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Ágrip 

Í þessari rannsóknarritgerð er farið yfir mikilvægi þess að foreldrar beiti gagnrýnni hugsun 

við uppeldi barna sinna. Stuðst var við fræðilegar heimildir, bæði erlendar og innlendar. 

Uppeldisskilyrði barna hafa breyst mikið síðustu áratugi með auknum réttindum barna og 

aukinni fræðilegri þekkingu á uppeldi og afleiðingum þess á afkomu barna. Foreldrum ber 

að virða réttindi barna í hvívetna og til þess þurfa þeir að kynna sér ákvæði 

Barnasáttmálans. Einnig er mikilvægt að kynna Barnasáttmálann fyrir börnum svo þau 

verði snemma meðvituð um eigin mannréttindi. Niðurstöður fjölda rannsókna á 

uppeldisháttum foreldra í tengslum við velferð barna sýna fram á að foreldrar sem eru 

leiðandi í uppeldinu eigi börn sem eru betur í stakk búin til að takast á við lífið. Mikilvægt 

er að foreldrar séu samstíga í uppeldinu, myndi sterk og örugg tengsl við barnið og séu 

góð fyrirmynd. Einnig er mikilvægt að efla samskiptahæfni barna, kenna þeim að virða 

skoðanir annarra og samhæfa ólík sjónarmið við úrlausn verkefna og vandamála. Margir 

skólar bjóða upp á verkefni sem snúa að því að efla samskiptahæfni barna. Mikilvægt er 

að foreldrar geti sótt sér faglega fræðslu um uppeldi og ætti slíkt að vera í boði fyrir alla 

undir handleiðslu fagaðila.  
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Formáli 

Rannsóknarritgerð þessi var unnin á vorönn 2013 sem lokaverkefni til BA-prófs í Uppeldis- 

og menntunarfræði við Háskóla Íslands. Áhugi minn hefur lengi beinst að uppeldi barna og 

velferð þeirra og því kom ekki annað til greina en að kafa dýpra í það efni. Áhugi minn á 

samskiptum og samskiptahæfni fékk aukið vægi þegar ég sat áfangann Samskipti í 

uppeldis- og fræðslustarfi í umsjón Sigrúnar Aðalbjarnardóttur. Tilgangur þessa verkefnis 

er að vekja foreldra og aðra uppalendur til umhugsunar og gagnrýnar skoðunar á uppeldi 

barna og velferð þeirra. Áhrif uppeldis á afkomu  barna eru mikil og vil ég hvetja foreldra 

til þess að sýna börnum sínum virðingu og umhyggju í hvívetna.  

 Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var Halla Jónsdóttir og vil ég þakka henni fyrir 

góðar leiðbeiningar og stuðning. Einnig langar mig að þakka þeim sem standa mér næst 

fyrir hvatningu og stuðning í tengslum við þessa miklu og lærdómsríku verkefnavinnu. Það 

er von mín að þeir sem lesi þessa ritgerð öðlist aukinn skilning á mikilvægi uppeldis og búi 

svo um að bernskan verði þroskandi á jákvæðan og hamingjuríkan hátt. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, vor 2013 

Rakel Heimisdóttir 
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1 Inngangur  

Börn eru blessun heimsins, þau eru framtíðin og því hlýtur velferð þeirra og hamingja að 

koma okkur við. Foreldrahlutverkið er án efa eitt af mikilvægustu hlutverkum þeirra sem 

taka það sér fyrir hendur. Sérhvert barn er einstakt með sínar grunnþarfir og kemur það í 

hlut þeirra sem standa barninu næst, sem eru oftast foreldrar þess, að uppfylla þessar 

þarfir. Öll börn eiga rétt á að njóta bernsku sinnar, vera lífsglöð, örugg, virt og elskuð. 

Hlutverk samfélagsins er að skapa góð uppeldisskilyrði, veita stuðning og tryggja að farið 

sé að lögum í réttindum og velferð barna. Hlutverk foreldra er að sinna uppeldi barna af 

alúð, virða réttindi þeirra og búa svo um að æska þeirra verði farsæl og hamingjurík. 

Hagsmunir og velferð barna hefur fengið aukið vægi síðustu áratugi. Aukin fagleg 

þekking á uppeldi og áhrifum þess sem og aukin réttindi barna hafa flækt 

foreldrahlutverkið og oft á tíðum eru foreldrar óöruggir í hlutverki sínu sökum þessa 

(Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). Lífsgæðakapphlaup, há 

atvinnuþátttaka foreldra, hraði og spenna samfélagsins gerir það að verkum að minni tími 

gefst til notalegra samverustunda með börnum. Samvera, jákvæð samskipti, virðing og 

umhyggja eru hornsteinar hamingju og vellíðunar og ættu að vera í forgang í stað hraða, 

tímaleysis, vanvirðingar og slæmra samskipta. Öll viljum við að börnin okkar verði 

sjálfsstæð, umburðalynd, hæf í samskiptum og með ríka réttlætiskennd. Einnig viljum við 

að þau kunni að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og sýni umhyggju í leik og starfi. 

Til þess að efla þessa færni hjá börnum er mikilvægt að foreldrar séu gagnrýnir á 

uppeldisaðferðir sínar. Góð tengslamyndun foreldra við barn strax frá fæðingu skapar 

öryggi og festu og er grunnurinn að velferð barnsins sem það mun búa að allt lífið 

(Bowlby, 1998). 

Uppeldisaðferðir foreldra hafa verið flokkaðar eftir því hvernig viðmót og 

samskipti þeir sýna börnum sínum. Rannsóknir benda til að foreldra sem ala börn sín upp 

við gagnkvæma virðingu og umhyggju uppskeri ríkulega. Börn þeirra sýna sterka félags- og 

samskiptahæfni sem kemur þeim til góða út lífið. Börn spegla sig í foreldrum sínum, hvort 

sem það er innan veggja heimilisins, í verslunarferð eða í umferðinni og því skiptir máli að 

foreldrar séu börnum sínum góð fyrirmynd öllum stundum.  
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Efnisval þessarar ritgerðar stafar af áralöngum áhuga höfundar á uppeldi og 

velferð barna sem og samskiptum fólks. Höfundur álítur að allir foreldrar vilji standa sig 

vel í foreldrahlutverkinu og skila börnum sínum út í samfélagið félagslega sterkum, 

ábyrgum og sjálfstæðum. Einnig telur höfundur að koma mætti í veg fyrir marga og óþarfa 

árekstra ef vitundarvakning yrði um mikilvægi þess að vanda sig í samskiptum þar sem 

gagnkvæm virðing og umhyggja væri höfð að leiðarljósi. 

Markmið þessarar rannsóknarritgerðar er að sýna fram á mikilvægi þess að hafa 

velferð barna ávallt í huga. Uppeldishlutverk foreldra skipar stóran sess í þessu ljósi og 

skiptir samstaða foreldra og stuðningur samfélagsins þar miklu máli. Það er trú höfundar 

að allir foreldrar geti bætt sig í uppeldi barna sinna. Til þess að svo megi verða þarf aukna 

fræðslu fyrir foreldra um góðar og gagnlegar uppeldisaðferðir en þær þurfa jafnframt að 

vera aðgengilegar og þeim að kostnaðarlausu.  

Ritgerð þessi skiptist upp í sex kafla auk niðurstöðu og umræðukafla þar sem efnið 

er dregið saman og niðurstöður settar fram. Í upphafi er fjallað um fjölskylduhugtakið, 

það skilgreint og velt upp hvort fjölskyldan sé á undanhaldi eða standi á styrkum grunni 

þrátt fyrir breytingar á högum hennar. Þar á eftir er greinagóður kafli um barnið og 

uppeldi þar sem gert verður grein fyrir uppeldi í fortíð og nútíð, réttindum barna og 

skyldum foreldra sem og uppeldisaðferðum Diönu Baumrind. Umfjöllun um samskipti er 

innihald fimmta kafla þar sem brýnt er á um mikilvægi þess að vera hæfur í samskiptum. 

Að lokum verður farið í hvaða stuðningur/námskeið standa foreldrum til boða í tengslum 

við uppeldishlutverkið og einnig hvernig samskiptaverkefni í skólum geta hjálpað börnum 

að auka við samskiptahæfni sína.  

Þær rannsóknarspurningar sem þessu verkefni er ætlað að svara eru eftirfarandi: 

 Hver er réttur barna og hverjar eru skyldur foreldra í því ljósi? 

 Hver eru áhrif uppeldis á velferð barna? 

 Hvers vegna er mikilvægt að vera hæfur í samskiptum? 
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2 Fjölskyldan 

Hvað er fjölskylda? Ekki er til eitt ákveðið svar við þessari spurningu en fjölmargir 

fræðimenn hafa samt sem áður reynt að skilgreina hugtakið með mismunandi hætti. 

Hugtakið er ekki auðskilgreint og stafa erfiðleikarnir meðal annars af þeim breytingum 

sem orðið hafa á eðli fjölskyldunnar síðustu áratugi. Opinber skilgreining á fjölskyldu í 

Bandaríkjunum er tvíþætt, annars vegar skilgreina þeir fjölskyldu sem blóðskylda 

einstaklinga tvo eða fleiri sem tengjast vegna skyldleika, hjónabanda eða ættleiðinga. Hins 

vegar skilgreina þeir heimilishald (e. household) sem einstaklinga eða hópa sem halda 

saman heimili (Newman og Grauerholz, 2002). Í íslenskum lögum og reglugerðum virðist 

ekki vera til ein opinber skilgreining á hugtakinu fjölskylda. Sigrún Júlíusdóttir, prófessor í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, hefur notast við þessa skilgreiningu á 

fjölskylduhugtakinu: 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 

saman tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. 

Meðlimir eru oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingar 

ásamt barni eða börnum (þeirra). Þau eru skuldbundin hvert öðru í 

siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu (Sigrún Júlíusdóttir, 2004). 

Þessi skilgreining kemur inn á flesta þætti sem sameinar einstaklinga í fjölskyldu. Hins 

vegar tekur hún aðeins tillit til þeirra sem eiga sameiginlegt heimili en tekur ekki fram 

skyldleika hvort sem það er blóðskylt, ættleiðing eða því um líkt. Því má spyrja hvort 

uppkomin börn foreldra sem flutt eru að heiman sem dæmi séu ekki fjölskylda? Eða hvort 

barn sem býr hjá öðru foreldri eftir skilnað sé ekki í fjölskyldu með foreldrinu sem býr 

annarsstaðar? Þrátt fyrir þessa skilgreiningu Sigrúnar á fjölskylduhugtakinu þá hefur hún 

fjallað um ókosti þess að skilgreina hugtakið yfir höfuð. Rökstuðningur hennar fyrir því er 

meðal annars sú vanlíðan sem einstaklingar geta upplifað við að tilheyra ákveðinni 

staðalímynd af fjölskyldu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Þó svo erfitt geti reynst að skilgreina fjölskylduhugtakið eru flestir sammála um að 

það sé mikilvægt að tilheyra fjölskyldu, eiga griðarstað, einhvern til þess að treysta á sem 

veitir stuðning og hlýju. Barn sem fæðist inn í fjölskyldu kemur til með að tilheyra henni 
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allt sitt líf. Fjölskylda er því eins og einskonar samfélag þar sem ákveðin gildi og hefðir 

ríkja. Innan fjölskyldunnar er grunnurinn að velferð barns lagður þar sem uppeldishættir, 

samskipti og hefðir hafa úrslitaáhrif á hvernig barn þroskast og dafnar. Í fjölskyldunni læra 

börn viðmið, gildi, viðhorf og hegðun ásamt væntingum sem gerðar eru til þeirra. Hlutverk 

fjölskyldunnar er meðal annars sá að vera vettvangur öryggis, ástar og verndar (Newman 

og Grauerholz, 2002). 

Fræðimenn hafa velt fyrir sér þróun fjölskyldunnar og stöðu hennar í samfélaginu. 

Ekki eru allir sammála um hvert fjölskyldan stefnir, sumir telja fjölskylduna vera á 

undanhaldi á meðan aðrir hafna þeim kenningum og leggja áherslu á að fjölskyldur séu 

breytilegar og flóknar en ráði engu að síður vel við hlutverk sitt (Newman og Grauerholz, 

2002). 

Þeir sem telja fjölskylduna vera á sökkvandi skipi telja að rekja megi það til 

neyslumenningar sem hafi spillt grundvelli mannlegs tilfinningaþroska og 

tengslamyndunar. Sjálfsmynd einstaklinga og gildismat er háð efnahagslegum gæðum og 

frama og hæfileikinn til að elska er á undanhaldi (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Í þessu 

sambandi hefur verið bent á hnignun fjölskyldunnar (e. family decline perspective) þar 

sem því er haldið fram að fjölskyldan sé á niðurleið og hafi tapað gildum sínum og virkni. 

