
Tengslauppeldi  

Fyrir foreldra sem vilja trúa á eigin mátt og fylgja innsæi sínu í 
uppeldi barna sinna. 

John Bowlby setti árið 1951 fram Tengslakenninguna. Hann sagði tilfinningatengsl barns við     

umönnunaraðila hafa mikil áhrif á þroska þess og mótun. Til þess að einstaklingur geti vaxið upp 

sem andlega heilbrigður þarf hann að upplifa hlýju og nánd frá móður í sterku, órofnu sambandi 

sem móðir og barn njóta og hafa ánægju af. Hann talaði um samband ungbarns og móður líklega 

vegna þeirra líffræðilegu þátta sem tengjast sambandi móður og barns þ.e. meðganga, fæðing og 

brjóstagjöf. Í dag vitum við þó að barn á sömu möguleika á að tengjast föður, foreldrum sem  

ættleiða eða öðrum helsta umönnunaraðila slíkum böndum. 



Hvað er Tengslauppeldi? 

Markmið tengslauppeldis eru meðal annars að uppfylla meðfædda tilfinningaþörf barna  

 

 Nálægð barns við helsta umönnunaraðila svo hægt sé að mæta þörfum barnsins fljótt 

 Vernd fyrir hættum sem ógnað geta lífi og heilsu barnsins sem og því sem ógnar öryggistilfinningu þess s.s.       

ókunnugum eða óþægilegum aðstæðum. 

 Áreiðanleiki, það að barn geti reitt sig á að kalli þess fyrir umönnun sé svarað fljótt byggir traust.  

Að tryggja barninu kunnuglegan faðm, lykt, rödd og svörun gerir það öruggt og takmarkar streitu. 

 Leikur hjálpar börnum að mynda örugg tengsl og örvar þau til að læra. Umhyggja í gegnum leik er jafn mikilvæg 

og umhyggja sýnd með öðrum hætti. Læti og ærslafullur leikur örvar losun góðra hormóna eins og oxytósin og 

endorfín sem eykur vellíðan og hjálpar við tengslamyndun. 

 

Með því að virða og uppfylla meðfædda tilfinningaþörf barna er stuðlað að þroska eðlislægra grunngilda mannsins  

þ.e. traust, samúð, ástúð og gleði sem getur enst heila  lífstíð. 

 

Tengslauppeldi nær yfir alla þá umönnun og uppeldi sem ýtir undir 

tengslamyndun og styrkir tengsl.  Góð tengsl auðvelda foreldrum að 

kynnast barni sínu, þörfum þess og sérkennum.  

Það hvetur foreldra til að fylgja eigin tilfinningu og sannfæringu í  

uppeldinu og opna hjarta sitt og hug fyrir þörfum og  

tilfinningum barns síns. 



James Clark Moloney, sálfræðingur var sendur  til að aðstoða illa statt fólk sem 

hafði verið hrakið frá heimilum sínum í Okinawa og út í óbyggðir með 

sprengjuárásum. Það kom Moloney mikið á óvart hvað fólkið var vel á sig 

komið miðað við aðstæður. Uppeldisaðferðir þeirra voru mjög ólíkar þeim sem 

þekktust í hinum vestræna heimi. Mæðurnar og nánustu aðstandendur  

barnanna hugsuðu um börnin með mikilli virðingu, samkennd og hlýju. 

Börnin voru borin, voru lengi á brjósti og ekki bara í þeim tilgangi að næra þau 

heldur einnig til að veita huggun. Refsingar og skammir voru ekki notaðar 

heldur töluðu foreldrarnir við börnin á þann hátt að í vestrænum heimi hefðu 

þeir talist eftirlátssamir. Þrátt fyrir það hegðuðu börnin sér ævinlega vel og 

grétu sjaldan. Moloney sannfærðist um að sterk tengsl foreldra og barna sem 

styrktust með uppeldisháttum Okinawa fólksins væri lykillinn að friði í heim-

inum. 

Talið er að Tengslauppeldi sé sú uppeldisaðferð sem sé 
foreldrum eðlislæg og að hún hafi verið til svo lengi sem 

mæður og börn hafi verið til en foreldrar hafi með tímanum 
misst trúna á eigin mætti. 

