vinna úr þeim tilfinningum sem bærast með þeim. 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur eftirfarandi fram um tilfinningaþroska: 

 

Tilfinningaþroski 

 að búa barni umhverfi með öryggi, hlýju og festu 

 að kenna barni að bera virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum 

 Að efla sjálfstraust barns og trú á eigin getu 

 Að veita barni frelsi til þess að tjá tilfinningar sínar, reiði, ótta, gleði og sorg 

 Að veita barni aðstoð í erfiðleik (Aðalnámskrá leikskóla, lífsleikni, 1999: 9) 

 

Tilfinningar eru mikilvægur þáttur í lífi okkar. Til þess að geta tekist á við lífið, allt það 

góða og slæma, þurfum við að læra að hafa stjórn á tilfinningum okkar. Börnum er 

kennt flest annað en það að læra á sig sjálf, sem ætti þó að vera undirstöðuþekking. Við 

getum þjálfað það markvisst að stjórna eigin líðan og athöfnum ef við fáum góðar 

leiðbeiningar. Við þurfum að hjálpa börnunum við það að læra að takast á við sínar 

eigin tilfinningar.  

 

Þegar börn verða reið þurfum við að hjálpa þeim að ná stjórn á reiðinni og láta þau finna 

að það sé í lagi að tala um tilfinningar. Sumt fólk er ekki mjög lagið við að tala um 

tilfinningar sínar og birgir þær oft inni í sér í stað þess að vinna úr þeim. Það getur haft 

slæm áhrif til langs tíma litið. Börn skilja oft ekki af hverju þeim líður eins og þeim 

líður, af hverju þau eru sorgmædd þegar þau ættu að vera glöð. Við göngum í gegnum 

erfiða tíma í þjóðfélaginu núna og því er enn meiri ástæða til þess að vera á varðbergi 

gagnvart þeim tilfinningum sem börnin eru að upplifa, bæði heima fyrir og annars 

staðar í umhverfinu. 
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„Allar tilfinningar eru í eðli sínu hvöt til þess að bregðast við og forsenda þess að takast 

á við þau lífskjör sem þróunin hefur búið okkur. Í litrófi tilfinninganna gegnir sérhver 

kennd einstæðu hlutverki, svo sem ráða má af sértækum líffræðilegum auðkennum 

þeirra. Sem liður í tilfinningargreind felst vonin í því að láta hvorki yfirþyrmandi kvíða 

né þunglyndi verða sér um megn frammi fyrir erfiðum viðfangsefnum eins og oft vill 

verða hjá þeim sem gefast auðveldlega upp“ (Daniel Goleman, 1995: 19). Meðfædd 

skapgerð getur verið ein ástæða jákvæðs og einnig neikvæðs hugsunarháttar. Eðlisfar 

beinir fólki vissulega í ýmsar áttir en hægt er að breyta skapgerðinni. Það er hægt að 

tileinka sér von og bjartsýni. Að baki býr viðhorf sem sálfræðingar kalla sjálfsáhrif, þ.e. 

sú trú að maður hafi sjálfur stjórn á atburðum í lífi sínu og sé fær um að taka 

áskorunum. 

 

Sálfræðingurinn Bandura lýsir sjálfsáhrifum þannig: „Trú fólks á eigin getu hefur 

gífurleg áhrif á hæfni þess. Hæfnin er engan veginn fastmótaður eiginleiki, frammistaða 

einstaklinga er afar misjöfn. Þeir sem telja sig vera færa í flestan sjó eru fljótir að jafna 

sig á því sem aflaga fer og einbeita sér betur að því hvernig sé best að vinna verkin en 

því sem kunni að fara úrskeiðis“ (Daniel Goleman, 1995: 99). Tilfinningasljótt fólk er í 

vafa um sínar eigin kenndir og ruglast oft í ríminu þegar aðrir tjá tilfinningar sínar 

gagnvart því. Þegar börn lenda í því að einhver gerir ekki eins og þau vilja verða þau oft 

reið. Sum bregðast við því með því að fara að gráta og önnur meiða, bíta eða slá. Við 

þurfum að kenna þeim aðrar aðferðir, svo þau læri að ekki er hægt að bregðast við á 

þennan hátt. Þau þurfa að læra að segja af hverju þau eru reið í stað þess að meiða. Þau 

eiga líka auðveldara með það að finna til samkenndar gagnvart öðrum ef þau þekkja 

eigin tilfinningar. Hæfni til þess að láta tilfinningar í ljós er mikilvægur þáttur í 

félagslegri færni. Börnum eru fljótt kenndar þær reglur sem gilda um tjáningu, eins og 

þegar þeim er sagt að láta ekki vonbrigði í ljós þegar það fær ekki afmælisgjöfina sem 

það vildi. 

 

Tjáningarreglur lærast yfirleitt með því að barnið tekur hegðun annarra sér til 

fyrirmyndar. Reglan sem barnið lærir er á þessa leið. „Þegar tilfinningar þínar geta sært 

einhvern sem þér þykir vænt um skaltu dylja þær, en tjá í staðinn tilfinningu sem er 

síður særandi þótt hún sé ekki sönn.“ Slíkar reglur um tilfinningalega tjáningu eru annað 
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og meira en kafli í kennslubók í mannasiðum. Þær segja til um þau áhrif sem 

tilfinningar okkar hafa á annað fólk. Þeir sem virða reglurnar hafa æskileg áhrif á aðra 

með tilfinningum sínum. (Daniel Goleman,1995: 123).  
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DYGÐIR 
 

Samkennd 
 

Samkennd er hæfni einstaklingsins til þess að setja sig í spor annarra, sýna hluttekningu 

og stuðning. Samkennd birtist í umburðarlyndi gagnvart ólíkum sjónarmiðum og 

einstaklingum. Sá sem býr yfir góðri samkennd nýtur þess að mynda tengsl við aðra og 

skilja aðrar persónur. Samkennd leiðir gjarnan hugann að þeim sem minna mega sin og 

eru hjálparþurfi. Einstaklingar með þroskaða samkennd kunna vel að taka ábendingum 

annarra og nýta sér þær (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004: 94).  

