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Uppl!singar 
fyrir foreldra og forrá"amenn

Sumir krakkar vir!ast vera me! innbygg!an 
radar sem er stilltur inn á a! finna "a! slæma 
í öllum a!stæ!um. Hversu gott sem allt kann 
a! vera hafa "essir krakkar tilhneigingu til 
a! taka eftir hverjum vanda, hversu smár e!a 
ómerkilegur sem hann kann a! vir!ast.

#a! getur reynt á a! ala upp barn sem 
finnur eitthva! a! öllu og er oftast neikvætt. 
Ef "ú ert foreldri "annig barns ertu líklega 
sammála. #ú vilt a! sjálfsög!u a! barni! "itt 
sé hamingjusamt og hefur líklega lagt "ig 
allan fram. #ú hefur keypt n$justu leikföngin, 
be!i! í bi!rö! í skemmtigör!um og hlegi! 
a! misfyndnum bröndurum. #ú hefur bo!i! 
vinum heim, tapa! viljandi í vei!imanni, elda! 
óteljandi skammta af pasta me! tómatsósu og 
ítreka! láti! barni! "itt ganga fyrir. Og barni! 
"itt hefur trúlega veri! ánægt.

Börn sem hafa tilhneigingu til a! vera 
neikvæ! eru nefnilega oft ánæg!, svo lengi sem 
allt gengur vel. Og "ar liggur hundurinn grafinn, 
"ví í lífinu ganga hlutirnir ekki alltaf snur!ulaust 
fyrir sig. Eitthvert tæki! í Fjölskyldugar!inum 
er bila!, "ú gleymir a! kaupa bláberjaskyri!, 
bekkjarfélagi barnsins k$s a! setjast hjá ö!rum. 
Og "á hefst neikvæ!nin og nöldri!. Í lífi barns 
sem á "a! til a! hugsa neikvætt getur örlítil 
misfella au!veldlega ey!ilagt daginn.

Börn sem hafa tilhneigingu til a! vera 
neikvæ! eru snillingar í a! koma auga á 
vandamál. #a! er eins og frávik, hnökrar og 
óréttlæti stökkvi á "au í hundra!faldri stær!. 
#eim finnst "au ver!a a! benda á "a! sem er 
rangt e!a óréttlátt. #essi börn eru sérfræ!ingar í 
a! gera úlfalda úr m$flugu og rei!ast gjarnan sé 
reynt a! fá "au til a! skipta um sko!un.

Neikvæ!ni er ekki "a! sama og a! vera 
lei!ur. Vi! megum heldur ekki nota "a! or! 
yfir börn sem "urfa a! takast á vi! erfi!a 

lífsreynslu á bor! vi! húsbruna, dau!a gælud$rs 
e!a skilna! foreldra. Neikvæ!ni er heldur 
ekki "a! sama og "unglyndi sem einkennist af 
langvarandi depur! og pirringi.  Neikvæ!ni er 
hugsunarstíll. #a! er sá stíll sem vi! hugsum 
eftir, "a! hvernig vi! túlkum lífi!.

Neikvæ!ni einkennist af endurtekinni 
tilhneigingu til a! beina sjónum okkar a! "ví 
sem er a!, jafnvel "ótt margt gangi okkur í 
haginn. Börn sem hafa tilhneigingu til "ess 
a! vera neikvæ! horfa framhjá fullu bor!i 
afmælisgjafa "ví "au eru of upptekin vi! a! 
velta fyrir sér af hverju "au fengu ekki dóti! 
sem "au langa!i mest í. #au setja upp f$lusvip 
ef "eim er neita! um a! leigja sér mynd, jafnvel 
"ótt dagurinn hafi veri! hinn skemmtilegasti 
og snúist um "eirra óskir. #au eru oft glö!, en 
ánægja "eirra er mjög brothætt. Jafnvel "ótt 
ekkert raunverulegt vir!ist ama a! eru "au 
sínöldrandi.

#a! er erfitt a! s$na nöldri skilning, enda 
gera "a! fæstir foreldrar. Á gó!um dögum kallar 
nöldri! fram vi!brög! frá foreldrum á bor! 
vi!: „Af hverju ertu óánæg!ur?“ E!a "eir gera 
tilraun til "ess a! fá barni! til a! hugsa rökrétt, 
eins og: „En "ér "ykir jar!arberjasulta líka gó!. 
Af hverju fær!u "ér hana ekki í sta!inn?“ Á 
slæmum dögum vekur neikvæ!nin hins vegar 
upp rei!i: „#ú ert ómögulegur. #a! er aldrei 
neitt nógu gott fyrir "ig, ég skil ekki af hverju ég 
er a! "essu.“ Og á gó!um sem slæmum dögum 
rekast foreldrar á vegg neikvæ!ninnar, hvort 
heldur er me! ró e!a æsingi. 