Hlutverk fjölskyldunnar í að veita öryggi og ala upp börn sé í raun horfið og hún ráði ekki 

lengur við að halda meðlimum sínum frá hinum harða raunveruleika nútímans. Þetta má 

rekja til þjóðfélagsbreytinga sem fela í sér háa skilnaðartíðni, minnkandi fæðingartíðni, 

fjölgun einstæðra foreldra, breyttri hlutverkaskipan kynjanna, minni samveru foreldra og 

barna, minni væntingum til hjónabanda og barneigna, minni tryggð við fjölskylduna og 

auknu sjálfstæði einstaklinga (Newman og Grauerholz, 2002). 

Aðrir fræðimenn hafna því alfarið að fjölskyldan ráði ekki við hlutverk sitt og sé á 

undanhaldi. Fjölskyldan sem slík  á ef til vill við vök að verjast en engu að síður þá standi 

hún á traustum fótum og veldi hennar verður ekki haggað. Raunar eykst gildi hennar með 

hverri kynslóð (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Fjölskyldan virðis aðlagast félagslegum og 

efnahagslegum aðstæðum hverju sinni og fjölbreytni hennar geti þannig séð verið 

hagkvæm að mörgu leyti. Vandamál nútímafjölskyldunnar er ekki sök einstaklinganna 

sjálfra heldur þjóðfélagsgerðarinnar og þeirrar stefnu sem þar er ríkjandi. Þá er bent á að 

hin fagra fjölskyldumynd fortíðar sé ekki raunveruleg þar sem fjölskyldur fyrri tíma hafi í 
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raun alltaf verið fjölbreyttar og glímt við vandamál líkt og nú. Til að mæta 

þjóðfélagsbreytingum síðustu áratuga finnur fjölskyldan hins vegar leiðir til að sinna 

hlutverkum sínum til dæmis með stuðningi samfélagsins (Newman og Grauerholz, 2002).  

Eins og sjá má eru sjónarhorn fræðimanna á fjölskyldunni ólík. Ljóst má vera að 

hvort sem fjölskyldan er á undanhaldi eða ekki hafa ýmiskonar fjölskylduform ýtt 

hefðbundnum hugmyndum um fjölskylduna til hliðar. Það breytir því ekki að fjölskyldan er 

fljótandi eining sem mun eflaust taka á sig ýmis form í framtíðinni. þrátt fyrir það mun 

fjölskyldan, sama í hvernig formi hún verður, gegna mikilvægu hlutverki áfram sem 

uppalandi og ein helsta fyrirmynd barns sem fæðist í þennan heim. 

2.1 Upphaf foreldrahlutverksins  

Ólíkt öðrum dýrategundum eru mennirnir lengi að þroskast og öðlast færni til þess að 

standa á eigin fótum og takast á við lífið á viðunandi hátt. Þegar barn fæðist í heiminn er 

það algjörlega ósjálfbjarga og háð umönnunaraðilum sínum sem eru yfirleitt foreldrar 

þess. Hlutverk foreldra er því mikilvægt og því fylgja ábyrgð og skyldur sem nauðsynlegt er 

að fara eftir til þess að barn þroskist og dafni á sem farsælastan hátt. 

Þegar par ákveður að eignast barn er að mörgu að hyggja. Tilkoma barns inn í 

parasambandið er mikil breyting sem ekki verður tekin til baka. Foreldrahlutverkið, ólíkt 

parasambandi/hjónabandi, er lífstíðarsamningur þar sem foreldrar skuldbinda sig til þess 

að ala barn sitt upp í ást og öryggi óháð því hvernig þeirra eigin samband þróast. Við 

fæðingu barns umbreytist lífið sem parið átti saman áður og forgangsröðunin verður 

önnur en hún var. Parið þarf að endurskipuleggja líf sitt og velta fyrir sér hvernig þau ætla 

að skipta ábyrgð og hlutverkum sem nýbakaðir foreldrar. Mikilvægt er fyrir parið að ræða 

saman um hvernig þau ætli að hlúa áfram að sínu parasambandi og aðgreina það frá 

foreldrasambandinu og einnig hvernig þau ætli að hátta samskiptum sínum við 

uppvaxtafjölskyldur sínar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Góðir foreldrar hugsa ekki bara vel um börnin sín heldur hugsa þau líka vel um 

sjálfan sig og hvort annað. Með því að huga að eigin þörfum og rækta þær eru foreldrar 

betur í stakk búnir til þess að takast á við foreldrahlutverkið. Ef foreldrar gæta þess ekki 

að hlúa að sjálfum sér og sambandi sínu við hvort annað getur það haft slæm áhrif á 

tengsl þeirra. Þau fjarlægjast og ef þau sjá ekki að sér og grípa inn í getur verið erfitt að 



 12 

finna hvort annað aftur. Algengt er að móðir verði svo upptekin af nýfædda barninu að 

hún gleymir að hugsa um sjálfan sig og maka sinn og því er gott að vera meðvitaður um 

þetta áður en barnið fæðist (Sigrún Júlíusdóttir, 2007).  

Mikilvægt er að leggja góðan grunn að samskiptum foreldra og barna strax frá 

fæðingu. Rannsóknir sýna að samskipti foreldra og barna skipta miklu máli í tilfinninga- og 

persónuleikaþroska barna. Þroskaskeiðaskipting er einungis viðmið en ekki fastur rammi 

sem öll börn passa inní, þannig að með umhyggju og örvun geta börn sprengt af sér þessa 

ramma. Rannsóknir hafa einnig sýnt að góð samvinna og samstaða í kringum börn er ein 

af mikilvægustu vísbendingunum um traust hjónaband sem og góð og hæfileg samskipti 

við uppvaxtarfjölskyldur (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).   

2.1.1 Geðtengsl 

Geðtengsl eru tilfinningatengsl sem myndast á milli einstaklinga og geta bæði verið 

jákvæð og neikvæð. Mikilvægt er að mynda góð geðtengsl við barn strax frá fæðingu. 

Nýfætt barn getur tengst annari manneskju sem annast það innan fárra klukkustunda svo 

lengi sem ekkert amar að. Þessi tengsl eru upphafið af félagslegri hæfni barns og því mjög 

mikilvægt að þau séu góð (Sæunn Kjartansdóttir, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að viðbrögð 

(e.responsiveness) foreldra eins og að sýna hlýju, stuðning, vernd og að koma til móts við 

þarfir barns sé lykilatriði í að byggja upp öryggi og annað sem myndar geðtengsl. Barn sem 

hefur myndað sterk og góð geðtengsl frá fæðingu, við umönnunaraðila sinn, þróar með 

sér ábyrgðarkennd, ástúð, áreiðanleika og sjálfsvitund sem telur sig verðuga ást og 

athygli. Barnið mun búa að þessum eiginleikum fram á fullorðinsár og munu þeir liggja til 

grundvallar þegar barnið stofnar til sambands við aðrar manneskjur eins og til dæmis 

maka. Barn sem hins vegar nýtur ekki þeirrar gæfu að mynda örugg og sterk geðtengsl er 

líklegt að taka samferðafólk sitt með varúð og álítur sjálft sig ekki verðugt ástúðar og 

athygli (Bowlby 1998; Holmes, 1993). 

Þroskasálfræðingurinn Mary Ainsworth flokkaði geðtengsl í tvo flokka, örugg og 

óörugg. Örugg tengsl eru tengsl þar sem barn kemst í uppnám þegar móðir þess hverfur 

úr augsýn og ókunnugur getur ekki veitt huggun. Barnið leitar til móður sinnar þegar hún 

kemur aftur, róast og fer að leika. Óörugg tengsl hafa hins vegar þrjár birtingamyndir. 

Kvíðin-forðunar tengsl eru þegar barni er sama hvar móðir þess er. Það grætur stundum 

þegar móðirin fer og hunsar hana þegar hún kemur aftur. Barnið er meira upptekið af því 
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að fylgjast með móður sinni fremur en að sökkva sér í leikinn. Kvíðin - höfnunar tengsl eru 

þannig að barnið sýnir mikið óöryggi þegar móðirin fer og hún á erfitt með að hugga það 

þegar hún kemur aftur. Barnið sækist í nálægð við móður sína en streitist samt einnig á 

móti henni, það er órólegt og á erfitt með að einbeita sér að leiknum. Kvíðin - óskipulögð 

tengsl eru þegar barn sýnir ekki ákveðið hegðunarmynstur og bregst við á óhefðbundin 

hátt þegar móðir þess fer (Cole og Lightfoot, 2005; Holmes, 1993). 

2.1.2 Fyrirmyndir 

Foreldrar eru ein helsta fyrirmynd barna sinna og því er mikilvægt fyrir þá að vera 

meðvitaðir um það öllum stundum. Foreldrar geta ekki valið hvenær þeir ætla að vera 

börnum sínum fyrirmynd og hvenær ekki. Börn spegla sig í foreldrum sínum hvort sem 

það er innan veggja heimilisins, í verslunarferð eða bara í umferðinni. Foreldrar sem eru 

kurteisir og koma vel fram við náungann eru líklegri til þess að eiga börn sem gera slíkt hið 

sama. Foreldrar sem leysa deilur sín á milli með hávaða rifrildi og látum í áheyrn barna 

sinna eru að senda þeim bein skilaboð um að svona sé réttast að leysa deilur. Strax frá 

fæðingu byrja börn að fylgja foreldrum sínum eftir og læra hvernig þeim ber að haga sér. 

Börn vilja líkjast foreldrum sínum, það er einhverskonar innbyggð þrá, enda eru þeir 

helsta fyrirmynd þeirra og spegill á hvað er rétt og rangt í lífinu (Steinberg, 2004). 

 Það er staðreynd að foreldrar eru helsta fyrirmynd barna sinna en það er líka 

staðreynd að þeir eru ekki þeir einu sem hafa áhrif á og móta börnin. Félagar, kennarar, 

ömmur, afar og ekki síst fjölmiðlar geta haft áhrif á það hvernig börn mótast. Foreldrar 

geta ekki komið algjörlega í veg fyrir áhrifin sem börnin þeirra verða fyrir frá öðrum en 

þeir geta stýrt því í rétta átt. Þegar börn eru ung er auðveldara fyrir foreldra að hafa áhrif 

á vinina sem þau leika sér við og þannig komið í veg fyrir að þau séu í vinskap með 

börnum sem geta haft slæm áhrif á þau. Sjónvarpsáhorf og tölvuleikjanotkun mótar börn 

og getur haft slæm áhrif. Börn sem horfa mikið á ofbeldisfullt efni eru líklegri til þess að 

sýna ofbeldisfulla hegðun. Foreldrar geta stjórnað hversu miklum tíma barnið eyðir í 

sjónvarpsáhorf og tölvuleikjanotkun sem og það efni sem það horfir á. Ef barn er með 

sjónvarp inni í herbergi hjá sér og engin takmörk hafa verið sett um áhorf og notkun þá 

geta foreldrar ekki kvartað undan slæmum áhrifum þess á barnið. Mikilvægt er fyrir 

foreldra að átta sig á að þeir geta haft áhrif á það hvernig börnin velja vini sína og hvað 

þau velja sér að horfa á og gera í frístundum sínum utan heimilisins (Steinberg, 2004). 
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3 Börn og uppeldi 

Uppeldi barna hefur breyst töluvert mikið frá því sem þekktist á öldum áður. Áður fyrr 

þótti eðlilegt að berja börn til hlýðni en í dag er slík agastjórnun brot á lögum og refsiverð. 

Í dag er tekið mið af þörfum barns og ætlast er til að það hljóti æskileg uppvaxtarskilyrði 

og tækifæri til þroska. Breyttir atvinnuhættir, aukin menntun, aukið persónufrelsi og bætt 

réttarstaða kvenna hefur leitt til breytinga á fjölskyldumynstri sem og uppeldisskilyrðum 

barna. Foreldrar og samfélagið í heild bera ábyrgð á því að undirbúa börn og unglinga, 

félagslega, vitsmunalega, tilfinningalega og siðferðislega undir þátttöku í samfélaginu. Ef 

foreldra sinna ekki grunnþörfum barna sinna er velferð þeirra stofnað í hættu. Mörg börn 

búa við óviðunandi félagslegar aðstæður og skert lífsgæði og er það rekjanlegt til foreldra 

sem bregðast í hlutverki sínu sem uppalendur. Réttindi barna hafa aukist í gegnum árin og 

með fullgildingu Barnasáttmálans var farið að líta á börn sem einstaklinga með eigin 

réttindi en ekki eign foreldra (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010; 

Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

3.1 Uppeldi í fortíð 

Bernskan og uppeldi barna var um margt ólíkt fyrr á árum en þekkist nú til dags. Í „gamla 

daga“ var litið á börn sem  „litla fullorðna“ og voru þau snemma látin vinna erfiðisvinnu. 

