
Úrdráttur úr erindi Hugos Þórissonar sálfræðings á málþingi um 

lífsstíl barna 

Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum við Hamrahlíð. Stundaði síðan nám við 

HÍ, Háskólann í Osló og lauk námi í sálfræði við Háskólann í Árósum árið 1979. Hann 

starfaði hjá Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur við sálfræðiþjónustu í skólum, síðar hjá 

sveitafélögum og hjá Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar. 

Í dag rekur Hugo sjálfstæða sálfræðiþjónustu.  

 

Virðum tilfinningar barnanna 

Ég mun fjalla um á hvern hátt umhverfið, aðallega foreldrar og kennarar geta styrkt jákvæða sjálfsmynd 

barnanna og gefið þeim trú á sjálf sig í daglegum samskiptum. Sjálfsmynd barna er í mótun alla daga í 

öllum hversdagslegum samskiðtum milli fólks og má helst líkja þeirri mótun við dropann sem holar 

steininn. Hún ræðst af því í hvernig umhverfi barnið ferðast um og þeim áhrifum sem það verður fyrir. 

Það er ekki þannig að hægt sé að móta hana með sérstöku stórátaki og að feldrar geti til dæmis haldið 

að sér höndum og beðið þar til kemur sumar eða jólafrí og ætla þá að efla samveru og samskipti við 

barnið. Það þarf að hlusta í hvað barnið hefur að segja alla dag ársins. 

Hverjir eru mikilvægustu þættirnir í samskiptum okkar og barnanna? Það skipti alltaf meira og meira máli 

að kenna börnunum að taka sjálfstæðar ákvarðanir og að þau beri ábyrgð. Vekja með þeim áhuga, efla 

forvitni og kenna þeim að taka tillit til umhverfisins og leita jafnframt leiða til að þau verði virk. Þetta eru 

þeir þættir sem ég horfi sérstaklega á og ætla að fjalla um. 

Hvernig kenna má börnunum að verða sjálfstæð, taka frumkvæði og vera ákveðin. Mér er ábyrgð 

sérstaklega hugleikin. Í daglegum samskiptum innan fjölskyldunnar finnst mér af lítil áhersla lögð á að 

kenna börnum ábyrgð á eigin hegðun og gjörðum. Foreldrar detta í þá gryfju að koma með lausnir fyrir 

börnin á einföldustu athöfnum. Má þar nefna að taka til fötin þeirra þegar þau eru lítil, mata þau lengi 

eftir að þau geta borðað sjálf, renna upp rennilásnum eftir að þau hafa lært það. m.m. fyrir utan þau 

stærri verkefni eins og að læra heima, eignast vini o.s.frv. 

Foreldrar þurfa miklu meir að spyrja börn sín „hvað ætlar þú þá að gera“, „hvernig vilt þú leysa þetta“, 

„hvað telur þú að best sé að gera“ o.s.frv. BÍÐA eftir að þau svari. Ef börnin segja „ég veit það ekki“ mega 

foreldrar ekki strax byrja á að koma með laustnir heldur fá barnið til þess að hugsa sjálft, taka nokkrar 



mínútur, jafnvel í 1-2 daga allt eftir eðli málsins. Lykilatriðið er að foreldrar losni úr því ferli að vera með 

lausnir, hugmyndir og tillögur. Kenna börnunum að koma með tillögur, hugmyndir lausnir fyrir sig. Mjög 

mikilvægt er að foreldrar og reyndar umhverfis allt sé vakandi fyrir hvað sjálfsmyndin skipti miklu máli 

fyrir velgengni barnanna í skóla og lífinu almennt. Það bíða þeirra mun fleiri tækifæri á ýmsum sviðum og 

meira val í allar áttir bæði í menntun og lífsstíl heldur en áður þekktist. 

Þjóðfélagið í dag er orðið verulega frábrugðið því fastmótaða þjóðfélagi sem forfeður okkar ólust upp í, 

þar sem hver og einn hafði sínu ákveðna hlutverki að gegna. Í dag er valið mikið og því mikilvægt að 

barnið læri að velja rétt. Gildi tilfinninganna og virðing fyrir því hvernig börnunum líður. Mér finnst 

aukinn skilningur vera fyrir því að tekið sé tillit til barnanna. að þau sér sátt og að þau sér virkir 

þátttakendur í fjölskyldulífinu en ekki haldið utanvið. 

Ég hef oft tekið sem dæmi um tilfinningalíf barna, hversu miklu máli hún skipti þessi viðhorfsbreyting og 

þróun undanfarin ár, að virða sorg barnanna þegar hún ber að garði innan fjölskyldunnar. Hér fyrir ekki 

mörgum áratugum þótti ekki ástæða til að ræða sérstaklega við barn sem varð fyrir foreldramissi. Þau 

voru sjaldnast viðstödd kistulagningu eða jarðarför. Það lá við að barninu væri sagt að fara út að leika sér 

á meðan fullorðna fólkið syrgði. Börnin gleymdust alveg í þessu ferli. Í dag er viðhorfið allt annað. 

Börninin eru þátttakendur í sogarferlinu. Sjálfsmynd barna. Þá skipti máli í heildarsjálfsmynd barnanna 

að aðrir virði þeirra tilfinningar, að þau séu hamingjusöm og að þau hafi ekki eingögnu lært að hlýða 

heldur að þau séu einnig sátt. Fjölskyldulífið er ekki lengur þannig að þau gegni foreldrum sínum í 

óttablandinni virðingu. Þau þurfa að gera það af skilningi og ábyrgð. Það er ekkert foreldri í dag sem vill 

að barnið gegni af ótta. En stundum, þegar ég hef spurt foreldra kynslóðina, sem er að ala upp börn í dag 

„.. gegndir þú pabba þínum?“. þá kemur í ljós að þau hlýddu vegna þess að þau voru hrædd við hann. 

Þetta vilja feður ekki í dag! 

Takk fyrir, Hugo Þórisson 

 