Eins og "ú veist er markmi!i! ekki einungis 
a! stö!va nöldri!. Börn sem hugsa gjarnan á 
neikvæ!um nótum eru líka fær í a! láta f$luna 
í ljós jafnvel "ótt "au "egi. Markmi!i! hér er 
a! fræ!a börnin um neikvæ!ni, hjálpa "eim a! 
ver!a sveigjanlegri "egar "au "urfa a! takast á 
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virkilega æstur” e!a “Vá, ég sé a! "etta truflar 
"ig verulega.” Sí!an notar!u dæmin í bókinni 
til a! minna barni! á a! hugsa a!stæ!urnar 
upp á n$tt. Hrósa!u fyrir öll skref í rétta átt. 
Nota!u skopskyni! án "ess a! "a! sé ni!randi. 
Hjálpa!u barninu a! trúa "ví a! "a! geti vali! 
sér n$jan hugsunarstíl. Me! "ví a! hafa trú á 
getu barnsins og sjá fyrir "ér breytingar aukast 
líkurnar á raunverulegum árangri. 

#a! er ekki óvanalegt a! neikvæ!ni "ekkist 
hjá fleiri fjölskyldume!limum. Ef "ú átt "a! 
til a! sjá hlutina í neikvæ!u ljósi "á gætir!u 
teki! "átt í æfingunum me! barninu. Ef "ú 
hins vegar upplifir erfi!leika vi! a! breyta eigin 
tilfinningum og vi!brög!um ættir!u a! leita 
rá!gjafar sérfræ!ings fyrir barni! "itt. Jafnframt 
er rétt a! leita a!sto!ar læknis, sálfræ!ings e!a 
annars faga!ila ef neikvæ!ni truflar verulega 
daglegt líf barnsins.

Gó!u fréttirnar fyrir ykkur öll eru a! 
neikvæ!ni er vi!horf sem hægt er a! breyta me! 
"eim a!fer!um hugrænnar atferlisme!fer!ar 
sem kynntar eru í "essari bók. Barni! "itt getur 
lært a! "ekkja neikvæ!ni og getur breytt henni. 
#a! "arfnast "jálfunar en "egar barni! nær 
tökum á vandanum ver!ur allt mun léttara. Og 
eins og "ú veist "á er jákvæ!ur hugsunarháttur 
afar hvetjandi. Jákvæ!ni bætir lí!an, au!veldar 
lífi! og "a! sem er best af öllu: Krakkar 
(og foreldrar "eirra!) ver!a miklu, miklu 
hamingjusamari. 

vi! vonbrig!i og kenna "eim færni sem hjálpar 
"eim a! vera jákvæ! í sta! "ess a! sitja föst í 
vef neikvæ!ninnar. #annig hjálpum vi! "eim a! 
sjá vandann og hvetjum "au til a! gera eitthva! 
í málinu.

Börn sem eru neikvæ! hafa ekki vali! slíkan 
hugsunarstíl viljandi. Flest "eirra hafa enga 
hugmynd um hva! neikvæ!ni merkir. #au 
eru gjörn á fara í vörn "egar neikvæ!nin er 
rædd og "ví er líklegt a! fyrstu vi!brög!in vi! 
bókinni ver!i eitthva! í líkingu vi!: “Ég er ekkert 
neikvæ!ur.” #egar "i! hins vegar fari! a! lesa 
bókina áttar barni! sig fljótt á "ví um hva! 
máli! sn$st. 

Hva! get ég gert vi! of mikla neikvæ!ni? 
lei!beinir börnum á varfærinn, skilningsríkan 
og oft fyndinn hátt um neikvæ!ni og gildrur 
hennar. Krakkar me! neikvæ!an hugsunarstíl 
upplifa sig oft fasta og óánæg!a. Mikilvægasti 
eiginleiki bókarinnar er "ví a! hún kennir "eim 
a! gera eitthva! í málinu me! "ví a! nota 
æfingar og sk$ringar sem au!velt er a! skilja. 

Bókin byggir á hugmyndafræ!i hugrænnar 
atferlisme!fer!ar sem er miki! notu! af 
fagfólki. Efni hennar hefur veri! a!laga! a! 
6-12 ára börnum. Hva! get ég gert vi! of mikla 
neikvæ!ni? gagnast best ef foreldri og barn 
lesa bókina saman. Taki! ykkur tíma í lesturinn 
og komi! ykkur "ægilega fyrir me! blö! og 
skriffæri vi! höndina. Lesi! einn til tvo kafla 
í einu, sko!i! myndirnar og vinni! verkefnin 
eftir "ví sem "au birtast. Börn "urfa tíma til a! 
me!taka n$jar hugmyndir og æfa n$jar a!fer!ir. 
Breytingar gerast í litlum skrefum.

Me! "essari bók viltu fá barni! "itt til 
a! reyna n$jan hugsunarstíl. En "ú gætir 
einnig "urft a! gera breytingar á "ínum eigin 
vi!brög!um. #ú skalt hætta a! reyna a! tala 
barni! "itt út úr neikvæ!ninni og hætta a! 
rökræ!a vi! barni! e!a rei!ast. Í sta!inn skaltu 
taka eftir neikvæ!ninni eins og hún kemur fyrir. 

Í sta! "ess a! breg!ast vi! umkvörtunarefni 
barnsins skaltu hafa samú! me! hvernig honum 
e!a henni lí!ur. #ú getur t.d. sagt: “#ú hljómar 