 

Alls staðar í heiminum, nær og fjær, eru mörg verkefni sem höfða til einstaklinga með 

þroskaða samkennd. Við þurfum að kenna börnunum að það eru ekki allir sem hafa það 

jafn gott í heiminum. Það búa ekki allir við sömu skilyrði og við. Samkennd er einnig 

lykilatriði í lausn ágreiningsmála og góðu samstarfi, því við höfum öll mismunandi 

skoðanir á málunum (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004: 95). Börnin þurfa að læra aðferðir 

til jafna ágreining, leysa deilur og taka tillit til ólíkra hagsmuna. Það læra þau hjá 

fjölskyldum sínum og í leikskólanum.  

 

Samkennd er mjög öflug og kraftmikil dygð. Hún er leið til þess að sjá heiminn sem 

eina heild. Þegar við tileinkum okkur samkennd þá leyfum við okkur að finna tengingu 

við allt og alla. Samkennd ýtir undir það að við getum lifað í sátt og samlyndi innan 

fjölskyldunnar og í heiminum öllum. Samkennd færir frið (Leikskólinn Sunnuból). 

 

Við sýnum samkennd þegar við gætum þess að allir séu með. Samkennd er að nota 

falleg orð þegar við tölum við aðra og þegar við huggum aðra. Við sýnum samkennd 

þegar við gætum þess að meiða ekki neinn eða særa með orðum. Við sýnum samkennd 

þegar við leyfum öðrum að vera þeir sjálfir og þegar við bjóðum öðrum aðstoð eða 

hjálp. Við sýnum samkennd þegar við segjum fyrirgefðu. 
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Þolinmæði 
 

Þolinmæði er yfirveguð afstaða sem byggist á þeirri vissu að við getum ekki ráðið því 

sem kann að gerast þótt við viljum. Þolinmæði er að halda ró sinni og umburðarlyndi 

hvað sem á dynur. Þolinmæði er að þrauka og halda fast við það sem stefnt er að svo 

lengi sem þarf til þess að ljúka því. Þolinmæði krefst fyrst og fremst sjálfsstjórnar, því 

við getum hvorki ráðið við ytri aðstæður né framkomu annarra. Sá sem er þolinmóður 

samþykkir að allt þurfi sinn tíma. Sá sem er þolinmóður heimtar ekki að árangur þess 

sem hann gerir náist á augabragði (Leikskólinn Tröllaborgir). 

 

Börn eru ekki mjög þolinmóð og vilja helst að hlutirnir gerist ekki seinna en núna. Í 

leikskólanum er þeim kennt að bíða í röð, bíða eftir því að allir séu búnir að fá mat á 

diskinn svo að hægt sé að byrja að borða. Það tekur þau smá tíma að læra þetta en ef við 

erum þolinmóð við börnin, þá eru meiri líkur á því að þau tileinki sér þolinmæði líka. 

Hinn fullorðni þarf líka að tileinka sér þá hluti sem hann vill að barnið læri. Ef hann 

gerir það ekki, þá eru minni líkur á því að barni geri það. Börnin læra það sem fyrir 

þeim er haft. 

 

Hjálpsemi 
 

Hjálpsemi er að verða öðrum að liði og gera eitthvað fyrir aðra sem þeir geta ekki gert 

sjálfir, eða bara að hjálpa mömmu við að ryksuga. En hjálpsemi snýst ekki um að gera 

bara það sem aðrir vilja, heldur að gefa fólki það sem það þarfnast. Við temjum okkur 

hjálpsemi með því að vera vakandi fyrir þörfum annarra, en ekki með því að bíða eftir 

að einhver biðji um hjálp. Öll þurfum við einhvern tíma á hjálp eða aðstoð að halda við 

eitthvað sem við getum ekki klárað sjálf. Ef við veitum ekki hvort öðru hjálp, þá væri 

engin samvinna. Þegar við sýnum öðrum hjálpsemi, þá merkir það að okkur þykir vænt 

um viðkomandi. Þegar margir hjálpast að, þá gengur verkið betur. 
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Kurteisi 
 

Að vera kurteis er að sýna góða siði og vera háttprúður. Það er að taka tillit til annarra 

og vera vingjarnlegur. Kurteisi er notuð þegar við viljum koma vel fyrir. Kurteis 

framkoma gefur þeim sem henni mæta þá tilfinningu að þeir séu metnir, virtir og njóti 

umhyggju. Að hlusta á aðra og grípa ekki fram í sýnir að okkur þykir það sem aðrir hafa 

að segja þýðingarmikið og jafn mikilvægt og það sem við höfum að segja. Það er 

kurteisi að þakka fyrir sig þegar einhver hefur gert eitthvað fyrir okkur (Leikskólinn 

Tröllaborgir). 

 

Hugrekki 
 

Hugrekki snýst um það að gera það sem við þurfum að gera, jafnvel þó að okkur finnst 

það erfitt eða við hræðumst það. Hugrekki er að þora að prófa nýja hluti. Hugrekki er 

það besta sem við eigum þegar við erum óörugg og hrædd. Án hugrekkis myndu allir 

gera einungis það sem er auðvelt og enginn myndi reyna að framkvæma nýja hluti sem 

væru og erfiðir. Allir myndu gera það og hinir til þess að forðast að standa fyrir utan, 

jafnvel þó að þeir viti að það er rangt. Hugrekki er eiginleiki sem kemur frá hjartanu 

(Leikskólinn Tröllaborgir). 

 

Hófsemi 
 

Hófsemi skapar jafnvægi í líf okkar. Við gerum hæfilega mikið af öllu, hvorki of mikið 

né of lítið. Við getum passað upp á það að fá hæfilega mikið, t.d. af mat, hreyfingu, 

svefni og leiktíma. Við þurfum að passa okkur á því að verða ekki of háð vissum 

atriðum svo að þau nái ekki að stjórna lífi okkar, eins og t.d. tölvan eða sjónvarpið. Um 

leið og við iðkum hófsemi erum við að æfa sjálfsaga okkar (Leikskólinn Tröllaborgir). 