Spendýrum hefur verið skipt í fjóra flokka eftir því hversu þroskuð afkvæmi þeirra eru við  

fæðingu og hvernig mæðurnar sinna þeim. Flokkarnir eru: fela, fylgja, leggja í bæli og bera.  

Maðurinn tilheyrir bera flokknum sem felur í sér að afkvæmin fæðast mjög óþroskuð og  

ósjálfbjarga. Móðurmjólkin er fitulítil og próteinsnauð svo barnið þarf að nærast oft og hefur 

mikla þörf fyrir umönnun og nærveru. 



Maðurinn er félagsvera og við fæðingu eru aðeins 25% heilans þroskuð sem 

gefur einstaklingum færi á að aðlagast betur þeim félagslegu aðstæðum sem það 

fæðist í. Fullorðnir einstaklingar í lífi barnsins móta það að umhverfinu með því 

að annast um það og bregðast við tilfinningum þess. 

Nýi heilinn er það sem aðgreinir 

heilabyggingu mannsins frá 

öðrum  

dýrategundum, hann gerir  

manninum kleift að nota rök-

hugsun, þekkja tilfinningar og 

stjórna viðbrögðum okkar á 

þann hátt sem hæfir því um-

hverfi sem við erum í. Hann 

getur stöðvað reiði viðbrögð, 

slökkt á ótta og almennt slökkt á 

tilfinningum sem verða til í 

undirstöðvum heilans. Þannig 

öðlumst við viljastyrk og sjálfs-

stjórn sem og getu til að sýna 

samhug. Nýi heilinn þroskast að 

langmestu leiti á fyrstu árum 

einstaklingsins og þroski hans 

stjórnast af  

félagslegum aðstæðum. 

Tengsl skipta máli fyrir heila– og taugaþroska 

Tilfinningar gegna mikilvægu hlutverki þar sem þær segja okkur hvers við 

þörfnumst til að lifa af hvort sem það er næring, svefn, öryggi, samskipti eða ást 

en börn hafa ekki hugræna getu til að bregðast við þeim og því er mikilvægt að 

umönnunaraðili geri það. 



Streita hefur mikil áhrif á heila og taugaþroska ungbarna. Þau eru 

háð öðrum til að halda sér á lífi og finna því auðveldlega fyrir 

streitu ef umönnunaraðilinn er ekki til staðar eða bregst ekki við 

þörfum þeirra. Að auki reiða þau sig á umönnunaraðila til að 

stilla streituviðbrögð sín og kenna þeim að ráða við streituna í 

framtíðinni. Það getur því verið mikið áfall fyrir barn ef ekki er 

brugðist við þörfum þess fyrir öryggi, hlýju, næringu og nærveru.  

Hormónið cortisol gegnir lykil-

hlutverki í streituviðbrögðum og 

með mælingum hefur komið í 

ljós að það hækkar síður eða 

minna í streituvaldandi  

aðstæðum hjá börnum sem eru í 

góðum tengslum við  

umönnunaraðila 



Verkfæri  

Tengslauppeldis 
William og Martha Sears settu fram  

Sjö Lykilatriði Tengslauppeldis sem 

Barbara Nicholson og Lysa Parker 

uppfærðu í takt við fjölbreyttari  

aðstæður fólks og fjölskyldugerðir 

og settu fram sem  

Átta grundvallaratriði Tengslaupp-

eldis. Þær stofnuðu jafnrfram  

Alþjóða samtök tengslauppeldis árið  

1994. 

Sjö Lykilatriði Tengslauppeldis 
 

1. Fæðingatengsl Fyrstu sex vikurnar eftir fæðingu er mikilvægur tími en samvera á 

þessum tíma auðveldar náttúrulegum tengslaöflum í líkama foreldra og barns að 

vinna sitt verk  

2. Brjóstagjöf Árangursrík brjóstagjöf felst í því að móðirin bregðist við merkjum frá 

barni sínu. Hormón tengd mjólkurgjöf stuðla einnig að tengslamyndun. 