Mikil vinnuharka tíðkaðist og var börnum refsað harðlega ef þau stóðu ekki undir kröfum 

sem gerðar voru til þeirra í vinnu sem og hegðun almennt. Því var haldið fram að hollt 

væri að börn mættu sem mestu mótlæti því það efldi þau, styrkti og gerði þau að 

nytsömum þegnum landsins (Símon Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir, 1990). Börn voru 

tekin gild í samfélag fullorðinna um leið og þau gátu bjargað sér eftirlitslaus en fyrir þann 

tíma voru þau lítils metin af fullorðnum. Ala átti börn upp í góðum sið, kenna þeim að 

hlýða og ala upp í þeim verklagni, dugnað, hugrekki og sjálfstæði (Loftur Guttormsson, 

1983). 

 Fyrstu lögin sem snéru að uppeldi barna voru sett árið 1746 með tilskipun 

húsagans. Húsagatilskipunin náði til allra barna á Íslandi óháð efnahag og stöðu foreldra 

og bar yfirvöldum að fylgjast með að foreldrar færu eftir þessum lögum. Tilskipunin 

hljóðar svo:  
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Fremji börnin nokkuð ósæmilegt þá eiga foreldrarnir ekki eftir hingað til 

brúkanlegum siðvana að láta of mikið eftir þeim, heldur straffa þau með 

alvarlegum orðum (þó fyrir utan blót og ósæmileg illlyrði) ellegar svo með 

hendi og vendi eftir ásigkomulagi yfirsjónarinnar; þó skulu öll höfuðhögg og að 

slá höstugri reiði vera með öldungis fyrirboðin (Hildur Biering, 2006). 

Eins og sjá má bar foreldrum samkvæmt húsagatilskipuninni að refsa börnum sínum 

líkamlega og áttu börn að læra í guðsótta, hlýðni og erfiði. Tilskipuninni var ætlað að bæta 

uppeldi barna og koma böndum á heimilislíf landsmanna (Hildur Biering, 2006). Það var 

svo ekki fyrr en árið 1932 sem fyrstu barnarverndarlögin voru samþykkt á Íslandi og þar 

með var tilskipun húsagans felld úr gildi (Símon Jón Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir, 

1990).  

3.2 Réttindi barna 

Miklar samfélagsbreytingar hafa átt sér stað undanfarna áratugi í átt að bættri velferð 

barna. Mikilvægur hluti af velferðarkerfi Norðurlanda eru uppvaxtarskilyrði barna og 

velferð þeirra og er mikið rætt um málefni barna og unglinga í fjölmiðlum og 

stjórnvöldum. Samkvæmt lögum njóta börn nú ýmissa réttinda og er skýrt kveðið á um 

þessi réttindi í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Gunnar E. Finnbogason, 2010). Í dag 

eiga börn rétt á viðunandi uppeldi en viðhorf og venjur samfélagsins hafa áhrif á 

uppeldisaðferðir foreldra og þar með aðstæður barna (Steinunn Bergmann, 2010). 

Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst því yfir í mannréttindayfirlýsingunni að börnum beri 

sérstök vernd og aðstoð og að veita skuli fjölskyldunni möguleika til vaxtar og velfarnaðar 

í hinu eðlilega umhverfi. Barnið skal alast upp innan fjölskyldunnar, við hamingju, ást og 

skilning sem gerir því kleift að persónuleiki þess geti mótast á heildsteyptan og jákvæðan 

hátt. Mikilvægt er að undirbúa barnið til að lifa til fulls og sem sjálfstæður einstaklingur 

innan þess samfélags sem það býr í. Einnig skal ala það upp í þeim anda þeirra hugsjóna 

sem lýst er í sáttmála hinna Sameinuðu þjóða og þá sér í lagi í anda friðar, umburðalyndis, 

frelsis, virðingar, jafnréttis og samstöðu (Unicef, 2011). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (1989) öðlaðist fullgildi á 

Íslandi árið 1992. Með fullgildingu ber íslenska ríkinu að uppfylla ákvæði sáttmálans, en 

þrátt fyrir það hefur sjaldan verið vitnað í samninginn við úrlausn mála hjá stjórnvöldum 

og dómstólum. Til eru dæmi þess að dómar hafi fallið í algjörri andstöðu við ákvæði 
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sáttmálans (Umboðsmaður barna, e.d.). Þann 20. febrúar 2013 var Barnasáttmálinn loks 

lögfestur (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.19/2013) sem 

tryggir að honum skuli beitt í framkvæmd og hafi þannig bein réttaráhrif. Barnasáttmálinn 

hefur að geyma alþjóðlega viðurkenningu á að börn þarfnist sérstakrar verndar umfram 

fullorðna. Eitt helsta markmið sáttmálans er að börn fái tækifæri til að þroskast og verði 

upplýstir og ábyrgir einstaklingar. Í samningnum felst einnig viðurkenning á því að börn 

eru sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi óháð réttindum fullorðinna. 

Með Barnasáttmálanum er staða barnsins styrkt, bæði innan fjölskyldunnar sem 

og í samfélaginu öllu. Sáttmálinn gengur út á að bernskan sé mikilvæg í sjálfu sér þar sem 

börn þarfnast sérstakrar verndar, stuðnings og umhyggju. Börn eiga jafnframt að vera 

álitin samfélagshópur sem nýtur samfélagslegra réttinda til verndar gegn ofbeldi, 

misnotkun og mismunun. Einnig beri að fullnægja grundvallarþörfum barna og taka tillit til 

skoðana þeirra með teknu tilliti til aldurs og þroska þeirra (Umboðsmaður barna, e.d.; 

Gunnar E. Finnbogason, 2010). 

Barnasáttmálanum er skipt upp í fjögur svið en þau eru réttur til lífs, réttur til að 

þroskast, réttur til þátttöku og réttur til verndar.  

Réttur til lífs 

Þetta ákvæði felur í sér réttindi barnsins til lífs og þá kröfu um að 

grundvallarþörfum þess sé mætt. Með því er átt við að barnið fái nóg að borða, 

eigi sér húsaskjól og hafi aðgang að læknisþjónustu. 

Réttur til að þroskast og læra 

Hér er átt við réttindi barna til þess að þroska þá hæfileika sem í þeim búa með 

aðgengi að menntun, möguleikanum á tómstundum og leik, aðgengi að 

upplýsingum, trúfrelsi og frelsi til sjálfstæðrar hugsunar. 

Réttur til þátttöku 

Ákvæðið felur í sér rétt barna og unglinga til að taka þátt í því samfélagi sem 

þau búa í. Þau skulu hafa rétt til að tjá skoðanir sínar, vera aðilar í félögum og 

hafa rétt til að hafa álit á þeim málefnum sem hafa bein áhrif á þeirra eigið líf. 
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Réttur til verndar 

Hér er átt við réttindi barna sem eru nauðsynleg til að tryggja þeim vernd fyrir 

hvers konar ofbeldi, vanrækslu og misnotkun. 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Barnasáttmálinn kveður skýrt á um að hlustað skuli á börn. Samfélaginu ber að 

skapa forsendur svo að börn og unglingar fái tækifæri til þess að hafa áhrif í okkar 

lýðræðisþjóðfélagi. Að fá að vera þátttakandi í eigin samfélagi stuðlar að persónulegum 

þroska barna og einnig styrkir það sjálfsvitund þeirra og tilfinningu fyrir því að vera 

viðurkennt sem fullgildir einstaklingar (Gunnar E. Finnbogason, 2010).  

Að mörgu er að hyggja þegar kemur að því að framfylgja réttindum barna og ber 

foreldrum að kynna sér ákvæði barnasáttmálans. Einnig er mikilvægt að kynna fyrir 

börnum innihald sáttmálans þannig að þau kynnist snemma réttindum sínum og verði 

meðvituð um mannlega reisn sína. Það leiðir svo til þess að þegar þau sjálf verða fullorðin 

þá beri þau virðingu fyrir nýrri tíma börnum og sálarlífi þeirra (Vigdís Finnbogadóttir, 

2010). 

3.3 Skyldur foreldra  

Skyldur foreldra gagnvart börnum sínum eru fyrst og fremst að virða réttindi þeirra og búa 

svo um að farið sé eftir þeim í hvívetna. Í íslenskum barnalögum eru ákvæði sem þjóna 

þeim tilgangi að vernda hagsmuni barna. Skylda foreldra er að framfylgja þessum lögum. Í 

28. grein þessara laga segir:  

Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna 

forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og þörfum. 

Forsjá barns felur í sér skyldu foreldra til að vernda barn sitt gegn andlegu og 

líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. 

Foreldrum ber að afla barni sínu lögmæltrar fræðslu og ala með því iðjusemi og 

siðgæði. Foreldrum ber að stuðla eftir mætti að því að barn þeirra fái menntun 

og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og áhugamál. 

Foreldrum ber að hafa samráð við barn sitt áður en málefnum þess er ráðið til 

lykta eftir því sem aldur og þroski barnsins gefur tilefni til. Skal afstaða barns fá 

aukið vægi eftir því sem barnið eldist og þroskast (Barnalög nr. 76/2003). 
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Barnaverndarnefndir eru starfandi út um allt land, 28 talsins, og ber þeim að gæta 

hagsmuna barna og tilkynna til yfirvalda sé þeim stefnt í voða. Barnaverndanefndir vinna 

samkvæmt barnaverndarlögum nr.80/2002 og hefur barnaverndarstofnun eftirlit með 

nefndunum. Samkvæmt barnaverndarlögum ber almenningi og þeim sem hafa bein 

afskipti af börnum að tilkynna til yfirvalda sé brotið á börnum. Í 16 gr. laganna er kveðið á 

um tilkynningaskyldu almennings en í 17 gr. er fjallað um tilkynningaskyldu þeirra sem 

hafa afskipti af börnum. 

16. gr. Öllum er skylt að tilkynna til barnaverndarnefndar ef þeir hafa ástæðu 

til að ætla að barn: 

a. búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, 

b. verði fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi eða 

c. stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu. 

Þá er hverjum manni skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart ef ástæða er til 

að ætla að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu með óviðunandi eða 

háskalegu líferni þungaðrar konu, t.d. með ofneyslu áfengis eða 

fíkniefnaneyslu, eða með því að þunguð kona er beitt ofbeldi eða ef ástæða er 

til að ætla að þunguð kona sé beitt ofbeldi, eða um hvert það tilvik sem telja 

má að barnaverndarnefnd eigi að láta sig varða. 

17. gr. Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur afskipti af málum 

barna eða þungaðra kvenna og verður var við aðstæður eins og lýst er í 16. gr. 

er skylt að tilkynna það barnaverndarnefnd. 

 Sérstaklega er leikskólastjórum, leikskólakennurum, dagmæðrum, 

skólastjórum, kennurum, prestum, læknum, tannlæknum, ljósmæðrum, 

hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum, náms- og 

starfsráðgjöfum og þeim sem hafa með höndum félagslega þjónustu eða 

ráðgjöf skylt að fylgjast með hegðun, uppeldi og aðbúnaði barna eftir því sem 

við verður komið og gera barnaverndarnefnd viðvart... 

 Tilkynningarskylda samkvæmt þessari grein gengur framar ákvæðum 

laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta. 

(Barnaverndarlög , 2002). 
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Markmið barnaverndarlaga er að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður 

eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Leitast skal við 

að ná markmiðum laganna með því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita 

úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við (Barnaverndarlög, 2002). 

3.4 Uppeldi í nútíð 

Það er staðreynd að uppeldi nútímans er barnmiðaðra en það var í fortíð. Ábyrgð og 

skyldur foreldra, réttindi barna og  fagleg þekking á uppeldi hefur aukist til muna. Sýn 

foreldra á uppeldishlutverk sitt hefur breyst og virðist sem foreldrar séu örlítið óöruggir í 

foreldrahlutverkinu. Mögulega gæti það verið vegna aukinnar þátttöku ýmissa stofnanna 

utan heimilis í uppeldi barna, eins og skólinn, íþróttamiðstöðvar og annað æskulýðsstarf. 

Auknar kröfur til lífsgæða barna auka á ábyrgð og hæfni foreldra en áður tíðkaðist. 

Uppeldi í dag krefst faglegrar þekkingar, aukins skilnings, meiri tíma og orku (Hrund 

Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). 

Breyttir atvinnuhættir, breytt fjölskylduform, lífsgæðakapphlaup og fleiri þættir 

spila stóran sess í því hvernig til tekst með uppeldi barna. Atvinnuþátttaka bæði karla og 

kvenna hér á landi er sú mesta í Evrópu eða um 80% og hefur atvinnuþátttaka kvenna 

aukist töluvert meira en karla frá árinu 1960. Það er því staðreynd að börn eru stóran 

hluta dags í gæslu utan heimilis þar sem þörfum þeirra er sinnt af öðrum en foreldrum. 