 

Hófsemi kennir okkur að hafa stjórn á löngunum okkar. Með hófsemi er líklegra að við 

fáum nákvæmlega það sem við þurfum. Hófsemi er ein af meginreglum lífsins. 
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Vinsemd 
 

Vinsemd er að sýna að okkur er annt um velferð annarra. Vinsemd felur í sér að við 

berum umhyggju fyrir okkur sjálfum sem og öðrum. Ef við temjum okkur ekki vinsemd, 

þá gætum við ekki séð þegar einhver á í vanda. Með vinsemd horfum við í kringum 

okkur og athugum hvort við getum glatt einhvern eða hlustað á einhvern sem á í vanda 

(Leikskólinn Tröllaborgir). 

 

Vinir eru öllum mikilvægir og með því að sýna vinsemd komum við til með að eignast 

góða vini sem fylgja okkur í gegnum erfiðleika, hvers eðlis sem þeir eru. Vinsemd er 

afrakstur stöðugrar og mikillar vinnu. Þegar við réttum hvert öðru höndina í vinsemd, þá 

verður til það til góðs fyrir báða. Vinur sýnir okkur hver við erum í raun. Vinsemd færir 

allt til betri vegar fyrir okkur öll. 

 

Virðing 
 

Kenna ætti börnum virðingu á strax á unga aldri. Ef við kennum börnunum virðingu, þá 

læra þau að þekkja hana og koma fram við aðra af virðingu. Ef við hin fullorðnu sýnum 

hvort öðru virðingu, þá læra börnin það líka. 

 

Virðing endurspeglast í þeirri kurteisi sem við sýnum hvert öðru, hvernig við tölum við 

annað fólk, hvernig við tölum um það og hvernig við förum með eigur annarra. Virðing 

felur það í sér að virða reglur heima, í skólanum og annars staðar. Við tökum ekki í 

leyfisleysi hluti sem aðrir eiga og hlaupum ekki innan um brothættar eigur annarra. Við 

virðum þannig aðra og eigur þeirra. Ef einhver brýtur á okkur er það réttur okkar að 

stöðva það. Við eigum öll skilið að njóta virðingar (Leikskólinn Tröllaborgir). 
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Ábyrgð 
 

Ábyrgð þýðir að fólk getur treyst manni. Ábyrgð er að gera hlutina eins vel og maður 

getur. Ábyrgð er að standa við það sem við gerum, en einnig það sem gerum ekki. Þegar 

við erum ábyrgð efnum við gefin loforð. Ef við erum ekki ábyrg, þá ljúkum við ekki því 

sem við höfum tekið að okkur. Við tökum ábyrgð á því sem við ráðum við og tökum 

ekki að okkur eitthvað sem við ráðum ekki við eða getum ekki lokið við (Leikskólinn 

Sunnuból).  

 

1.1. Umburðarlyndi 

 

Umburðarlyndi er að kunna að takast á við eitthvað sem þú ekki þekkir. Nýbúum hér á 

landi hefur fjölgað og þeim fylgir önnur menning, trú og tungumál. Sá sem getur sýnt 

umburðarlyndi á auðveldara með það að bera virðingu fyrir öðrum. Barn sem tileinkar 

sér umburðarlyndi verður víðsýnna og getur skoðað menningu og trú annarra þjóða með 

opnum huga. Umburðarlyndi gerir barninu líka kleift að virða rétt annarra og skoðanir.  

Við erum öll ólíkir einstaklingar en eigum samt svo margt sameiginlegt.  
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FJÖLSKYLDAN 
 

Bruner: Félagslegt umhverfi eru hinir nauðsynlegu vinnupallar sem gefa barninu færi á 

því að halda áfram og byggja upp nýja reynslu (Cole, Cole & Lightfoot, 2005). 

 

Hin hefðbundna kjarnafjölskylda – mamma, pabbi og börn – hefur tekið töluverðum 

breytingum á undanförnum árum. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands, sem miðaðar 

eru við árin 1998-2010, eru skráð 23.839 hjón með börn á Íslandi(Hagstofa Íslands). Í 

dag eru til margar gerðir af fjölskyldum; stjúpfjölskyldur, fjölskyldur samkynhneigðra, 

einstæðir foreldrar, fjölskyldur með ættleidd börn frá öðrum löndum og blandaðar 

fjölskyldur þar sem foreldrarnir eru hvort af sínu þjóðerni. Fjölskyldum sem flytja 

hingað frá öðrum löndum fylgja nýir siðir og menning. Nokkuð hefur verið fjallað um 

það að þeir sem flytjast hingað frá öðrum löndum þurfi að aðlagast þeim siðum og 

gildum sem hér eru. Fólk þarf einnig að fá að halda í sína siði og menningu til þess að 

halda sínum persónulegu einkennum. Fólk sem hingað flytur tekur þátt í daglegu lífi og 

aðlagar sig að mestu leyti að okkar samfélagi, en heldur líka í menningu sína. Fólk hefur 

mismunandi trú og þarf tækifæri til þess að iðka hana og þá siði sem henni fylgja. 

 

Leikskólakennarar þurfa að vera búnir undir þessar breytingar á fjölskyldugerðinni og 

taka þeim með opnum huga og án fordóma. Börn sem læra að umgangast þá sem ekki 

hafa sömu trú eða menningu og þau, verða víðsýnni og tilbúnari undir þann 

fjölbreytileika sem er í samfélaginu. Þátttaka barna í samfélagslegri umræðu er liður í 

því að vera virkur borgari, hvort sem hún er tengd umræðu heima fyrir eða í skólanum. 

 

Leikskólakennarar þurfa að hafa góðar upplýsingar um bakgrunn barnanna, fjölskyldur 

þeirra og þær hugmyndir sem foreldrar hafa um uppeldi barna sinna. Hver fjölskylda 

hefur mismunandi gildi og lífsviðhorf sem þarf að komast til skila í leikskólann og það 

er okkar hlutverk að láta foreldrum líða vel þegar þeir koma í leikskólann. 

 

Leikskólakennarinn þarf að finna leiðir til þess að koma til móts við mismunandi 

fjölskyldugerðir, mismunandi menningu og fjölskyldugildi og kenna börnunum að bera 

virðingu fyrir þeim sem eru ólíkir þeim. Við verðum einnig að kenna þeim að finna það 
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sem við eigum sameiginlegt með öðrum, í stað þess að einblína á það sem er ólíkt, því 

að við eigum svo margt sameiginlegt, þó að við komum frá mismunandi 

upprunastöðum. Foreldrar eiga margt sameiginlegt þegar kemur að væntingum um 

menntun og velferð barna þeirra, þótt þeir búi við ólíkar aðstæður og í mismunandi 

umhverfi (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004: 34). Kennarar eiga ekki að deila sínum 

persónulegu skoðunum með börnunum, heldur eiga þeir að fjalla um einstök mál af 

fagmennsku, frá hlutlausu sjónarhorni og á jákvæðan hátt. 