3. Barnaburður Börn sem eru borin kvarta minna og verja meiri tíma róleg og vakandi 

að skoða og læra á umhverfi sitt. Nálægð við barnið gerir foreldrinu einnig betur 

kleift að læra á barnið og verður þar með næmari sem foreldri. Barnið lærir auk þess 

heilmikið um umhverfi sitt í fangi vinnandi umönnunaraðila. 

4. Samsvefn Flest börn sofa best í nálægð við forelda sína auk þess sem það getur ein-

faldað mikið umönnun barnanna á næturnar.  

5. Trú á grátur barnsins  Grátur barns er tjáningamáti þess. Gráturinn er mikilvægur til 

að tryggja afkomu barnsins og þroska getu foreldra til að annast barnið. Börn gráta 

til að tjá sig, ekki til að stjórna. 

6. Jafnvægi og Mörk Lykillinn í að halda jafnvægi á foreldrahlutverkinu er að vera 

hæfilega svarbúinn barninu, að vita hvenær á að segja já og hvenær nei. Auk þess að 

vera meðvitaður um sjálfan sig og geta þegið hjálp. 

7. Varast barnaþjálfara Með barnaþjálfurum er átt við alla þá sem gefa foreldrunum 

ráð um að láta barnið gráta út, festa barnið í ákveðnum venjum, ekki halda alltaf á 

barninu til að spilla því ekki og fleira í þeim stíl. Barnaþjálfun getur haft neikvæð 

áhrif á samband foreldris og barns þar sem barnið getur misst traust sitt á foreldrana 

til að bregðast við og foreldrarnir geta misst trú á eigin getu til að skilja og bregðast 

við merkjum barnsins. 



Átta grundvallaratriði Tengslauppeldis 
 
1. Undirbúðu þig fyrir þungun, fæðingu og foreldrahlutverkið 

2. Nærðu barnið með ást og virðingu 

3. Sinntu barninu með næmni 

4. Notaðu nærandi snertingu 

5. Tryggðu öruggan svefn, líkamlega og tilfinningalega 

6. Tryggðu stefnufasta, ástríka umönnun 

7. Notaðu jákvæðan aga 

8. Leitastu við að halda jafnvægi í persónu– og fjölskyldulífi 

Grundvallaratriði Tengslauppeldis er  nokkurskonar 

leiðarvísir fyrir foreldra. Það er þó ekki þannig að til þess 

að vera tengslaforeldri þurfi að fara eftir öllum þessum 

atriðum heldur gildir að nota það sem hentar aðstæðum 

hverrar fjölskyldu fyrir sig. Oft eru aðstæður foreldra 

þannig að þeir vinna mikið, glíma við veikindi eða aðra 

erfiðleika. Það getur gert það að verkum að foreldrar geta 

ekki sinnt börnum sínum eins og þeir hefðu kosið. Fyrir 

þessar fjölskyldur er tengslauppeldi ekki útilokað og 

getur hjálpað foreldrum og börnum enn frekar að styrkja 

tengslin og komast í gegnum erfiðar aðstæður.  

1. Undirbúðu þig fyrir þungun, fæðingu og foreldrahlutverkið   

Foreldrar geta undirbúið sig líkamlega, andlega og tilfinningalega fyrir það að gefa barni 

sínu góða byrjun í lífinu. Þeir geta skapað friðsælt, ástríkt umhverfi fyrir barnið til að vaxa 

og dafna í. Meðganga getur verið streituvaldandi fyrir foreldra og nauðsynlegt er að vera 

meðvitaður um það og reyna að takmarka streituvalda. Foreldrar ættu að afla sér upplýs-

inga um það hvað það er sem barnið þarfnast í móðurkviði og hvað getur verið skaðlegt 

fyrir það. Sem og að afla sér upplýsinga um fæðinguna og mynda sér skoðanir á því 

hvernig þeir vilja haga sinni fæðingu. Að lokum getur verið mjög gagnlegt fyrir foreldrana 

að vera búnir að afla sér upplýsinga um brjóstagjöf ef ætlunin er að gefa barninu brjóst. 