Færri kynslóðir eru nú á hverju heimili, meira er um að einstæðir foreldrar sinni börnum 

sínum ásamt því að vera fyrirvinna fjölskyldunnar. Einnig er mikið um stjúpfjölskyldur en á 

hverju ári upplifa um 700 börn skilnað foreldra sinna þar sem þriðja hvert hjónaband 

endar með skilnaði. Umönnun barna og samskipti þeirra sem standa barninu næst eru því 

flóknari en áður. Öllu þessu fylgir aukin spenna, hraði og álag á fjölskyldur sem kallar á 

aukna hæfni foreldra í uppeldinu (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2010). 

Þó svo lang flestir foreldrar vilji börnum sínum vel þá gengur það ekki alltaf eftir. 

Foreldrahlutverkið getur verið mjög streituvaldandi og oft á tímum mjög erfitt. Það sem 

getur haft áhrif á foreldrahæfni flokkast í innri og ytri þætti. Innri álagsþættir eru meðal 

annars veikindi, þreyta, áfengis- og vímuefnavandi, þunglyndi, skortur á stuðningi, 

hjónaerfiðleikar og aðrir sálrænir þættir. Til ytri álagsþátta teljast atvinnumál, 

fjárhagsvandi, flutningar, þegar foreldri er einstætt, almennt álag og hraði. Þessir innri og 
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ytri þættir tengjast oft innbyrgðis og standa fjölskyldur oft frammi fyrir mörgum þessara 

álagsþátta í einu. Það krefst því mikillar vinnu að ná árangri í uppeldi barna en það hvernig 

til tekst hefur áhrif á komandi kynslóðir (Steinunn Bergmann, 2010). 

Fjölmargar rannsóknir eru gerðar ár hvert með það að markmiði að skoða og auka 

velferð barna. Oftar en ekki eru uppeldishættir foreldra teknir með og skoðað hvaða áhrif 

þeir hafi á afkomu og velferð barna. Í þessu ljósi verður gert grein fyrir ferns konar 

uppeldisháttum sem sálfræðingurinn Diana Baumrind kom fram með á síðari hluta síðustu 

aldar og hafa mikið verið notaðir í rannsóknum á börnum og unglingum. 

3.5 Uppeldisaðferðir Baumrind 

Baumrind (1991) rannsakaði hvernig uppeldishættir foreldra tengdust ýmsum 

þroskaþáttum barna. Við þessar rannsóknir var litið á hvernig foreldrar stjórnuðu 

börnunum og hvernig kröfur þeir gerðu til þeirra í tengslum við félags-, vitsmuna-, og 

tilfinningaþroska. Skoðað var hvernig skýringar foreldrar notuðu í samskiptum við börn sín 

og hvort hlýja og hvatning væri til staðar í samskiptunum. Út frá þessari rannsókn var 

foreldrum skipt upp í fjóra flokka eftir því hvaða uppeldishættir einkenndu þá. Flokkarnir 

nefnast: leiðandi uppeldi (e. authoritative), skipandi uppeldi (e. authoritarian), 

afskiptalaust uppeldi (e. rejective-neglecting) og eftirlátssamt uppeldi (e. permissive). Gert 

verður grein fyrir hverri uppeldisaðferð fyrir sig sem og afleiðingum sem þær hafa á 

velferð og þroska barna (Baumrind, 1991).  

3.5.1 Afskiptalaust uppeldi 

Sá hópur barna sem kemur oftast verst út úr rannsóknum/mælingum á framtíðarhorfum 

barna eru börn afskiptalausra foreldra. Mikilvægt er að taka það fram að foreldrar velja 

yfirleitt ekki að vera afskiptir. Ástæður þess stafa oftar en ekki af einhverskonar innri eða 

ytri vandamálum eins og þunglyndi, veikindum, fíkniefnaneyslu og því um líkt. Foreldrar 

sem ala barn sitt upp í afskiptalausu uppeldi reyna oft að komast undan samskiptum við 

það, þeir hafa lítinn sem engan áhuga á barninu né því sem það er að gera. Foreldrar 

sinna oftast grunnþörfum barns, eins og að veita þeim húsaskjól, fæði og fatnað en 

stundum er það ábótavant. Þeir sýna ábyrgðarleysi með því að halda ekki uppi 

nauðsynlegum aga og aðhaldi í lífi barns. Foreldrar sýna nánast engar tilfinningar og reyna 

að halda barninu í fjarlægð við sig. Foreldrar setja lítil sem engin mörk og gera yfirleitt 
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engar kröfur til barnsins, þeir bregðast ekki við hugmyndum þess og veita lítinn sem 

engan stuðning. Vanræksla í þess konar uppeldi er oftast einhver, mismikil þó og 

misalvarleg, allt frá því að sýna ekki barni virðingu og umhyggju yfir í einhverskonar 

misnotkun (Baumrind, 1991; Pellegrini og Blatchford 2000).  

Börn sem alast upp hjá afskiptum foreldrum eru oftar en ekki árásargjörn og sýna 

yfirleitt neikvæða hegðun. Þeim gengur illa að fóta sig í lífinu og lenda oft í vítahring 

óæskilegrar hegðunar eins og áfengisdrykkju, fíkniefnaneyslu og afbrotum. Þessi börn 

hafa litla sem enga trú á sjálfum sér og þeim skortir sjálfsaga og virðingu og eiga erfitt 

með að setja sér langtímamarkmið. Börnin eru oftast hlédræg, hrædd, kvíðin, stressuð og 

hafa almennt minni samskiptahæfni en önnur börn (Baumrind 1991; Pellegrini og 

Blatchford, 2000).  

3.5.2 Eftirlátt uppeldi 

Eftirlátssamir foreldrar sýna börnum sínum mikla hlýju en geta samt líka átt það til að vera 

kaldir og fjarlægir. Foreldrar halda uppi litlum sem engum aga og barnið fær að stjórna 

eigin gjörðum og hegðun að mestu leiti sjálft. Gerðar eru litlar kröfur til barnsins um góða 

hegðun hvort sem það er inni á heimilinu eða utan þess. Foreldrar sýna einnig litla 

staðfestu gagnvart hugmyndafræði barnsins líkt og hvötum, þrám eða hegðun þess þó að 

þau séu mótfallin eða telji þá hugmyndafræði ranga. Foreldrar eru gjarnir á að spyrja 

barnið ráða þegar taka á ákvarðanir um reglur og gildir þá einu hvort um ræðir reglur inn 

á heimilinu eða samfélagslegar reglur eins og til dæmis um útivistartíma. Foreldrar hafa 

sem sagt mikla þolinmæði gagnvart börnum sínum líkt og þeir nenni ekki að halda uppi 

aga og festu. Réttindi barns vega þungt og það fær að ráða áður en það hefur aldur og 

þroska til (Baumrind, 1991; Pellegrini og Blatchford, 2000).  

Eftirlátssamir uppeldishættir leiða af sér börn sem eru yfirleitt hvatvís, hafa litla 

sjálfsstjórn og eiga erfitt með að stjórna eigin tilfinningum. Í sumum tilfellum eiga þau við 

einhverskonar hegðunar- og tilfinningavanda á stríða. Þessi hópur barna á það til að sýna 

andfélagslega hegðun, þau eru mótþróafull, uppreisnargjörn, óhlýðin og ábyrgðarlaus í 

samskiptum. Börnin eru oft ósjálfbjarga, reiða sig gjarnan á aðra og sýna litla seiglu í að 

leysa krefjandi verkefni (Baumrind, 1991). 
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3.5.3 Skipandi uppeldi 

Foreldrar sem notast við skipandi uppeldishætti reyna að móta og stjórna viðhorfi og 

hegðun barns. Þeir sýna litla hlýju og uppörvun og taka ekki vel í hugmyndir og skoðanir 

barnsins. Barnið fær sjaldan að vera með í ákvarðanatökum og það upplifir ekki jafnræði 

innan veggja heimilisins. Samskipti milli foreldra og barns einkennast oft af valdi þar sem 

foreldrar krefjast þess að barnið hlýði reglum þeirra án útskýringa. Foreldrar gera miklar 

og oft óraunhæfar kröfur til barns og beita refsingum sé þeim ekki hlýtt. Foreldrar eru 

gjarnan streitusæknir og fjarlægir. Skipandi foreldrar nota sjaldan röksemdir fyrir gjörðum 

sínum og þeir hvetja ekki til munnlegra samskipta við barnið. Foreldrar beita oft 

refsingum fari barnið ekki eftir því sem það á að gera og geta refsingarnar stundum verið 

mjög ósanngjarnar. Með refsingunum brjóta foreldrar niður sjálfstraust barns sem erfitt 

getur reynst að byggja upp síðar (Baumrind, 1991; Pellegrini og Blatchford, 2000). 

Börn sem alast upp við skipandi uppeldishætti hafa yfirleitt meiri áhyggjur af því að 

gera foreldrum sínum til hæfis í stað þess að leysa vandamál sem upp kunna að koma. Þau 

eru gjarnan hrædd, hlédræg, ósjálfstæð, óframfærin, tortryggin og eiga erfitt með að 

treysta öðrum. Samt sem áður hafa þessi börn einhverja trú á sjálfum sér, þó í litlu mæli. 

Algengt er að þeim skortir sjálfsöryggi og þau upplifa gjarnan kvíða. Börn skipandi foreldra 

geta átt við ýmiskonar hegðunar- og tilfinningavanda að stríða. Skipandi uppeldi dregur úr 

félagslegum og sálfræðilegum þroska barns og einnig samskiptahæfni þess (Baumrind, 

1991; Pellegrini og Blatchford, 2000). 

3.5.4 Leiðandi uppeldi 

Leiðandi uppeldishættir er eitthvað sem allir ættu að stefna að við uppeldi barna sinna 

þar sem slíkt uppeldi skilar heilbrigðum og farsælum árangri á margvíslegan hátt í lífi 

barns. Í leiðandi uppeldi er jafnvægi á milli þess að setja mörk og gefa eftir, oft talað um 

að þetta sé lýðræðislega uppeldisaðferðin. Foreldrar sem nota leiðandi uppeldi eru með 

mjög skýrar og vel útskýrðar reglur sem hafa að einhverju leyti verið gerðar í samvinnu við 

barnið, en það fer eftir aldri og þroska barns hversu mikinn þátt það tekur í gerð 

reglnanna. Reglurnar eru sem sagt settar fram og mótaðar á lýðræðislegan hátt þar sem 

bæði foreldrar og barn leggja sitt af mörkum og komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

Foreldrar gera miklar væntingar um þroskaða og ábyrga hegðun og taka vel á móti 

hugmyndum og skoðunum barns og hvetja það til sjálfstæðis. Þeir ýta undir hæfileika og 
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færni barnsins og vilja ekki hefta það með takmörkunum. Foreldrar eru sjálfum sér 

samkvæmir, þeir eru næmir á þarfir barnsins og leggja mikið upp úr jákvæðum og 

farsælum samskiptum. Þeir sýna barni sínu mikla hlýju og ástúð og bera virðingu fyrir 

hugmyndum þess og skoðunum. Jákvæður og uppbyggilegur agi er notaður og stuðningur 

við barnið er mikill. Foreldrar sýna því sem barnið er að gera áhuga og hvetja það áfram í 

því sem það tekur sér fyrir hendur (Baumrind, 1991; Pellegrini og Blatchford, 2000). 

Börn sem alast upp við leiðandi uppeldishætti eru félagslega sterk og sjálfstæð, 

þau eru ábyrg, virk, örugg og hæf í að setja sig í spor annarra. Þau eru lífleg, hamingjusöm 

og þeim gengur oftast vel að leysa úr ágreiningi og erfiðum verkefnum. Börn leiðandi 

foreldra sýna síður merki um þunglyndi, kvíða og áhættuhegðun eins og vímuefnaneyslu 

og afbrotahneigð og þau er ólíklegri til þess að eiga í einhverjum hegðunarvanda. Börn 

leiðandi foreldra standa sig oftast betur í námi og eru vinsælli á meðal jafningja 

(Baumrind, 1991). 

3.5.4.1 Ávinningur leiðandi uppeldis 

Eins og kemur fram í kaflanum hér að framan er ávinningur leiðandi uppeldis mikill. Börn 

leiðandi foreldra standa framar þeim börnum sem alast upp við afskipt, eftirlátt eða 

skipandi uppeldi. Þau eru félagslega sterk, hæf í samskiptum, sjálfstæð og hamingjusöm 

svo fátt eitt sé nefnt (Baumrind, 1991). Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á velferð 

barna og unglinga þar sem uppeldishættir Baumrind eru hafðir til hliðsjónar. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, prófessor í Uppeldis- og menntunarfræði, hefur verið afkastamikil í 

rannsóknum sínum á börnum og unglingum. Rannsóknir hennar gefa til kynna að tengsl 

séu á milli uppeldisaðferða foreldra og afkomu barna.  