 

Kennarar og foreldrar þurfa að útskýra fyrir börnunum að þau eru mikilvægur hluti af 

fjölskyldu. Fjölskyldan samstendur af foreldrum, börnum og öðrum nánum ættingjum. 

Fjölskyldan stendur saman í erfiðleikum og þar aðstoðar hver annan. Hver fjölskylda er 

einstök. Fjölskyldur hafa mismunandi viðhorf og fara ólíkar leiðir til þess að tengja 

saman menningu og tungumál á heimilinu og í samfélaginu. Þess vegna þurfa kennarar 

að taka tillit til bakgrunns fjölskyldna og vinna með þeim til þess að skilja menningu 

þeirra og mállegan bakgrunn. Fjölskyldan er mesti áhrifavaldurinn í lífi barna, mótar 

framkomu, viðhorf og farsæld þeirra, ekki aðeins á meðan þau eru ung, heldur einnig 

þegar þau verða eldri (Lífsleikni, bls. 34). 

 

Fjölskyldur eru mismunandi, allt frá því að vera mjög ástríkar og að vera mjög 

tilfinningaheftar. Margir fullorðnir eru svo uppteknir af því að segja börnunum og 

sjálfum sér hvað á að gera og hvað á ekki að gera, að þeir gleyma því hvernig á að njóta 

fjölskyldunnar. Þeir sem eru hluti af ástríkri fjölskyldu geta sagt hver öðrum hvernig 

þeim líður. Það er hægt að tala um allt; vonbrigði, væntingar og árangur sem hefur 

náðst. Fjölskylda af þessari gerð gerir áætlanir og ef eitthvað kemur í veg fyrir að þessar 

áætlanir gangi upp, þá eru gerðar breytingar án nokkurra vandkvæða (Satir, 1988:10-

11). 

 

Samskipti eru eins og stór regnhlíf sem tekur á öllu og hefur áhrif á allt sem fer á milli 

einstaklinga. Samskipti hafa mest áhrif á það hvernig sambönd einstaklingurinn á við 

aðra (Satir, 1988:51). Ef samskipti eru í ólagi innan fjölskyldunnar, þá er möguleiki á 

því að barnið læri ekki hvernig á að eiga eðlileg samskipti við aðra. Fjölskyldan er 

mikilvægasti aðilinn í lífi barns. Barnið lærir af samskiptum við foreldra, systkini og 

aðra nána fjölskyldumeðlimi. 
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Vistkerfanálgun Bronfenbrenner 
 

Vistkerfanálgun Bronfenbrenner skiptist í fjögur umhverfislög miðað við staðsetningu 

einstaklingsins:  

 

Míkrókerfi er nánasta umhverfi barnsins. Til þess flokkast fjölskyldan, leikskólinn, 

grunnskólinn og leikfélagar. Fjölskyldan er eitt míkrókerfi og skólinn annað.  

 

Mesókerfið eru samskiptin sem eiga sér stað á milli míkrókerfanna, eins og fjölskyldu 

og skóla. Góð samskipti þar stuðla að bættum þroska.  

 

Exókerfið er félagskerfi eða aðstæður sem börn og fullorðnir upplifa ekki beint en hefur 

óbein áhrif á þroska þeirra og félagsleg tengsl. Vinnustaður foreldra er eitt exókerfi. Í 

exókerfi eru þættir óáþreifanlegir fyrir barnið en þreifanlegir fyrir foreldra.  

 

Makrókerfi er samfélagið í heild sinni, þ.e. menning, undirmenning, pólitískar 

ákvarðanir sem ná til uppeldis barna (t.d. verkfall). Í makrókerfinu felast efnahagsleg, 

menningarleg og félagsleg áhrif og ákvarðanir sem teknar eru í samfélaginu og hafa 

bein eða óbein áhrif á þroska barna og stöðu þeirra.  

 

Krónókerfið eru áhrif sem verða ýmist vegna skammtíma breytinga á einstaklingnum 

sjálfum, t.d. á skapgerð eða vegna skammtíma breytinga af hálfu samfélagsins eða 

fjölskyldu, eins og skilnaður foreldra (Cole, Cole & Lightfoot, 2005). 

 

Ef breytingar verða á fjölskylduhögum barnsins er gott að tilkynna það til leikskólans, 

þótt engar reglur séu til um að tilkynna eigi þessar breytingar. Breytingar sem verða í 

fjölskyldunni, t.d. skilnaður foreldra eða fráfall náins ættingja, hafa mikil áhrif á líðan 

barnsins og með því að tilkynna þær í leikskólann er hægt að hjálpa barninu að vinna úr 

þeim tilfinningum sem fylgja í kjölfarið. 
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FORELDRAR 
 

Þegar við eignumst börn fylgja engar leiðbeiningar með þeim. Við verðum að læra að 

verða foreldrar upp á eigin spýtur eða með hjálp frá foreldrum okkar og ættingjum en 

líka er boðið upp á námskeið í foreldrafræðslu. Það að vera foreldri felur í sér ábyrgð á 

öðrum einstaklingi. Þessi einstaklingur er háður því að þið veitið honum/henni hlýju, 

umhyggju, ástúð og að hann/ hún þroskist og dafni og verði að sterkum og sjálfstæðum 

einstaklingi. Það er mikil ábyrgð lögð á herðar foreldra og þetta hlutverk breytir miklu í 

lífi þeirra. Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og þau læra í samvinnu við þá. 

Uppeldisaðferðir foreldrar eru mismunandi og Baumrind skiptir foreldrum í fjóra 

aðalflokka eftir uppeldisaðferðum þeirra. 