Allur undirbúningur er ekki síður mikilvægur fyrir það foreldri sem ekki gengur með 

barnið bæði til að upplifa þátttöku sína og geta verið stuðningur við móðurina. 



Hvort sem barnið er á brjósti eða pela eða helsti umönnunaraðili 

er líffræðileg móðir, faðir eða einhver annar er aðalmálið að næra 

barnið með ást. Fyrir tilstilli hormónanna Oxytósín og Prólaktín 

hefur brjóstagjöf sem gengur vel góð áhrif á líðan móður og 

barns. Þau hvetja til brjóstagjafa, ýta undir tengslamyndun og 

hafa róandi áhrif á móður og barn.  Oxytósín hefur ekki ein-

göngu áhrif á líffræðilegar mæður heldur einnig feður og 

foreldra sem ættleiða.  

2. Nærðu barnið með ást og virðingu 

Móðir sem hefur barn sitt ekki á brjósti, faðir eða foreldrar sem ættleiða barn geta t.d. 

nýtt sér húð við húð snertingu og líkt pelagjöf við brjóstagjöf til þess að losun  

oxytósín eigi sér frekar stað. Það getur verið gott að skapa ákveðnar venjur í kringum 

pelagjafir sem líkja sem mest eftir brjóstagjöf og til að byrja með getur móðirin verið 

sú eina sem gefur barninu pela líkt og móðir sem gefur barni sínu brjóst. Þannig getur 

móðirin styrkt sína sérstöðu sem móðir barnsins þrátt fyrir að hafa ekki gengið með 

það sjálf. Börn nota brjóst sem huggun, snuð getur komið í staðinn og getur þá verið 

gagnlegt fyrir móður sem ekki hefur barnið á brjósti að halda barninu í fangi sér á 

meðan það sýgur snuðið og líkja þannig eftir huggun með brjósti. Þannig verður 

foreldrið það sem veitir huggunina og snuðið hjálpartæki í stað þess að snuðið eitt og 

sér sé huggunin. Sama gildir með pelann eftir að barnið getur farið að halda á honum 

sjálft er gott að halda samt áfram að gefa barninu pelann þannig að foreldrið sé það 

sem veiti næringu og huggun í stað pelans.  



Bandaríska barnalækna akademían mælir með brjóstagjöf í að 

minnsta kosti eitt ár og eins lengi eftir það og óskað er, þeir 

benda á að það séu engin efri mörk á lengd brjóstagjafar og 

engar vísbendingar um sálrænan eða þroskatengdan skaða 

tengdum brjóstagjöf á þriðja ári eða eftir það. Alþjóðaheil-

brigðisstofnun WHO gefur þau tilmæli að börn séu höfð ein-

göngu á brjósti til sex mánaða aldurs en með annarri fæðu til 

tveggja ára aldurs eða lengur. Landlæknisembættið á Íslandi 

hvetur til brjóstagjafar og bendir á marga kosti brjóstagjafar til 

lengri og skemmri tíma. 

Ef börn fengju að hætta sjálf á brjósti þegar þau eru tilbúin er talið að 

þau myndu gera það einhvern tíma á aldrinum 2.5 árs og 7 ára. Löng 

brjóstagjöf þekkist ekki mikið i hinum vestræna heima en hefur þekkst 

í öðrum menningarheimum í árþúsundir. Ef móðir velur að hætta 

brjóstagjöf áður en barnið hættir sjálft eru til svokallaðar mjúkar leiðir 

til þess en þær fela í sér að hjálpa barninu að hætta smám saman og 

veita því mikla hlýja og nálægð á meðan. Sama gildir með pelabörn að 

venja þau rólega af pelanum helst þegar þau eru tilbúin. Gott er að 

muna að það að venja barn af brjósti eða pela krefst þolinmæði og 

samkenndar með barninu auk þess að það tekur tíma. 

Kostir brjóstagjafar eru margir en þekktir eru fjöldi 

heilsufarslegra ávinninga fyrir móður og barn. 