Rannsókn Sigrúnar, sem hún gerði ásamt Kristjönu Stellu Blöndal, á brottfalli 

unglinga úr framhaldsskólum sýndi að uppeldisaðferðir foreldra skipti verulegu máli fyrir 

skólagöngu barna og hvort þau klári nám í framhaldsskóla eða ekki. Viðurkenning, 

stuðningur og hegðunarstjórnun eru allt þættir sem einkenna leiðandi uppeldishætti. 

Athugað var hvort þessir þrír þættir væru til staðar í uppeldi unglinganna sem tóku þátt í 

rannsókninni og hvort tengsl væru á milli þeirra og brottfalls úr námi í framhaldsskóla. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á að óháð félagslegri og efnahagslegri stöðu 

og hversu vel krakkarnir standa sig í námi þá ýtir leiðandi uppeldi undir skuldbindingu og 

dregur mjög úr líkum á að þau hætti í námi. Aðalatriðið virðist því vera að foreldrar virki 



 24 

börn sín og veiti þeim aðstoð við að velja markvisst með góðum stuðning og hvatningu 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). 

Önnur rannsókn sem Sigrún gerði í samvinnu við Kristínu Lilju Garðarsdóttur sýnir 

fram á tengsl milli depurðar ungs fólks og uppeldisaðferða foreldra. Í rannsókninni kemur 

fram að börn sem nutu viðurkenningar og samheldni í uppeldinu sýndu minnstu depurð 

við 14 ára aldur og aftur við 21 árs aldur. Börn sem ólust upp við sálræna stjórnun og litla 

samheldni höfðu mestu depurðeinkennin við 14 ára aldur og aftur við 21 árs aldur. Með 

sálrænni stjórnun er átt við að foreldrar stjórna börnum sínum tilfinningalega, gera lítið úr 

hugmyndum þeirra og setja sífellt út á það sem þau gera. Viðurkenning og samheldni vísa 

til leiðandi uppeldisaðferða þar sem börn njóta virðingar, stuðnings og vel er tekið í 

hugmyndir þeirra og skoðanir (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 

2004). 

Laurence Steinberg (2001) sem er prófessor í sálfræði talar um þrjár megin 

ástæður þess að leiðandi uppeldishættir séu í raun farsælasta uppeldisaðferðin. Í fyrsta 

lagi vegna þess að slíkt uppeldi og stuðningur gerir það að verkum að börn verða 

móttækilegri fyrir áhrifum frá foreldrum sínum og einnig stuðlar það að betri 

félagsmótun. Í öðru lagi auðveldar hæfileg blanda af aðhaldi og stuðning barninu að 

þroska með sér sjálfstæði og að verða ábyrgur einstaklingur. Í þriðja og síðasta lagi stuðla 

þau munnlegu samskipti sem eru einkennandi fyrir leiðandi uppeldi að vitsmunalegri og 

félagslegri hæfni sem nýtist ekki eingöngu innan fjölskyldunnar heldur líka utan hennar. 

Óhætt er að segja að eiginleikar leiðandi uppeldis sem ýta undir sjálfstæði, sjálfsöryggi og 

sterka félagsfærni eru dýrmætir í samskiptum bæði innan fjölskyldunnar sem og í 

samfélaginu öllu (Steinberg, 2001). 

Best er að foreldrar séu samstíga í uppeldi barna sinna og beittu báðir leiðandi 

uppeldisaðferðum. Ef foreldrar eru ekki sammála um uppeldisaðferð er betra ef annað 

foreldrið er leiðandi frekar en hvorugt þeirra, því slæmt þykir að fara á mis við það sem 

leiðandi uppeldi felur í sér. Samræmið í uppeldinu er þó mikilvægara eftir því sem börnin 

eru yngri. Munur á aðstæðum unglinga eftir því hvort annað foreldrið eða bæði eru 

leiðandi í uppeldinu eru miklu minni heldur en munurinn þar sem annars vegar eru 

unglingar með annað foreldrið leiðandi og hins vegar unglingar sem alast upp hjá báðum 

foreldrum sem eru skipandi, eftirlátir eða jafnvel afskiptalausir (Steinberg, 2001). 
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4 Samskipti 

Samskipti eru mikilvægur hluti af lífi fólks. Þau eiga sér stað innan veggja heimilisins, á 

vinnumarkaðnum, í skólum, í vinahópnum og víðar. Í samskiptum reynir á gagnkvæma 

virðingu, traust, tillitssemi, umhyggju og umburðarlyndi sem og hæfni í að greina að ólík 

sjónarhorn. Eðli samskipta eru mismunandi og í gegnum tíðina hafa þau breyst til muna 

með tilkomu tækninnar. Það hvernig samskipti fara fram er breytilegt eftir einstaklingum 

og menningu. Til þess að samskipti séu ánægjuleg og farsæl þurfa einstaklingar að fylgja 

ákveðnum samskiptareglum sem eru óskrifaðar í menningu hvers og eins. Það hvernig fólk 

heilsast getur verið mismunandi á milli menningarhópa. Þó svo að samskipti manna séu 

mismunandi eftir menningu, stað og stund þá er staðreyndin sú að í öllum samfélögum 

reynir á samskipti fólks og því er mikilvægt að leggja góðan grunn að samskiptahæfni 

barna strax við fæðingu. Samskipti fólks eru misjöfn eftir því hverjir eiga í samskiptum 

hverju sinni. Hvort sem samskipti eiga sér stað barna á milli, fullorðinna á milli, milli barns 

og fullorðins eða hvað annað þá eiga öll þessi samskipti það sammerkt að ósk allra er að 

samskiptin fari vel fram og séu ánægjuleg (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008). 

...Það hvernig við temjum okkur að ræða saman í daglegu lífi er ekki einungis 

helzti prófsteinninn á þá virðingu sem við sýnum hvert öðru í samskiptum 

heldur líka sú leið sem við höfum til að þroskast sem manneskjur (Vilhjálmur 

Árnason, 1997:65-66). 

4.1 Mannleg samskipti 

Ein skilgreining á mannlegum samskiptum er að þau eru samtal á milli einstaklinga sem 

hafa sjálfstæðan vilja og skoðanir. Þá er einstaklingur að senda frá sér boð sem geta bæði 

verið meðvituð og ómeðvituð til annars einstaklings sem tekur við þeim og sendir boð til 

baka (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann I. Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

Dr. Thomas Gordon (1999) sem fjallar um samskipti foreldra og barna í bók sinni 

Samskipti foreldra og barna: að ala upp ábyrga æsku segir frá því að virk hlustun sé eitt af 

því mikilvægasta sem foreldrar geta notað í samskiptum við börn sín. Að hlusta á barn og 

heyra í raun hvað það er að segja getur hjálpað foreldrum til þess að örva barn sitt svo 

það geti öðlast þann þroska sem til þarf við lausn á eigin vandamálum. 
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Það sem er mikilvægt í virkri hlustun er augnsamband, athygli, áhugi, skilningur og 

virðing, allt þetta getur haft áhrif á hvernig samtal við barn þróast. Ávinningur þess að 

nota virka hlustun er meðal annars sá að það stuðlar að hlýju í samskiptum foreldra og 

barna, það dregur úr ótta barna við neikvæðar tilfinningar og það ýtir undir 

tilfinningaútrás. Þau grundvallar viðhorf sem foreldrar þurfa að hafa til þess að virk 

hlustun beri árangur er meðal annars vilji til þess að hlusta á það sem barnið hefur að 

segja og að gefa sér tíma til þess að hlusta. Einnig er mikilvægt að viðurkenna tilfinningar 

barns af einlægni hverjar sem þær kunna að vera hverju sinni (Gordon, 1999). 

Í bókinni Lífsleikni sem er handbók fyrir kennara og foreldra um sjálfstraust, 

sjálfsaga og samkennd settu Erla Kristjánsdóttir o.fl. (2004) fram sjö atriði sem talin eru 

einkenna góð samskipti: 

1. Virðing. Endurspeglar afstöðu einstaklingsins sjálfs, hugsanir og líðan. Virðing og 

hlustun eru nátengd, en með því að viðhafa virka hlustun er einstaklingur að sýna 

viðmælenda sínum virðingu. Gagnkvæm virðing er farsælust í samskiptum. 

2. Traust. Einstaklingar verða að sýna að þeir eru traustsins verðir í samskiptum 

sínum við aðra. Traustið þarf að vera gagnkvæmt og einstaklingurinn verður að 

vera hreinskilin þegar kemur að því að tjá sig um eigin líðan og hugsanir. 

3. Skilningur. Hér kemur hlustunin aftur til skjalanna. Til að geta sýnt skilning er 

nauðsynlegt að hlusta á það sem sagt er. Að vita hvenær á að þaga og leyfa öðrum 

að koma skoðunum sínum og áliti á framfæri getur verið vandasamt en er samt 

sem áður grundvöllur gagnkvæmra samskipta. 

4. Jákvæðni og neikvæðni. Að vera með jákvætt hugarfar smitar út frá sér og sá sem 

er jákvæður leitar að því að finna leiðir við lausn vandamála. Sá sem er neikvæður 

getur líka smitað út frá sér og neikvæður einstaklingur er fastur í stöðugum 

afsökunum. Þarna er verið að ræða um hugarfar þar sem jákvætt hugarfar skilar 

yfirleitt alltaf af sér betri útkomu. 

5. Sveigjanleiki. Í samskiptum tveggja einstaklinga er ekki ólíklegt að upp komi 

hagsmunaárekstrar, en til að geta komist að ásættanlegri niðurstöðu fyrir báða 

aðila er málamiðlun oftar en ekki nauðsynleg. 
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6. Einlægni. Með því að vera einlægur er einstaklingurinn að sýna fram á að hann er 

hreinskilin og opinskár um eigin líðan og tilfinningar. Hann tjáir sig án teljandi 

vandkvæða um sín hjartans mál og er sjálfum sér samkvæmur. 

7. Þolinmæði. Sum samskipti geta verið erfið og tímafrek og þá er mikilvægt að sýna 

þolinmæði. Gott er að byrja á erfiðu samtali á góðum nótum, reyna að mynda 

tengsl og sýna skilning, með því er líklegra að gagnkvæmt öryggi myndist í 

samskiptum.  

Eins og sjá má er að mörgu að hyggja til þess að samskipti manna á milli séu góð og 

farsæl. Samskiptahæfni fólks vísar meðal annars í að ofangreind atriði eru til staðar í 

samskiptum þess við aðra (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004). 

4.2 Samskiptahæfni 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2008) segir að samskiptahæfni sé hæfni fólks í samskiptum, 

bæði hvernig það hugsar um samskipti sem og hvernig það athafnar eða hegðar sér í 

samskiptum. Hugsun um samskipti snýr að því hvernig fólk hugsar um hvað það myndi 

gera í tilteknum aðstæðum, til dæmis hvernig það myndi leysa ágreiningsefni sem upp 

kunna að koma. Hegðun í samskiptum snýr hins vegar að því hvernig viðkomandi leysir í 

raun ágreiningsmál. Hæfni í samskiptum samanstendur af ákveðnum þroskaþáttum auk 

skapgerðar og sjálfsmyndar einstaklings en einnig ytri þáttum eins og samfélagsgerð og 

uppeldi. Þroskaþættirnir sem hér um ræðir eru félags-, tilfinninga- og siðferðisþroski auk 

vitsmuna- og málþroska. 

Sigrún (2008) segir að grunnurinn að því að vera hæfur í samskiptum sé að geta 

sett sig í spor annarra og samhæft mismunandi sjónarmið. Hæfnin að geta sett sig í spor 

annarra er að hafa getu til þess að sjá mismunandi sjónarmið, að hafa skilning á og geta 

greint eigið sjónarmið frá sjónarmiðum annarra. Ekki er nóg að geta greint að ólík 

sjónarmið til þess að vera hæfur í samskiptum því mikilvægt er að geta samræmt þessi 

ólíku sjónarmið ef til þess kemur. Dæmi um það er ef upp koma ágreiningsmál í 

vinahópnum, þá reynir á að sjá ólík sjónarmið hvers fyrir sig og samhæfa þessi 

mismunandi sjónarmið  til þess að finna lausn sem allir eru sáttir við. 

Sigrún (2008) fjallar einnig um að lykillinn að þroskandi og gefandi samskiptum séu 

virðing og umhyggja. Virðing vex og dafnar í jákvæðum samskiptum og sú virðing sem við 
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sýnum öðrum kemur fram meðal annars í hegðun okkar og gjörðum. Þegar foreldrar sína 

börnum sínum virðingu eru þau um leið að kenna þeim að umgangast aðra sem jafningja, 

hversu mikilvægt er að geta sett sig í spor annarra og að þau geti tekið tillit til mismunandi 

sjónarmiða. Með því að sýna börnum virðingu þá erum við að hlúa að sjálfsvirðingu 

þeirra, sjálfstrausti og sjálfsáliti. Börn fá þá tilfinningu að á þau sé hlustað og tekið sé eftir 

því hvað þau eru að segja og eru ánægð með að hafa eitthvað til málanna að leggja. 