 

Uppeldisaðferðir Baumrind 
 

Í Samveru, sem er handbók fyrir foreldra og kennara og ber heitið „Ræðum saman“, er 

fjallað um uppeldisaðferðir Baumrind. Baumrind flokkar foreldra eftir 

uppeldisaðferðum þeirra og eru þar fjórir aðalflokkar: 

 

 Leiðandi foreldrar 

Eru hvetjandi, styðjandi og hlýir í samskiptum við barnið sitt. Þeir gera kröfu um 

þroskaða hegðun þess og taka vel á móti hugmyndum þess. Þeir leggja áherslu á 

samræður um hin ýmsu efni, þar sem sjónarmið bæði barnsins og hins fullorðna 

koma fram. Þeir setja skýr mörk um það hvað er tilhlýðilegt og hvað ekki, með 

því að útskýra afleiðingar gjörða og hvetja börnin til þess að skýra út sitt 

sjónarmið, t.d. við að setja reglur 

 

 Eftirlátir foreldrar 

Bregðast vel við hugmyndum barna sinna, leyfa töluverða sjálfsstjórn og sýna 

þeim hlýju svipað og leiðandi foreldrar. Aftur á móti setja þeir börnunum ekki 

skýr mörk. Þeir eru undanlátssamir og forðast beina árekstra 
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 Skipandi foreldrar 

Stjórna börnunum með boðum og bönnum og refsa þeim fyrir misgjörðir. Reglur 

eru skýrar. Þeir vænta þess að skipunum þeirra sé hlýtt án útskýringa. Þeir nota 

því sjaldan röksemdir og sýna börnunum litla hlýju og uppörvun 

 

 Afskiptalitlir foreldrar 

Ala börnin upp í stjórnleysi, setja ekki mörk og gera ekki kröfur til þeirra. Þeir 

bregðast ekki við hugmyndum þeirra og veita þeim ekki stuðning 

 

Strax í fyrstu rannsóknum Baumrind á sjálfsaga, sjálfstæði, sjálfstrausti og samskiptum 

leikskólabarna, kom fram að börn leiðandi foreldra virtust best sett. Börn þeirra 

reyndust almennt afar virk og þroskuð. Þau sýndu mikið sjálfstæði, mikinn sjálfsaga og 

höfðu tiltrú á sjálfum sér og einnig voru þau vingjarnleg og samvinnufús. Börn skipandi 

foreldra reyndust hafa nokkra tiltrú á sjálfum sér en voru bæld og vansæl. Þau virtust 

einnig fremur óvinveitt, tortryggin og vantreystu öðrum. Börn afskiptalausra foreldra 

höfðu minnsta tiltrú á sjálfum sér, sýndu skort á sjálfsaga og voru árásargjörn (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., Ræðum saman, 2008:9). 

 

Afar mikilvægur þáttur í þjálfun barna í lífsleikni er að foreldrar, kennarar og aðrir 

fullorðnir sem skipta máli í lífi þeirra séu góðar fyrirmyndir. Ef hlustað er á börnin eiga 

þau auðveldara með það að hlusta á aðra. Ef tilfinningar þeirra eru viðurkenndar og rætt 

um þær, þá læra þau að skilja eigin tilfinningar og annarra (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 

2004: 39).  

 

Samvera með börnum 
 

Í dag eru flestir foreldrar útivinnandi og dagurinn er langur hjá börnunum. Samkvæmt 

tölum frá Hagstofu Íslands, þá voru 4.474 börn með níu tíma viðveru eða lengri í 

leikskólum árið 2008 (Hagstofa Íslands). Foreldrar í dag vinna lengri vinnudag en áður 

og þá um leið styttist sá tími á virkum dögum sem þeir hafa með börnum sínum og 

helgar fara oft í það að sinna þeim erindum sem þarf að sinna. Það skiptir því miklu 

máli að gefa sér ákveðinn tíma í það að setjast niður með börnunum. Eiga með þeim 
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góða samverustund, tala um það sem gerðist í leikskólanum eða hvað barnið hafi verið 

að gera þann daginn eða hvort eitthvað hafi komið upp á. Samverustundir með 

börnunum eru mikilvægar bæði fyrir þau og foreldrana. Það er mikilvægur kostur að 

geta tjáð hug sinn og tilfinningar og geta rætt opinskátt um skoðanir, áhugamál og 

áhyggjuefni. Kunna að tjá jákvæða upplifun, s.s. gleði, aðdáun, blíðu eða virðingu. 

Einnig að láta í ljós reiði, sorg og aðrar erfiðar tilfinningar á uppbyggilegan hátt (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004: 55-56). 

 

Foreldrar þurfa að setja börnum sínum reglur, því reglur eru rammi eða leiðbeiningar 

um hegðun okkar. Reglurnar mega ekki vera of stífar, þannig að börnin reyni að brjóta 

þær, heldur þurfa þær að vera innan skynsamlegra marka svo að börnin eigi auðveldara 

með að fara eftir þeim. Hinir fullorðnu verða líka að virða þessar reglur. Traust er 

mikilvægur hluti af samskiptum foreldra og barna. Barnið verður að finna að það geti 

treyst foreldrum sínum og það er mikilvægt að foreldrarnir sýni barni sínu skilning með 

því að hlusta á það. 
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LOKAORÐ 
 

Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir mikilvæga þætti í kennslu í lífsleikni og hvers 

vegna það er mikilvægt fyrir barnið að tileinka sér þessa þætti. Lífsleikni kemur til með 

að fylgja barninu í gegnum lífið og kemur barninu til góða. Barnið lærir nýja hluti allt 

lífið. Barnið kemur til með að reka sig á í lífinu og með því að kenna barninu að takast á 

við óvænta hluti er það betur í stakk búið til þess. 

 

Foreldrar og nánasta fjölskylda eru stór hluti af lífi barnsins og af þeim lærir barnið. Það 

skiptir því miklu máli að barnið hafi góðar fyrirmyndir. Foreldrar, sem hafa tileinkað sér 

þá þætti sem nefndir eru hér að ofan, eru líklegri til þess að skila þeim til barnsins. 

Börnin læra af þeim fullorðna og öðrum börnum. Ef börnin ná að tileinka sér þessa 

þætti með aðstoð foreldra og starfmanna í leikskólanum, þá er líklegt að þeim vegni vel 

í lífinu og þau eigi auðvelt með að umgangast aðra. 