Brjóstið er að auki alltaf tilbúið svo auðvelt er að 

bregðast fljótt við barninu hvort sem það þarf nær-

ingu, huggun eða öryggi. Í veikindum barns veitir 

mjólkin nauðsynleg næringarefni og mótefni gegn 

sumum sýklum auk þess að veita huggun og draga 

úr vanlíðan. Brjóstagjöf á næturnar getur auðveldað 

umönnun og aukið gæði nætursvefns allra fjöl-

skyldumeðlima. 



Að bregðast við barninu með næmni er eitt af mikilvægari 

atriðum tengslauppeldis. Það felur í sér að geta sett eigin 

þarfir til hliðar til að geta sinnt þörfum barnsins og krefst 

breytingar á hugsunarhætti foreldra. Foreldar þurfa að geta 

sýnt samkennd og sett sig í spor barna sinna. Börn tjá sig á 

margan hátt svo sem með hreyfingum, svipbrigðum, hljóðum 

og gráti. Þau reyna oft að ná athygli foreldris í langan tíma 

áður en þau fara að gráta. Með því að bregðast við þessum 

merkjum barnsins áður en það fer að gráta verður til sterkur 

grunnur að trausti og samkennd. Oft bíða foreldrar eftir að 

barnið fari að gráta en þá er barnið jafnvel komið í uppnám 

og erfiðara reynist að róa það niður og sinna þörfum þess. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn mæðra sem brugðust 

fljótt og vel við merkjum barnsins þroskuðu með sér betri 

málþroska, vitsmunalega getu og sjálfstraust. 

Margir foreldrar heyra að þeir séu að dekra barnið og 

spilla því með því að halda of mikið á því eða bregðast of 

fljótt við minnsta kvarti frá barninu. Það er í raun ekki 

hægt að spilla barni með því að halda á því þegar verið er 

að mæta þörfum þess fyrir öryggi og nálægð. Að bregðast 

við þörfum ungbarns með næmni er  

mikilvægur þáttur í tilfinningastjórnun ungbarns. Það 

kennir barninu að það er elskað og getur treyst á foreldra 

sína, auk þess að hafa jákvæð áhrif á heila og  

taugaþroska. Börn gráta til að tjá þarfir sínar og  

tilfinningar og foreldri lærir fljótt að þekkja inn á barnið 

sitt og meta hvort það sé svangt, þyrst, einmanna, vanti 

nærveru, hvort það finni fyrir líkamlegum óþægindum 

eða hvort eitthvað í umhverfinu sé að trufla það.  

3. Sinntu barninu með næmni  



4. Notaðu nærandi snertingu  

Snerting er hluti af skynfærum  mannsins og er mikilvæg fyrir okkur af 

mörgum ástæðum. Líkamleg snerting er talin ein forsenda þess að barn 

geti dafnað og lifað.  

Þegar ungbarn dafnar ekki er talað um Failure to thrive og ein ástæða þess 

getur verið skortur á líkamlegri snertingu. Nærandi snerting er talin byrja 

að skipta máli í móðurkviði auk þess að hríðarnar nudda líkama barnsins 

svo þvagfæra-, meltingarfæra- og öndunarkerfi fari í gang. Snerting er talin 

örva losun vaxtahormóna auk þess að ýta undir vitsmuna- og hreyfiþroska. 

Hún hjálpar einnig til að halda jafnvægi á hitastigi, hjartslætti og svefn-

vöku mynstri ungbarns. Snerting er mikilvægur hluti af losun hormóna 

sem ýta undir tengslamyndun, oxytósín og prólaktín. Húð við húð er ein 

leið til nærandi snertingar sem og ungbarnanudd og barnaburður. Þegar 

börnin eldast eru nudd, barnaburður, faðmlög, knús, leikur, kitl og ærsla-

gangur með líkamlegri nánd góðar leið til að styrkja tengslin. 

Þörf barna fyrir næmni og umhyggju breytist aðeins eftir því sem barnið eldist og þroskast en 

minnkar ekki. Við umönnun smábarna á aldrinum 1-3 ára er mikilvægt að bregðast við tilfinn-

ingum barnsins með samhug og virðingu. Þannig má búa til góðar undirstöður fyrir tilfinninga-

þroska barnsins og getu til að tjá tilfinningar. Að viðurkenna tilfinningar barns og setja orð á þær 

hjálpar barninu að skilja hvað er í gangi og ráða betur við tilfinningarnar.  