Umhyggja er algild, en með því er átt við að sérhver einstaklingur óháð menningu hefur 

þörf fyrir hana, engin kemst af án þess að njóta umhyggju annarrar manneskju.  

Það eru ákveðin gildi sem Sigrún (2008) telur að eigi að vera til staðar í 

samskiptum fólks. Myndi 1 sýnir hvernig hugtökin frelsi, réttindi, ábyrgð og skyldur felast í 

gildinu réttlæti en í kærleikanum felast svo traust, tillitssemi, góðvild og samlíðan. Gildin 

virðing og umhyggja eru svo kjarni þeirrar hugsunar að sérhver einstaklingur eigi rétt á að 

njóta virðingar og umhyggju.  

 

RÉTTLÆTI                              KÆRLEIKUR 

          Frelsi                               Traust 

Réttindi          VIRÐING            Tillitssemi 

                            og 

Ábyrgð          UMHYGGJA            Góðvild 

          Skyldur                         Samlíðan                                                                               

 

Mynd 1. Mikilvæg gildi í mannlegum samskiptum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008:81). 

 

Með þeirri hugsun að sérhver einstaklingur hafi rétt á að njóta virðingar og umhyggju þar 

sem öðrum beri að virða óskir og skoðanir hans er tekið undir með heimsspekingnum 

Immanuel Kant. Í kenningum sínum gekk Kant út frá þeirri siðferðilegu kröfu að allir ættu 

rétt á að njóta virðingar og kærleika. Í samskiptum væri mikilvægt að virða frelsi og hæfni 

hvers og eins til að nota skynsemi og sýna sjálfstæði sitt. Í þessu ljósi er því mikilvægt að 

virða sjálfræði fólks og rétt þess til sjálfstæðrar skoðunar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008). 
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4.2.1 Félagshæfni 

Fræðimenn gera almennt greinarmun á hugtökunum félagshæfni (e. social competence) 

og félagsfærni (e. social skills) en hér verða þau notuð samhliða yfir hæfni einstaklings í 

félagslegum aðstæðum eins og samskiptum. Helstu þættir félagshæfni samkvæmt 

skilgreiningu Shaffer (2005) er geta einstaklings til þess að ná fram persónulegum 

markmiðum í félagslegum samskiptum og um leið að halda jákvæðu sambandi við aðra. 

Cole og Lightfoot (2005) setja fram svipaða skilgreiningu en þau segja félagshæfni vera 

„röð færniþátta sem saman leiða til árangursríkra samskipta við jafningja“ (bls. 548). 

 Semrud-Clikeman (2007) segir félagshæfni fela í sér félags- og samskiptafærni með 

vísan í hegðun. Með því á hún við markmiðaða og endurtakanlega hegðun sem 

einstaklingur notar í yrtum og óyrtum samskiptum. Umhverfi, uppeldi og skapgerð segir 

hún hafa mikil áhrif á félagshæfni. Hún talar um þrjá lykilþætti sem snúa að félagshæfni 

einstaklings. Í fyrsta lagi er það skilningur á tungumálinu, en hæfnin í að halda uppi 

samræðum er grunnurinn að því að skilja sjónarmið annarra. Í öðru lagi talar hún um að 

geta skilið eigin tilfinningar og annarra og geta bundist öðrum tilfinningalega. Í þriðja lagi 

er það hæfni í að setja sig í spor annarra og geta stjórnað eigin hegðun og unnið með 

öðrum. Það hvernig einstaklingur leysir úr ágreiningi og samræmir misjöfn sjónarmið 

hefur áhrif á þetta. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2008) fjallar um félagshæfni sem skilning 

fólks á samskiptum og hversu hæft það er í að hafa þessi samskipti.  

4.2.2 Fjölgreindarkenning Gardners 

Howard Gardner prófessor í sálar- og menntunarfræðum við Harvard háskóla og 

prófessor í taugafræði við Boston háskóla hefur unnið og metið misjafna hæfni fólks. 

Hann gagnrýndi stöðluð greindarpróf og kom fram með kenningu um að fólk búi yfir 

margs konar greind. Gardner skipti greind manna í átta mismunandi greindir sem eru: 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, 2001). Hér verður 

aðeins gert grein fyrir samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind þar sem þær tengjast 

umfjöllunarefni verkefnisins.  

Í samskiptagreind er lögð áhersla á næmni á yrta og óyrta tjáningu og hugsun um 

ólík sjónarmið. Með samskiptagreind er einnig átt við að einstaklingur skilji og sé 

meðvitaður um eigin skapgerð og tilfinningar og geri sér grein fyrir óskum og tilfinningum 
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annarra. Einnig er átt við að einstaklingur eigi auðvelt með að vinna með öðrum og sé 

hæfur í mannlegum samskiptum (Armstrong, 2001). Ungmenni sem talin eru 

samskiptagreind eru til að mynda félagslynd, vinamörg, gefa góð ráð, bera umhyggju fyrir 

öðrum og eru einnig talin efni í leiðtoga (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008). 

Sjálfsþekkingargreind á við um hæfnina að geta skilið eigið hugarástand og þekkja eigin 

langanir og þrár. Þar skiptir máli að vera með sterka sjálfsmynd og kunna skil á eigin styrk- 

og veikleikum (Armstrong, 2001). Þau ungmenni sem búa yfir sterkri sjálfsþekkingargreind 

bera virðingu fyrir sjálfum sér, eru sjálfstæðir og læra bæði af mistökum og velgengni 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008). 

4.2.3 Tilfinningagreind 

Goleman (2000) setti fram í bók sinni Tilfinningagreind nýja sýn á greind manna. 

Lykilatriði tilfinningagreindar (e. emotional intelligence) eru persónuleg hæfni, samkennd, 

sjálfsmeðvitund og sjálfsstjórn sem og félagsleg meðvitund og félagshæfni. Þessa þætti er 

hægt að þjálfa með uppeldinu og vex tilfinningagreind með aldrinum. Tilfinningagreind 

snýst líka um að vera hreinskilin á eigin tilfinningar og líðan en einnig að geta tjáð þessar 

tilfinningar og sýna traust  og einlægni í samskiptum. Sá sem er tilfinningagreindur er 

talinn góður í mannlegum samskiptum. Hann er góður hlustandi og spyr réttu 

spurninganna á réttum tíma. Einn hluti tilfinningagreindar er að bera virðingu fyrir sjálfum 

sér en með því er átt við hæfni einstaklings að kunna og geta metið sjálfan sig og sjá það 

góða í því sem hann hefur fram að færa. Einnig þarf einstaklingur að geta unnið í hóp og 

geta leyst ágreining á þann hátt að niðurstaðan er sanngjörn fyrir þá sem eiga í hlut hverju 

sinni (Goleman, 2000). 

4.2.4 Siðferðiskennd 

Siðferðisgildi og siðferðisþroski liggja til grundvallar hugtakinu siðferðiskennd en með því 

er átt við að hafa tilfinningu fyrir og að skilja muninn á réttri og rangri breytni. Í 

heimspekikenningum félagsfræðingsins Georges H. Mead kemur fram að samskipti gegni 

lykilhlutverki við eflingu á hæfni einstaklings til að setja sig í spor annarra. Mead sagði að 

hver og einn myndi byggja upp sjálfsmynd sína og sjálfsskilning út frá viðhorfum annarra. 

Sjálfsmyndin þróast því þegar einstaklingur prófar sig áfram í félagslegum samskiptum 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008). 
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Þroskasálfræðingurinn Jean Piaget var með þeim fyrstu til að setja fram kenningu 

um siðferðisþroska barna og unglinga. Hann rannsakaði 5 ára og 13 ára börn og byggði 

kenningu sína á þeirri rannsókn. Piaget taldi að siðferði þróaðist í tveim stigum. Fyrra 

stigið nær frá 5-10 ára aldri og þar vega lög og reglur þyngst í siðferði barns. Barnið telur 

það eina rétta vera að fylgja reglum sem settar hafa verið. Það sem veldur þessu er annars 

vegar tilætlun foreldra um að barnið hlýði og hins vegar þroskaleysi barns. Annað stigið er 

um 10 ára aldur og eldri. Á þessu stig eru reglur ekki heilagar í huga barns, þær er hægt að 

beygja og semja um og jafnvel breyta. Barnið tekur tillit til sjónarmiðs annarra og breytir í 

samræmi við það sem kemur flestum til góða (Berk, 2006). 

Sálfræðingurinn Lawrens Kohlberg setti einnig fram kenningu um siðferðisþroska 

sem hann byggði á siðferðikenningum Piaget. Kohlberg skipti siðferðisþroskanum upp í 

þrjú skeið sem hvert um sig innihélt tvö stig. Fyrsta skeiðið er forskeið hefðbundins 

siðgæðismats og er barn yfirleitt um 5 ára þegar það nær þessu skeiði. Siðferði barns 

stjórnast af ytri þáttum og er einstaklingshyggja ráðandi. Hugsunin einkennist af sjálflægni 

og afleiðingum sem fylgja í kjölfar athafna. Réttlætiskennd barns og jöfn skipti spila stóran 

þátt í ákvörðunum þess um siðferðileg mál. Annað skeiðið er skeið hefðbundins 

siðgæðismats og er barn yfirleitt um 7-9 ára þegar það kemst þangað. Við upphaf 

unglingsáranna eru flestir komnir á seinni hluta þessa skeiðs. Barnið er upptekið af því að 

gera öðrum til hæfis. Reglur eru enn stór hluti af siðferðiskennd þess en á nú meira við 

um það að rétt gjörð er sú sem virðir reglur samfélagsins. Þriðja skeiðið hefst yfirleitt á 

unglingsárunum eða í kringum 17 ára aldurinn. Unglingurinn öðlast betri skilning á lögum 

og réttlæti og setur það í víðara samhengi. Hann gerir sér grein fyrir að lög eru ekki alltaf 

réttlát og þeim er hægt að breyta.  Samkvæmt rannsóknum Kohlbergs er hugsunin sem 

tengist þriðja skeiðinu sjaldgæf meðal fólks og siðgæðisþroski flestra fullorðinna nær 

aðeins seinna stigi annars skeiðs og kemst aldrei á það þriðja (Berk, 2006; Cole og 

Lightfoot, 2005; Shaffer, 2005). 

Robert L. Selman setti fram kenninguna um hæfnina að setja sig í spor annarra. 

Kenninguna setti hann fram sem fimm stig, frá núllta stigi til fjórða stigs. Núllta stigið á við 

um 3-7 ára börn þar sem hugsun þeirra er mjög sjálflæg. Barnið hefur ekki getu til þess að 

setja sig í spor annarra og á erfitt með að skilja að aðrir upplifi heiminn á annan hátt en 

það sjálft. Á fyrsta stigi eru börn yfirleitt 4-9 ára. Sjónarmið barns er einhliða en það er 
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samt farið að skynja að aðrir geti haft önnur sjónarmið en það sjálft. Annað stigið er 

einkennandi fyrir börn á aldrinum 6-12 ára. Barnið getur nú greint á milli eigin sjónarmiða 

og annarra og gerir sér einnig grein fyrir að aðrir geti gert slíkt hið sama. Þriðja stigið nær 

oftast til 9-15 ára barna og á þessu stigi hefur einstaklingurinn tileinkað sér þriðju persónu 

sjónarmið. Með því er átt við að viðkomandi getur stigið út fyrir aðstæðurnar og skoðað 

þær utan frá. Fjórða og síðasta stigið byrjar oftast um 12 ára aldur og nær til fullorðins 

ára. Einstaklingurinn hefur þá öðlast færni í að tileinka sér sjónarhorn samfélagsins. Hann 

tekur sem sagt mið af samfélaginu, reglum og siðferði í eigin sjónarmiði (Berk, 2006; Cole 

og Lightfoot, 2005). 
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5 Stuðningur stofnanna við börn og foreldra 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að börn séu félagsfær og með góða 

samskiptahæfni. Uppeldishættir foreldra eiga ríkulegan þátt í að börn öðlist þessa færni 

og því skiptir máli hvaða leiðir þeir fara í uppeldi barna sinna. Stuðningur við börn og 

foreldra til þess að efla þessa þætti er mikilvægur og er ýmislegt sem stendur þeim til 

boða. Samskiptaverkefni ætluð börnum eru víðsvegar í boði innan skólanna og 

fræðslunámskeið fyrir foreldra eru þeim aðgengileg hjá hinum ýmsu stofnunum. 

5.1 Samskiptaverkefni fyrir börn í skólum 

Fjallað hefur verið um mikilvægi þess að vera hæfur í samskiptum og hvaða þroskaþættir 

liggi til grundvallar sem og mikilvægi uppeldis í því ljósi. En hvernig geta skólar stuðlað að 

bættum samskiptum nemenda sinna? Til eru mismunandi verkefni sem eru hönnuð með 

það að markmiði að efla samskipti barna og unglinga og eru þessi verkefni notuð í skólum 

víðsvegar um landið. Dæmi um slík verkefni eru Vinir Zippýs, sem er geðræktarverkefni á 

vegum Lýðheilsustöðvar og námsefnið Samvera sem er byggt á skólaþróunarverkefni 

Sigrúnar Aðalbjarnardóttur Hlúð að félags- og tilfinningaþroska nemenda. Farið verður 

yfir efni þessara tveggja verkefna, sem eiga um margt sameiginlegt, aðferðir þeirra og 

árangur. 