 

Barni með sterka sjálfsvitund og sjálfsímynd kemur til með að ganga vel í lífinu. En til 

þess að kennsla í þessum þáttum skili sér sem best þurfa foreldrar, í samvinnu við 

leikskólann, að vinna með þessa þætti heima fyrir líka. Að gefa sér tíma til þess að tala 

við barnið, en umfram allt að vera góður hlustandi. Börn þurfa að finna að verið sé að 

hlusta á þau, að þau geti tjáð sig opinskátt og þeim sé hjálpað ef þau eru í vandræðum 

með að segja eitthvað eða gera eitthvað. 

 

Þegar börnin fara í grunnskóla heldur lífsleiknikennslan áfram en á aðeins annan hátt en 

í leikskólanum og þá er gott að þau séu vel undir það búin. Það er hægt að ræða við 

börnin á margvíslegan hátt og hvar sem er, t.d. í bílnum á leiðinni heim, við 

matarborðið, í gönguferðum eða að taka frá tíma til þess að setjast niður með barninu. 

Eins og fram hefur komið nota foreldrar mismunandi uppeldisaðferðir og af þeim lærir 

barnið sína siði og venjur. 

 

Í gegnum lífsleikni er hægt að sameina að hluta til uppeldisaðferðir sem koma sem 

viðbót við fyrri aðferðir. Að gefa sér tíma til þess að setjast niður með barninu og hlusta 

á það sem það hefur að segja er lykilatriði í samskiptum barna og foreldra, t.d. það að 
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leyfa barninu að segja frá því sem gerðist í leikskólanum. Að leyfa barninu að segja frá 

styrkir tjáningarhæfileika þess. Börn þurfa á því að halda að hlustað sé á þau. 

 

Starfsmenn leikskóla þurfa að finna leiðir til þess að stuðla að betri samvinnu á milli 

heimilis og skóla, t.d í tengslum við lífsleikni og útskýra það fyrir foreldrum um hvað 

kennsla í lífsleikni snýst. Hugmyndir þær sem settar eru fram hér á eftir, fela í sér 

tillögur um það hvernig foreldrar geti rætt við börnin um þá þætti sem fjallað hefur 

verið um hér að framan. 
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Það læra börn sem þau búa við 

 

Það barn sem býr við hnjóð, lærir að fordæma. 

Það barn sem býr við hörku, lærir fólsku. 

Það barn sem býr við aðhlátur, lærir einurðarleysi. 

Það barn sem býr við ásakanir, lærir sektarkennd. 

Það barn sem býr við mildi, lærir þolgæði. 

Það barn sem býr við örvun, lærir sjálfstraust. 

Það barn sem býr við hrós, lærir að viðurkenna. 

Það barn sem býr við réttlæti, lærir sanngirni. 

Það barn sem býr við skilning, lærir að una sínu. 

Það barn sem býr við alúð og vináttu, lærir að elska. 

 

Höf. Ronald Russel, Helgi Hálfdánarson þýddi. 

(Leikskólinn Lundarból). 

 

 

 

Til eru margar gerðir af bókum og upplýsingum tengdum lífsleikni sem ætlaðar eru fyrir 

foreldra og leikskóla. Á hinn bóginn er ekki til mikið af hugmyndum fyrir foreldra 

varðandi kennslu í lífsleikni barna. Hér á eftir koma hugmyndir sem foreldrar geta notað 

heima í umræðu við börnin í tengslum við þá þætti sem snúa að lífsleikni. Börn líta á 

foreldra sem fyrirmyndir og því er mikilvægt fyrir foreldra að tileinka sér 

lífsleikniþættina líka. Æskilegt væri að kynna þetta fyrir foreldrum að hausti á 

foreldrafundi og þeir fengju síðan sent heim blað yfir það sem verið er að taka fyrir í 

lífsleikni í hverri viku. Mikilvægt er að börnin séu spurð um það hvernig þau hafi æft 

sig heima með foreldrum sínum. 
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Að vinna með samkennd 
 

Hægt er að vinna með samkennd á margvíslegan hátt. Ræðið við börnin um aðra sem 

eru ekki eins vel settir og þau, svo að þau læri að setja sig í spor annarra. Leyfið 

börnunum að safna í bauk til þess að gefa til þeirra sem þurfa meira á því að halda en 

þau. Leyfið þeim að fóðra fugla yfir vetrartímann. Við sýnum samkennd þegar við 

segjum fyrirgefðu. Við sýnum samkennd þegar við notum falleg orð þegar við tölum 

við aðra og gætum þess að særa ekki neinn með orðum okkar. 

 

 

 Hvað myndir þú vilja mest af öllu ef þú ættir ekki mikið? 

  Hvers vegna söfnum við fyrir þá sem minna mega sín? 

  Hvað gerir þú þegar þú sérð einhvern gráta? 

  Eru allir eins? 

 Ræðið við börnin um það að passa alltaf að enginn sé útundan þegar verið er að 

leika  

  Útskýrið hugtakið samkennd fyrir börnunum  
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Að vinna með þolinmæði 
 

Það barn sem býr við mildi, lærir þolgæði. 

 

Að kenna börnum þolinmæði er mikilvægur hluti í lífsleikni. Þolinmæði reynir á innri 

ró og tilfinningalegan styrk barnsins. Það reynir á þolinmæði barnsins í öllum 

aðstæðum, t.d. við það að bíða eftir því að mamma eða pabbi geri það sem um var 

beðið, úti í búð og í leikskólanum. 