Þá hjálpar mikið að skilja hvaða tilfinningar liggja að baki hegðun barnsins.  

Barnið er að auka sjálfstæði sitt og þarfnast stuðnings og hvatningar ásamt því að geta treyst á 

öryggi í fangi foreldris. Áhugi og þátttaka foreldra í því sem barið aðhefst ýtir undir sjálfsöryggi. 



Fæst ungbörn sofa alla nóttina enda þarfir þeirra yfir nóttina yfirleitt alveg þær sömu og á 

daginn þ.e. að nærast, fá huggun og vernd. Þau geta fundið fyrir óöryggi, einmannaleik, 

hræðslu, sorg eða verið of heitt eða kalt. Svefnmunstur barna byrjar yfirleitt ekki að líkjast 

svefnmynstri fullorðinna fyrr en um 2-3 ára aldur. Alþjóðasamtök tengslauppeldis hvetja 

foreldra til að sinna þörfum barna sinna jafnt um nætur sem og á daginn. Til þess þurfa 

foreldrar að finna þá leið sem hentar þeirra aðstæðum og barni best. Samsvefn á bæði við 

þegar barn sefur í foreldrarúmi og ef barn sefur í eigin rúmi nálægt foreldrum. Að deila 

rúmi á við þegar barn sefur í rúmi foreldra og er einn undirflokkur samsvefns. Alþjóðasam-

tök tengslauppeldis og Bandaríska barnalækna akademían  ráðleggja samsvefn þar sem farið er 

eftir leiðbeiningum um öryggi, síðarnefndu mæla þó ekki með því að deila rúmi með ung-

barni. Nýjar rannsóknir benda þó á jákvæða þætti þess að deila rúmi til varnar skyndi ungbarna-

dauða. Þá er talað um verndandi þætti hjá mæðrum sem hafa börn sín á brjósti.  

5. Tryggðu öruggan svefn, líkamlega og tilfinningalega 

Óháð því hvernig ráðstafanir fjölskyldan hefur gert um svefn getur kvöld-

rútína fyrir svefninn verið gagnleg. Rútína getur falið í sér að kvöldverkin 

eru gerð, í sömu röð öll kvöld svo sem eru ljósin dimmd, róleg tónlist sett á 

og fjölskyldan á saman rólega stund þannig að barnið fari að tengja á-

kveðna þætti í umhverfinu við svefn og nóttina. Eftir því sem barnið eldist 

getur fleira bæst við rútínuna t.d. að bursta tennur, fara í bað og hátta. Það 

getur auðveldað háttatíma þegar barnið eldist og að lokum fer í sitt rúm eða 

herbergi.  



Hættur eru fyrir hendi þegar barn deilir rúmi með foreldrum og því 

þurfa foreldrar að vera meðvitaðir um það þegar ákvörðun er tekin 

um hvar barnið eigi að sofa. Fólk sem sefur fast ætti aldrei að deila 

rúmi með barni, auk þess ætti ekki að deila rúmi með barni ef eftir-

talin atriði eiga við 

 Áfengis- eða lyfjanotkun 

 Foreldri reykir  

 Óöruggur svefnaðstæður s.s. sófi og vatnsrúm  

 Ef barn er fyrirburi eða léttburi né ef barn fær háan hita  

 Eldri börn eða dýr sofa í rúminu.  

Samsvefn hefur ýmsa kosti en foreldrar segjast fá betri nætur-

svefn, samsvefn er talinn auka mjólkurmyndun móðurinnar, 

fjölga brjóstagjöfum og lengja brjóstagjafatímabilið. Samsvefn 

veitir móður meira öryggi og minni áhyggjur og barnið grætur 

minna og finnur fyrir öryggi og hlýju ásamt því að tengsl foreldra 

og barns virðast styrkjast.  

Foreldrar sofna síður óvart með barnið í fanginu á    

óöruggum stöðum eins og stól eða hálfsitjandi í rúmi þar sem 

barnið gæti rúllað úr fangi þess og á gólfið. 