5.1.1 Vinir Zippýs 

Námsefnið var í upphafi þróað og forprófað í Danmörku á árunum 1998 til 1999 og frekari 

prófun á námsefninu fór svo fram í Danmörku og Litháen á árunum 2000-2001. Árið 2002 

tók Partnership for Children við verkefninu og fékk þá nafnið Zippy‘s Friends. Í upphafi var 

þróun verkefnisins viljandi höfð hæg svo hægt væri að meta árangur þess jafnt og þétt. 

Fljótlega breiddist verkefnið til fleiri landa og ávinningur þess óx samhliða og gerir enn. 

Athyglisvert er að börn frá ólíkum menningarsvæðum bregðast á svipaðan hátt við 

námsefninu, sem leiðir til þeirrar ályktunar að námsefnið henti vel þótt aðstæður séu 

ólíkar. Í ársbyrjun 2005 var sett á laggirnar hópur sem fékk það hlutverk að sjá um stjórn á 

verkefninu á Íslandi. Til að byrja með var gerður samningur um þróunarverkefni til tveggja 

ára, námsefnið var svo þýtt yfir á íslensku og þýðingin forprófuð við góðar undirtektir. 
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Forprófunin fór fram í Ingunnarskóla í Grafarholti, leikskólanum Maríuborg og 

grunnskólanum í Norðlingaholti skólaárið 2005-2006 (Lýðheilsustöð, e.d.). 

Námsefnið er byggt á þeirri kenningu að börn séu ávallt í samskiptum við annað 

fólk og fara þessi samskipti fram í mismunandi umhverfi og aðstæðum. Það er mjög 

mikilvægt fyrir geðheilsu barna að þau séu fær í samskiptum og að þau kunni að takast á 

við erfiðleika sem upp kunna að koma. Ef börnum skortir hæfileikann til þess að takast á 

við erfiðleika á farsælan hátt getur það haft mjög neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra sem 

og aðlögunarhæfni við nýjar aðstæður í lífinu. Námsefnið miðar að því að vinna að 

forvörnum og fyrirbyggjandi aðgerðum á sviði geðheilbrigðis barna á aldrinum 6-7 ára. 

Miðað er að því að byggja upp færni barna til þess að takast á við erfiðleika sem það kann 

að lenda í á lífsleiðinni. Börnum eru kenndar aðferðir sem hvetja þau til að hjálpa öðrum 

og veita stuðning, bera virðingu fyrir náunganum, hæfni til þess að geta unnið með öðrum 

og að geta sett sig í spor annarra. Athyglinni er einungis beint að þeirri hæfni sem 

einstaklingur þarf af búa yfir til þess að geta bjargað sér sjálfur en ekki að einstökum 

vandamálum (Lýðheilsustöð, 2006). 

Námsefnið er byggt upp á sex klípusögum um fluguna Zippý og vini hans. Zippý 

lendir í allskyns aðstæðum sem endurspegla eitthvað ákveðið vandamál sem hann þarf að 

leysa með hjálp vina sinna, nemendanna. Vandamálin tengjast vináttu, samskiptum, 

einsemd, einelti, ástvinamissi og breyttum aðstæðum. Lögð er áhersla á tilfinningar þar 

sem börnum er kennt að bera kennsl á tilfinningar sínar og kljást við þær á farsælan hátt. 

Umræður eru stór þáttur af kennsluaðferðinni þar sem börnin átta sig á eigin tilfinningum 

og hegðuninni sem fylgir í kjölfarið af ákveðinni líðan. Einnig er lögð áhersla á mikilvægi 

þess að veita öðrum hjálp þegar þeim líður illa og þeim gæðum sem felast í að veita 

stuðning. Námsefnið hvetur til sjálfstæðrar hugsunar og úrlausna á vanda sem koma 

öllum til góðs ásamt virðingu fyrir sjónarmiðum annarra (Lýðheilsustöð, e.d.). 

5.1.2 Samvera 

Námsefnið er hugsað fyrir börn á aldrinum 7/8 til 11/12 ára en þó eiga ýmis atriði 

námsefnisins jafnt við um yngri börn sem og unglinga. Námsefnið er sett fram í formi 

dæmisagna sem eiga að leiða til umræðna. Í umræðunum þurfa nemendur að greina 

vandann í sögunni, setja sig inn í líðan sögupersónanna, finna leiðir til þess að leysa 

vandann og loks sameinast um bestu leiðina í lausn á vandanum. Hlutverk kennarans er 
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að vekja áhuga, hvetja til sjálfstæðrar hugsunar nemenda og efla færni þeirra í að 

samhæfa ólík sjónarmið. Með þessu eflist gagnrýnin hugsun nemenda sem og siðgæðis- 

og félagsþroski þeirra. Sérstök áhersla er á að nýta umræður til þess að auka færni 

nemenda í að setja sig í spor annarra með því að taka mið af félagslegum, 

tilfinningalegum, og siðferðislegum átökum sögunnar. Samvera er sett fram í fjórum 

þemum sem eru vinátta, samvera í frímínútum, samvera í skólastofunni og samvera 

heima, eða Ræðum saman heima en það er einmitt heitið á bókinni sem er ætluð 

foreldrum og börnum þeirra Námsefnið er heildstætt og á að hjálpa til við að efla 

samskipti í skólastarfinu sem og milli foreldra og barna heima við (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 2009). 

5.1.3 Árangur verkefnanna 

Árangur þessara samskiptaverkefna er mikill. Niðurstöður rannsókna bæði á Írlandi og í 

Danmörku á Vinum Zippýs hafa sýnt fram á að börn sem tóku þátt í verkefninu sýndu 

framfarir á ýmsum sviðum. Börnin sýndu fram á bætta samskiptahæfni, þau áttu 

auðveldara með að hafa stjórn á sér, ákvarðanatökur reyndust þeim auðveldari, hegðun 

þeirra bættist til muna og þau sýndu aukna samúð í garð hvers annars. Það kom einnig í 

ljós að börnin sýndu fram á jákvæðari aðferðir í samskiptum sínum við annað fólk, þau 

voru líklegri til þess að segja sannleikann og áttu auðveldara með að biðjast fyrirgefningar. 

Slæm hegðun eins og að öskra, reiðast og meiða minnkaði til mikilla muna og áttu börnin 

auðveldara með að halda ró sinni eftir að þau höfðu unnið með námsefnið. Kennurunum 

fannst bekkjarandinn hafa batnað til muna og sumir kennaranna höfðu einnig á orði að 

þeir hefðu sjálfir öðlast betri færni í lausn eigin vandamála (Mishara og Ystgaard, 2006).  

 Rannsóknir á árangri Samveru hafa bent til þess að eftir að námsefnið hefur verið 

lagt fyrir nemendur þá eigi þeir auðveldara með að setja sig í spor annarra. Kennarar töldu 

nemendur sýna af sér betri samskipti og að bekkjarandinn hafi breyst til batnaðar. 

Nemendur voru öllu jafnan tillitsamari, opnari, vingjarnlegri og reyndu sjálfir að finna 

lausn á þeim vanda sem upp kom í skólastarfinu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008).  
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5.2 Foreldranámskeið 

Ýmis stuðningur er í boði fyrir foreldra í tengslum við uppeldi og velferð barna. Opinberar 

stofnanir eins og Heilsugæslan sem og einkaaðilar bjóða upp á námskeið og fræðslu um 

uppeldi barna. Foreldrar þurfa sjálfir að afla sér upplýsinga um það sem boðið er uppá og 

skrá sig hafi þeir áhuga á þátttöku. Einnig þurfa foreldra almennt að greiða sjálfir fyrir 

þessi námskeið og oft á tíðum er kostnaðurinn töluverður.  

Eitt þessara námskeiða sem stendur foreldrum til boða heitir Uppeldi sem virkar – 

Færni til framtíðar og er á vegum Heilsugæslunnar. Á námskeiðinu er lagt upp úr að kenna 

foreldrum aðferðir til að styrkja eigin hæfni, laða fram æskilega hegðun barns og 

fyrirbyggja erfiðleika í uppeldinu á jákvæðan hátt. Námskeiðið er sérstaklega þróað fyrir 

foreldra á Íslandi og er námsefnið byggt á viðurkenndu efni og vel rannsökuðum 

aðferðum. Námskeiði er samtals átta klukkustundir, en kennt er í tvo tíma í senn, samtals 

fjögur skipti (Heilsugæslan, e.d.). 

Samskiptanámskeið Hugos Þórissonar og Wilhelms Norðfjörð hefur verið í boði 

fyrir foreldra í um það bil 25 ár og er nú á vegum endurmenntunar Háskóla Íslands. Á 

námskeiðinu er farið yfir aðferðir dr. Thomas Gordon sem hefur skrifað fjölmargar bækur 

um mannleg samskipti. Lagt er upp úr því að foreldrar læri að beita virkri hlustun sem og 

aðferðum til að leysa úr ágreining í sátt innan fjölskyldunnar. Áhersla er á að foreldrar 

kynnist leiðandi uppeldisaðferðum þar sem íslenskar rannsóknir hafa meðal annars sýnt 

fram á að að slíkt uppeldi stuðli best að forvörnum gegn reykingum og vímuefnanotkun 

ungmenna. Námskeiðið er byggt upp á stuttum fyrirlestrum, umræðum og æfingum 

(Endurmenntun Háskóla Íslands, e.d.). 

Í Hafnarfirði er boðið upp á foreldrafærninámskeið sem kallast PMT, en það 

stendur fyrir Parent Management Training og er upphafsmaður þess sálfræðingurinn 

Gerald Patterson. Námskeiðið er ætlað foreldrum barna á leik- og grunnskólaaldri og þá 

sérstaklega foreldrum barna sem eru farin að sýna einkenni erfiðrar hegðunar. Markmið 

þessarar aðferðar er að auka foreldrafærni og er unnið út frá styrkleikum foreldra. Kynntir 

eru styðjandi uppeldishættir og foreldrum kennt að tileinka sér þá. Foreldrum er meðal 

annars kennt að nota uppbyggilega hvatningu, setja skýr mörk varðandi hegðun, gefa skýr 

fyrirmæli og greina lausn vanda sem hjálpar til við uppbyggileg samskipti fjölskyldunnar. 

Einnig er foreldrum kennt að stjórna neikvæðum tilfinningum, fylgjast með barni sínu 
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bæði innan heimilisins og utan og vera í góðum tengslum við skóla barnsins 

(Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.). 

Fleiri námskeið þar sem foreldrar geta sótt sér fræðslu um gott uppeldi eru: 

 Alast upp aftur sem er foreldra- og fjölskyldunámskeið á vegum ÓB ráðgjafar.  

 Agi og uppeldi  á vegum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 

 Barnið komið heim námskeið fyrir verðandi foreldra og foreldra ungra barna.  

 Nýja barnið á vegum Heilsugæslustöðvar Akureyrar. 

 SOS námskeið fyrir foreldra á vegum félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands. 

(Steinunn Bergmann, 2010). 

Eins og sjá má er ýmislegt í boði þegar kemur að stuðningi við foreldra í uppeldi 

barna sinna. Þrátt fyrir það er kostnaðurinn eins og áður sagði oft töluverður og ekki á 

allra færi að standa undir því. Mikið hefur verið skrifað um uppeldi, gagnlegar aðferðir og 

ráð til foreldra og eru þessi skrif aðgengileg öllum foreldrum þeim að kostnaðarlausu á 

internetinu. Samkvæmt rannsókn sem Hrund Þórarinsdóttir gerði í tengslum við MA 

ritgerð sína í uppeldis- og menntunarfræði kom í ljós að foreldrar eru almennt áhugasamir 

um fræðslu um uppeldi. Meirihluti þeirra sagðist lesa sér til um uppeldismál og ræða um 

þau við annað fólk (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010).  
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6 Umræður og niðurstöður 

Velferð barna skiptir máli og ætti að varða okkur öll. Börn samtímans eru fullorðnir 

framtíðarinnar, þau koma til með að taka við hlutverkum okkar fullorðnu og stjórna landi 

og þjóð. Það veltur á foreldrum og öðrum uppalendum hversu vel þessum börnum tekst 

til í hlutverkum sínum sem fullorðnir. Uppeldið, uppeldisskilyrði og aðbúnaður barna 

spilar stóran sess í því hvernig til tekst að koma barni til manns, gera það að sjálfstæðum 

og lífsglöðum þjóðfélagsþegn í okkar lýðræðisþjóðfélagi. Góð tengslamyndun foreldra við 

barn strax frá fæðingu skapar öryggi og festu og er grunnurinn að velferð barns sem það 

mun búa að allt lífið (Bowlby, 1998).  