 

 Taktu góðan tíma í það að hlusta á barnið og hafðu athygli þína alla á barninu 

 Verið góðar fyrirmyndir. Sýnið þeim hvernig á að vera þolinmóður, t.d. þegar 

beðið er í röð í búð 

 Þegar barnið biður um eitthvað, segðu þá barninu að það þurfi að bíða í eina 

mínútu (passa vel að fara ekki yfir þann tíma) og lengdu biðtímann smátt og 

smátt. Biðtíminn má þó ekki vera of langur. Láttu barnið alltaf vita að þú munir 

hjálpa því þegar þú hefur lokið því sem þú ert að gera 

 Hrósaðu barninu ef það er duglegt að bíða eftir aðstoð 

 Sýndu barninu á klukku hversu langur biðtíminn er 

 Forðastu að gefa barninu óljós svör. Gefðu alltaf að skýr skilaboð 

 Ef barnið þarf að bíða í smá stund eftir aðstoð, taktu þá í höndina á því og segðu 

hvenær þú ert tilbúin(n) 
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Að vinna með hjálpsemi 
 

Hjálpsemi er góður kostur að tileinka sér. Öll þurfum við einhvern tíman á hjálp frá 

öðrum að halda. Margar leiðir eru til þess að sýna hjálpsemi. Hjálpsemi getur falist í 

hlýjum orðum í garð einhvers annars og að muna eftir öðrum. Hjálpsemi felur ekki 

alltaf í sér að gera eitthvað fyrir einhvern annan. Að sýna hjálpsemi er að hlusta á aðra 

sem eiga í vanda. 

 

 Bjóddu barninu að aðstoða þig við bakstur eða matargerð 

 Sýndu barninu hjálpsemi í verki með því að bjóða því að koma með til þess að 

aðstoða einhvern, t.d. ömmu og afa 

 Halda opinni hurð fyrir einhvern í búð eða heima fyrir 

 Sýndu barninu hvernig hægt er að vera hjálpsamur í tengslum við umhverfið, t.d. 

með því að flokka sorp og endurvinna 
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Að kenna barni kurteisi 
 

Kurteisi er lykilþáttur í samskiptum við aðra. Að sýna kurteisi gerir það að verkum að 

meiri líkur eru á því að aðrir sýni þeim kurteisi. Hægt er að sýna fólki kurteisi á 

margvíslegan hátt. Að rétta upp hönd þegar maður vill tala er kurteisi. Að bíða eftir því 

að röðin komi að sér er kurteisi. Hvernig biðjum við um eitthvað ? Að þakka fyrir sig er 

kurteisi. 

 

 Kennið börnunum kurteisi við matarborðið, að þakka fyrir matinn, ekki segja að 

maturinn sé ólystugur, að rétta matinn til þeirra sem ekki ná í hann 

 Að sýna kurteisi á öðrum stöðum, t.d. á bókasafninu. Þar þurfa börnin að hafa 

hljóð og sýna öðrum á bókasafninu tillitsemi og kurteisi 

 Að bjóða góðan daginn, heilsa og kveðja fólk 

 Að standa upp í strætó fyrir eldra fólki og bjóða þeim sætið sitt 

 Að nota orðalag eins og „gjörðu svo vel“ og „verði þér að góðu“ 

 Að hlusta þegar einhver annar er að tala 

 Að segja „má ég“ þegar barnið vill fá eitthvað 
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Að kenna barni hugrekki 
 

Að vera hugrakkur merkir að við erum óhrædd við að prófa nýja hluti. Að vera 

óhræddur í nýjum aðstæðum og innan um fólk sem við þekkjum ekki vel. 

` 

 

 Farðu með barnið á róluvöll. Kenndu því að klifra, róla eða renna sér 

 Segðu barninu að það sé í lagi að gera mistök. Mistök eru til þess að læra af 

 Æfðu barnið í því að segja frá eða syngja fyrir fólk. Slíkt er oft erfitt fyrir sum 

börn og krefst hugrekkis að þeirra hálfu 

 Láttu barnið finna að það geti alltaf fengið hjálp ef það lendir í vanda 

 Láttu barnið finna að ef eitthvað kemur fyrir, þá er í lagi að segja frá því, t.d. ef 

einhver hlutur brotnar eða ef einhver gerir eitthvað sem ekki er rétt 
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Að kenna barni hófsemi 
 

Það barn sem býr við skilning, lærir að una sínu. 

 

Að vera hófsamur er góður siður. Að gera sér grein fyrir að það tekur sinn tíma og að 

við þurfum ekki að eiga allt sem okkur langar í. Að kenna þeim að meta litlu hlutina í 

lífinu. 

 

 Kenndu barninu að gera hvorki of mikið né of lítið, heldur að hafa jafnvægi á 

hlutunum 

 Segðu barninu að hæfilegur svefn sé betri en of lítill eða of mikill 

 Að við þurfum að hreyfa okkur hæfilega mikið og leika okkur hæfilega mikið 

 Komdu í veg fyrir að hlutir, eins og tölva og sjónvarp, taki yfirhöndina og settu 

tímamörk á það 

 Að vera ekki of gráðugur, t.d. við matarborðið, að gefa sér góðan tíma til þess að 

borða, eða að klára ekki allt nammið skálini í einu 

 Að fara vel með dótið sitt 
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Að vinna með virðingu 
 

Að tileinka sér virðingu er góður siður. Ef við komum fram af virðingu við aðra er 

líklegra að þeir sýni okkur virðingu. Að virða rétt annarra og eigur. Að bera virðingu 

fyrir umhverfinu. 

 

 Kenndu barninu að koma vel fram við aðra 

 Að hlusta á aðra 

 Að henda ekki rusli út á götu 

 Að slíta ekki upp blómin úti í garði 

 Að virða reglur heimilis og skóla 

 Að biðja um leyfi ef það vill fá eitthvað lánað 

 Að bera virðingu fyrir eigum annarra 
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Að vinna með vinsemd 
 

Að sýna öðrum vinsemd merkir að við berum umhyggju fyrir viðkomandi. Til þess að 

eignast vin þarf maður að vera vinur sjálfur. Að sýna öðrum tillitsemi. Að leysa 

ágreining á jákvæðan hátt. Allir vilja eiga vini, enginn vill vera vinalaus. 

 

 Kenndu barninu að umgangast dýr með vinsemd 

 Að stríða ekki eða meiða 

 Hvað er vinátta? 

 Hvað gera vinir saman? 

 Hvernig veistu að einhver er vinur þinn ? 