Ýmislegt bendir til þess að samsvefn geti verið gagnlegur fyrir 

foreldra sem ættleiða börn sín en þau virðast vera fljótari að að-

lagast og eru líklegri til að mynda örugg tengsl við foreldra sína á 

skemmri tíma. 



6. Tryggðu stefnufasta, ástríkra umönnun  

Mikilvægt er að foreldrar séu sammála og samtaka í uppeldi barna 

sinna og tryggi börnum sínum stöðuga ástríka umönnun. Þegar 

foreldrar þurfa að vinna eða sinna öðru og umönnun barnsins er 

falin öðrum ættu þeir að tryggja að sá aðili sinni þörfum barnsins 

fyrir ást og leggi sig fram við að mynda tengsl við barnið. Um-

önnunaraðili þarf að geta skilið merki barnsins og þarfir þess og 

foreldri þarf að aðstoða umönnunaraðila við það.  

 

Byggir á „gullnu reglunni“ en frá sjónarmiði tengsla-

foreldris væri hún að koma fram við barn eins og 

maður sjálfur vildi að komið hefði verið fram við sig 

Jákvæður agi er uppruninn í öruggu, traustu og kærleiksríku sambandi foreldris og 

barns. Hann felur í sér að foreldrar hafi sett sér langtíma markmið í uppeldinu og hafi 

hugleitt hvernig þeir ætla að bregðast við barninu. Einnig að forðast að beita barn of-

beldi og hafa því ákveðið hvernig koma eigi í veg fyrir að reiði, þreyta eða pirringur 

stjórni því hvernig brugðist er við. 

7. Notaðu jákvæðan aga  



Jákvæður agi er  
 

 þegar komið er fram við barn af virðingu og 

kærleik svo barnið geti þroskað með sér 

meðvitund um sjálfsaga og samkennd með 

öðrum. 

 Börnin læra rétta hegðun eftir fyrirmyndum 

í foreldrum sínum og öðrum. 

 Reglur miða að aldri og þroska barna og eru 

sanngjarnar gagnvart öllum fjölskyldumeð-

limum. Þær eru útskýrðar og börnin höfð 

þátttakendur í gerð reglna og lausna á 

vandamálum sem koma upp. 

 Góð samskipti þar sem börnin fá jafn mikið 

vægi og fullorðnir 

 Það er hlustað á börnin og það sem þau hafa 

að segja er viðurkennt og svarað af virðingu 

 Foreldrar eru meðvitaðir um þroska 

barnsins og getu þess til þess að geta 

brugðist við á yfirvegaðan og styðjandi hátt. 

 Skýrar kröfur um til hvers er ætlast af barn-

inu og barninu leiðbeint með hvernig það 

geti uppfyllt þær kröfur.  

Markmiðið með jákvæðum aga er að barnið stjórnist af innri hvötum 

til að gera rétt en ekki ytri hvötum sem neyða það til að gera rétt. 

Einnig að það muni læra að þekkja og stjórna tilfinningum sínum.  



Að ná jafnvægi í lífinu gerir foreldrum auðveldara að vera tilfinningalega til 

staðar og geta brugðist við börnum sínum og öðrum. Að vera í góðu jafnvægi 

krefst þess að sinna sjálfum sér reglulega tilfinningalega, líkamlega, vitsmunalega 

og andlega. Fæstir gefa sér tíma til þess í daglegu lífi sem einkennist oftar en ekki 

af lífsgæðakapphlaupi og hraða í samfélaginu. Gott jafnvægi í lífinu er 

grunnþáttur í að mynda góð og örugg tengsl við börn sín sem og aðra. Ef foreldrar 

eru í sambandi er mikilvægt að sinna sambandinu reglulega þótt lítill tími virðist 

vera til þess en oft geta smáu hlutirnir gert mikið. Börn þurfa einnig á báðum 

foreldrum sínum að halda og það að báðir foreldrar geti gefið sér tíma til að rækta 

samband sitt við barnið tryggir jafnvægi í fjölskyldulífinu. 

8. Leitastu við að halda jafnvægi í persónu- og fjölskyldulífi þínu  
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