Markmið ritgerðarinnar var að sýna fram á mikilvægi þess að hafa velferð barna 

ávallt í huga. Í því ljósi var farið yfir réttindi barna og skyldur foreldra sem og áhrifum 

uppeldis á afkomu barna. Einnig var komið inn á mikilvægi þess að vera hæfur í 

samskiptum og hvaða þroskaþættir það væru sem lægju þar til grundvallar. Að lokum var 

komið inn á hluta af þeim stuðning sem stendur foreldrum til boða í uppeldishlutverkinu 

og einnig var fjallað um samskiptaverkefni í skólum sem ætlað er ungum börnum. Þær 

rannsóknarspurningar sem verkefninu var ætlað að svara voru:  

 Hver er réttur barna og hverjar eru skyldur foreldra í því ljósi? 

 Hver eru áhrif uppeldis á velferð barna? 

 Hvers vegna er mikilvægt að vera hæfur í samskiptum? 

Uppeldisskilyrði barna hafa breyst mikið undanfarna áratugi. Áður fyrr þótti 

sjálfsagt að beita líkamlegum refsingum á börn en í dag er það bannað með lögum. 

Réttindi barna hafa aukist til muna og nýjasti sigurinn í þeirri baráttu er lögleiðing 

Barnasáttmálans. Barnalög og barnaverndarlög  þjóna þeim tilgangi að vernda hagsmuni 

og réttindi barna og ber almenningi að fara eftir þessum lögum að öðru leiti sé þeim 

refsað. Nauðsynlegt er að foreldrar og þeir sem starfa með börnum á einhvern hátt kynni 

sér vel ákvæði Barnasáttmálans. Einnig er mikilvægt að börnin sjálf fái að kynnast 

innihaldi sáttmálans svo þau fái snemma að kynnast eigin mannréttindum. Réttindi barna 

eru sem sagt margvísleg en í Barnasáttmálanum er þeim skipt upp í fjögur svið  sem eru 

réttur til lífs, þroska, þátttöku og verndar (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Skyldur 
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foreldra og almennings  er að virða réttindi barna og tilkynna til yfirvalda hafi þeir grun 

um að brotið sé á barni á einhvern hátt. 

 Aukin fagleg þekking á uppeldi og áhrifum þess á börn hefur fært okkur vitneskju 

um mikilvægi þess að vanda til verks í uppeldi barna okkar. Ekki er nóg að uppfylla 

líkamlegar þarfir barna því sálrænar og tilfinningalegar þarfir eru ekki síður mikilvægar. 

Fjölskyldan er griðarstaður barns, þar á barnið að finna til öryggis, verndar og umhyggju 

og þar er grunnurinn að velferð þess lagður. Fræðimönnum deilir á um hvort fjölskyldan 

sé á undanhaldi en sama hvort það sé raunin eða ekki mun fjölskyldan alltaf gegna 

mikilvægu hlutverki í uppeldi barna (Newman og Grauerholz, 2002). Það sem getur haft 

áhrif á hvernig til tekst í uppeldinu eru meðal annars skilnaðir foreldra, flutningar, 

veikindi, neysla vímuefna, atvinnuþátttaka og fleira í þeim dúr. Þegar fjölskyldur standa 

frammi fyrir erfiðleikum sem taldir hafa verið upp er enn mikilvægara en áður að huga að 

velferð barna þó svo það reynist mörgum erfitt á slíkum stundum. Uppeldisaðferðir 

foreldra skipta hér töluverðu máli þar sem sjálfstraust og félagsleg hæfni barns ræðst að 

miklu leiti af því hvernig uppeldi það hlýtur. 

Uppeldisaðferðir Diönu Baumrind (1991) hafa mikið verið notaðar í rannsóknum á 

högum og velferð barna. Rannsóknum ber saman um að foreldrar sem eru leiðandi í 

uppeldinu tryggja að miklu leiti velferð barna sinna. Leiðandi foreldrar ala börn sín upp á 

lýðræðislegan hátt þar sem skoðanir og hugmyndir barns eru teknar til greina ólíkt 

skipandi foreldrum sem vilja að barnið hlýði skilyrðislaust án útskýringa. Leiðandi foreldrar 

taka mið af aldri og þroska barns þegar ákvarðanir eru teknar en eftirlátir foreldrar leyfa 

barninu gjarnan að ráða áður en það hefur aldur og þroska til og gildir þá einu hvort um 

ræðir reglur innan heimilisins eða samfélagslegar reglur. Ef uppeldisaðferðirnar eru 

bornar saman  þá má segja að eftirlátt og leiðandi uppeldi eigi það sameiginlegt að 

foreldrar sýna börnum sínum mikla hlýju. Það sem greinir þessar tvær aðferðir af er hins 

vegar agaleysið hjá eftirlátum foreldrum en aginn sem þar vantar er til staðar hjá skipandi 

foreldrum. Í skipandi uppeldi vantar hins vegar þessa miklu hlýju sem er einkennandi fyrir 

leiðandi og eftirlátt uppeldi. Það má því segja að eftirlátt og skipandi uppeldi hafi sinn 

kostinn hvoran úr leiðandi uppeldi, hlýjuna og agann, en ef annað hvort vantar eins og 

raunin er í skipandi og eftirlátu uppeldi er velferð barna stefnt í voða. 
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Afskipt uppeldi á lítið skylt með hinum aðferðunum þrem þar sem foreldrar sem 

beita slíku uppeldi, ef uppeldi skal kalla, velja ekki að vera afskiptir. Aðstæður afskiptra 

foreldra eru á einhvern hátt ábótavant eins og neysla vímuefna, þunglyndi og þess háttar. 

Börn afskiptra foreldra lenda oftar en ekki í vítahring óæskilegrar hegðunar eins og 

vímuefnaneyslu og afbrotum. Í rannsóknum á börnum koma þessi börn oftast verst út og 

sýnir það hversu mikilvægt það er að huga að velferð barna (Baumrind, 1991). Ef foreldrar 

eru ekki í stakk búnir til að sinna börnum sínum ber að tilkynna það til barnaverndar sem 

sér svo um að barnið fái sanngjarna meðferð þar sem velferð þess er höfð að leiðarljósi 

(barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Eins og áður sagði er leiðandi uppeldi heillvænlegast fyrir velferð barna. Börn sem 

hljóta slíkt uppeldi eru almennt félagslega sterk, sjálfstæð, ábyrg, hamingjusöm og hæf í 

samskiptum (Baumrind, 1991). Einnig sýna íslenskar rannsóknir að börn leiðandi foreldra 

eru ólíklegri til þess að hætta í námi að loknum grunnskóla og þau eru ólíklegri til þess að 

glíma við depurð sem síðar getur þróast út í þunglyndi (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín 

Lilja Garðarsdóttir, 2004; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). 

Samfélagið kallar á aukna hæfni í samskiptum. Aukin hnattvæðing og fjölmenning í 

samfélaginu krefst þess að fólk umgangist hvort annað af virðingu og umhyggju, beri 

virðingu fyrir skoðunum annarra hvort sem þær tilheyri eigin menningu eða annarra. 

Einnig er mikilvægt að samhæfa þessi ólíku sjónarmið og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu um hvaða gildi eigi að ríkja (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 2009). 

Það er ekki eingöngu til hagsbóta fyrir samfélagið að einstaklingar séu hæfir í samskiptum. 

Með góðri samskiptahæfni er einstaklingur færari í að eignast vini og viðhalda þeim og 

einnig verða samskipti innan fjölskyldunnar notalegri og árekstrarminni. Að eiga í góðu 

vináttusambandi og eiga góð fjölskyldutengsl er hluti af heilbrigðum þroska og styður við 

heilbrigði sálarinnar. Hæfni í samskiptum felur einnig í sér að einstaklingur er hæfur í að 

leysa vandamál og verkefni sem mæta honum á lífsleiðinni.  

Við lestur á atvinnuauglýsingum í dag er nánast undantekningalaust farið fram á 

að einstaklingur sé hæfur í samskiptum, eigi auðvelt með að vinna með öðrum, sé 

sjálfstæður og kunni að taka frumkvæði. Þessir eiginleikar eru ekki meðfæddir, þá þarf að 

kenna og er óhætt að segja að leiðandi uppeldi sé þar besta leiðin. Leiðandi foreldrar 

hvetja börn sín til að segja frá eigin skoðunum og hugmyndum og einnig beita þeir virkri 
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hlustun og virðingu í samskiptum sínum. Börn leiðandi foreldra eru eins og fram hefur 

komið hæfari í samskiptum en börn foreldra sem beita eftirlátu, skipandi eða afskiptu 

uppeldi. Ávinningurinn er mikill, samskiptahæfni er verðmætur hæfileiki sem nýtist jafn í 

leik og starfi.  

Hæfni foreldra í uppeldinu er misjöfn og eins og fram hefur komið eru margir 

þættir sem geta haft áhrif á hvernig til tekst. Stuðningur við foreldrauppeldið er því 

mikilvægur og ætti að vera aðgengilegur öllum foreldrum. Það eru ýmis námskeið sem 

standa foreldrum til boða eins og fram kom í kafla 5.2 en vandinn er sá að kostnaðurinn 

getur hamlað því að foreldrar sæki sér slíka fræðslu. Einnig hafa sumir foreldra ekki 

vitneskju um hvað sé í boði og kunna jafnvel ekki að afla sér upplýsinga um það. Það er 

skoðun höfundar að aðgengi að almennri foreldrafræðslu ætti að standa öllum verðandi 

foreldrum til boða þeim að kostnaðarlausu. Í slíkri fræðslu væri mikilvægt að fjalla um 

vænlegar uppeldisaðferðir og afleiðingar þeirra á velferð barna. Einnig að brýna á um 

mikilvægi þess að vera börnunum góð fyrirmynd og að stuðla að góðum og jákvæðum 

samskiptum. Fræðslan þyrfti að vera í höndum fagaðila sem væru sérhæfðir í 

foreldraþjálfun og uppeldi barna. Í dag er ekkert nám á Íslandi sem útskrifar 

foreldrafræðara líkt og gert er í Bandaríkjunum en það stendur vonandi til bóta. 

Til að draga saman niðurstöður þessa verkefnis í mjög stuttu máli má segja að 

leiðandi uppeldi er vænlegast til árangurs. Mikilvægt er fyrir foreldra að mynda sterk 

tengsl við barn strax frá fæðingu, vera góð fyrirmynd, virða réttindi barna og efla þá 

þroskaþætti sem liggja til grundvallar því að vera hæfur í samskiptum. Börn sem njóta 

leiðandi uppeldis eru betur í stakk búin að takast á við áskoranir lífsins heldur en börn sem 

fara á mis við slíkt uppeldi. Einnig eru þau almennt hamingjusamari og njóta velgengni 

vegna eigin verðleika sem þau hafa öðlast í uppeldinu. Ávinningurinn er eins og fram 

hefur komið mikill og verða foreldrar að vera meðvitaðir um áhrif sín í uppeldinu öllum 

stundum. 
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7 Lokaorð 

Það verður ekki of oft kveðið hversu mikilvæg æska barna er. Orðatiltækið „lengi býr að 

fyrstu gerð“ á svo sannarlega vel við þegar við hugsum um uppeldi barna. Hús sem byggt 

er á lélegum grunni getur ekki staðið af sér óveðrin sem óhjákvæmilega koma til með að 

geysa af og til í gegnum lífið. Eins er það með uppeldi barna, ef grunnurinn er ekki 

byggður á jákvæðum og öruggum tengslum, með virðingu og umhyggju í fararbroddi er 

hætta á að barnið standi ekki af sér raunir lífsins.  

Við gerð þessa verkefnis jókst áhugi höfundar enn frekar á uppeldismálum barna 

og hvaða leiðir eru færar til þess að vitundarvakning verði í samfélaginu í því málefni. 

Grunnurinn að þessari vitundarvakningu ætti að liggja í Barnasáttmálanum. Almenningur 

og ekki síst foreldrar og þeir sem koma að uppeldi barna þurfa að kynna sé ákvæði 

sáttmálans. Hvernig er hægt að virða réttindi barna ef fólk veit ekki hver þau eru? Eins er 

mikilvægt að kynna sáttmálann fyrir börnunum sjálfum og telur höfundur að besta færa 

leiðin til þess væri í gegnum skólakerfið. Væri ekki frábært ef börn samtímans fengju 

fræðslu um eigin mannréttindi? Það er trú höfundar að aukin fræðsla um réttindi barna 

og uppeldismál skili sér í betra samfélagi. Það mun taka tíma, en góðir hlutir gerast hægt 

og gott er að hafa í huga að það besta sem við getum gefið börnunum okkar er tími. 
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