 Vera góð og tillitssöm við aðra 
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Að vinna með ábyrgð 
 

Það barn sem býr við réttlæti, lærir sanngirni 

 

Gott er að kenna börnum ábyrgð snemma. Að taka ábyrgð á gjörðum sínum og standa 

við það sem maður hefur lofað. Ef við sýnum ábyrga hegðun er líklegra að barnið læri 

að sýna það líka 

 

 Að kenna barninu að sýna sér og öðrum ábyrga hegðun  

 Að láta barnið hafa ábyrgðarhlutverk heima, t.d. að taka til í herberginu sínu 

 Kenndu barninu að bera ábyrgð á hlutum sem það fær lánað, t.d. bækur á 

bókasafni 

 Að maður verði að standa við orð sín 

 Að bera ábyrgð á því að ganga frá eftir sig, t.d. eftir leik 
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Að vinna með sjálfsvirðingu 
 

Börn sem hafa ríka sjálfsvirðingu eru að öllu jöfnu ekki leiðitöm. Þau vilja ekkert 

aðhafast gegn betri vitund. Sjálfsvirðing er ein undirstaða þess að geta fylgt sannfæringu 

sinni. Barn sem hefur ríka sjálfsvirðingu á auðveldara með að sýna öðrum virðingu 

 

 Minnið börnin reglulega á hvað er rétt og rangt 

 Kennið barninu að setja sér markmið og leiðir til þess að ná settu markmiði 

 Hjálpið barninu að finna styrkleika sína 

 Hjálpið barninu að öðlast trú á eigin getu 
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Að vinna með sjálfsaga 
 

Börn með góðan sjálfsaga eiga auðvelt með að fara eftir reglum samfélagsins. Sjálfsagi 

krefst þolinmæði og barn með góðan sjálfsaga skilur að það tekur tíma að ná þeim 

markmiðum sem það hefur sett sér. Sjálfsagi er styrkur sem gerir barninu kleift að velja 

og hafna. Sjálfsagi felur í sér getu til þess að standast freistingar. 

 

 Kennið barninu að leysa ágreining á jákvæðan hátt 

 Kennið barninu að bera ábyrgð á eigin gjörðum 

 Að koma fram við aðra eins það vill að sé komið fram við sig 

 Leyfið barninu að taka þátt í því að setja reglur innan heimilisins, svo að það sé 

auðveldara fyrir það að fara eftir þeim 

 Kennið barninu leiðir til þess að velja og hafna 
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Að vinna með sjálfsálit/sjálfsímynd 
 

Vertu góð fyrirmynd fyrir barnið. Foreldrar mega ekki vera of gagnrýnir á sjálfan sig. 

Þeir verða að hlúa að eigin sjálfsmynd. Góð sjálfsmynd foreldra sendir góð skilaboð til 

barnanna. Hrósaðu barninu þínu. Búðu barninu þínu öruggt og ástríkt heimili, þar sem 

gagnkvæm virðing ríkir. Börnum með lítið sjálfsálit hættir til þess að draga sig í hlé, 

vera alltaf sammála hinum og reyna eftir fremsta megni að komast hjá ágreiningi. En 

enginn er svo gallaður að hann hafi ekki einhverja kosti. Kenna þarf barninu að þekkja 

sína styrkleika. 

 

 Styrkið barnið með því að ala á jákvæðum viðhorfum í garð þeirra og annarra 

 Þjálfið barnið í því að horfa með jákvæðum augum á hlutina 

 Kennið barninu að meta sig á sanngjarnan hátt 

 Kennið barninu að líta á verkefni sem leysanleg fremur en þungbær 

 Hrósið barninu reglulega fyrir það sem er vel gert 

 Verið góðar fyrirmyndir án mikillar sjálfsgagnrýni 
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xiii    Að vinna með sjálfstraust 
 

Það barn sem býr við örvun, lærir sjálfstraust. 

 

Með því að efla sjálfstraust barna, þá gerum við því kleift að eiga betri samskipti við 

aðra. Barn með gott sjálfstraust hefur þor til þess að deila hugsunum sínum og 

tilfinningum með öðrum. Barnið á auðveldara með það að takast á við hin ýmsu verk. 

 

 Hrósið barninu og hvetjið það 

 Örvið það með því að láta það hafa krefjandi verkefni 

 Æfið barnið í því að trúa á eigin getu og treysta 

 Segið barninu að það sé í lagi að einhver sé betri í einhverju en það er sjálft 
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Að vinna með tilfinningar 
 

Það barn sem býr við alúð og vináttu, lærir að elska. 

 

Börn eru miklar tilfinningaverur og það skiptast á skin og skúrir hjá þeim. Það er 

mikilvægt fyrir þau að koma tilfinningum sínum í orð. Að skilja að það er í lagi að vera 

reiður og gráta, þegar einhver hefur gert eitthvað á þeirra hlut og að það er líka 

mikilvægt að hlægja og brosa þegar þau eru glöð. Með því að meðtaka tilfinningar 

barnsins án þess að dæma, þá sýnirðu að það skiptir þig líka máli hvernig því líður. 

Óæskileg hegðun barns getur stafað af vanlíðan og þá þarf að komast að orsökinni, í 

stað þess að líta á þessa hegðun sem óþekkt í barninu. Mörg börn tjá reiði sína í verki 

gagnvart öðrum börnum með því að slá eða bíta og þess vegna þarf að kenna þeim að ná 

stjórn á þessari tilfinningu. 

 

 Gefðu gott fordæmi með því að segja frá eigin líðan 

 Hlustaðu á barnið og vertu til staðar ef barninu líður illa 

 Nálgist barnið á forsendum þess 

 Viðurkennið barnið eins og það er 

 Kennið barninu aðferðir til þess að stjórna tilfinningum sínum 



43 

 

Að vinna með umburðarlyndi 
 

Það barn sem býr við hnjóð, lærir að fordæma. 

 

Það er gott fyrir barnið að tileinka sér umburðarlyndi. Umburðarlyndi gerir barnið 

víðsýnt og hjálpar því að skoða heiminn með opnum huga. Umburðarlyndi gerir barninu 

kleift að virða skoðanir, rétt og trú annarra. Til þess að barnið geti tileinkað sér 

umburðarlyndi verðum við einnig að geta sýnt öðrum umburðarlyndi. Lítum á 

umhverfið og samfélagið án fordóma. 

 

 Kennið barninu að horfa á það sem það á sameiginlegt með öðrum en ekki það 

sem er ólíkt 

 Við eru öll ólíkir einstaklingar en eigum samt svo margt sameiginlegt 

 Kennið barninu að sýna umburðarlyndi gagnvart umhverfinu 

 


