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Ágrip 

Mikilvægi andlegrar heilsu og félagslegrar og tilfinningalegrar vellíðunar hefur sjaldan verið 

eins áberandi og nú. Sífellt fleiri rannsóknir varpa ljósi á hversu þýðingarmikil andleg vellíðan 

er fyrir börn sem alast upp í nútímasamfélagi og hvernig núvitund getur stutt við hana. 

Ritgerðin er fræðileg heimildaritgerð þar sem spurt er: Hvernig getur núvitund í uppeldi hlúð 

að félags- og tilfinningafærni foreldra og barna? Meginmarkmið hennar er að skoða hvað 

felst í félags- og tilfinningafærni og hvernig hlúa megi að henni hjá foreldrum og börnum 

með núvitund að leiðarljósi. Markmiðið er einnig að varpa ljósi á mikilvægi 

tilfinningagreindar, öruggra tilfinningatengsla og samlíðunar fyrir félags- og tilfinningafærni, 

vellíðan og samskipti foreldra og barna. Niðurstöður sýna að núvitund er áhrifamikil nálgun í 

uppeldi og hlúir að félags- og tilfinningafærni foreldra og barna með ýmsum hætti. Hún 

styrkir meðal annars tengsl og tilfinningavitund, eykur trú foreldra á eigin getu sem 

uppalendur, hjálpar foreldrum að velja jákvæðar uppeldisaðferðir frekar en neikvæðar og 

elur af sér umhyggju og samlíðan sem nauðsynlegan þátt í farsælum samskiptum foreldra og 

barna. Það er von mín að þessi ritsmíð muni veita foreldrum og öðrum sem koma að uppeldi 

barna innblástur og hvatningu til að hlúa að þessum mikilvægu þáttum.  
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Formáli 

Vellíðan og velferð barna eru mér afar hugleikin málefni og tel ég það vera helsta markmið 

foreldra í lífinu að hlúa að tilfinningalegri vellíðan barna sinna. Ég á fjögur börn sem hvetja 

mig til þess að vera besta útgáfan af sjálfri mér fyrir þau á hverjum degi. Þau þurfa á því að 

halda og eiga ekkert minna skilið. Þessi hugsjón mín varð kveikjan að þessu lokaverkefni. Mig 

langaði til þess að öðlast betri skilning á sjálfri mér og hvernig ég get verið til staðar fyrir 

börnin mín og mætt þeim eins og þau þurfa á að halda.  

Mér þykir afar vænt um þetta verkefni og lagði ég mikið á mig til þess að það yrði að 

veruleika í þeim krefjandi aðstæðum sem lífið færði okkur þessa síðustu önn í náminu. Ég vil 

þakka manninum mínum, Kristni Þór, fyrir endalausan stuðning og hvatningu í skrifunum. 

Börnin mín, Erik Ómar, Aron Ívar, Lilja Kristín og Ragnar Emil, fá alla mína aðdáun og eiga 

mikið hrós skilið fyrir þolinmæði og skilning þó þau hafi í raun ekki alltaf skilið hvers vegna 

mamma þeirra þurfti að læra svona mikið. Að lokum langar mig að þakka leiðbeinandanum 

mínum, Bryndísi Jónu Jónsdóttir, fyrir alla þá þolinmæði, skilning og sveigjanleika sem hún 

hefur sýnt mér á meðan þetta verk var í vinnslu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2019, 5. desember, https://www.hi.is/haskolinn/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(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Noregur, 18. maí, 2020. 

Anna Lilja Einarsdóttir 
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1 Inngangur  

Lífið er margbreytilegt og felur í sér ýmsar áskoranir sem hafa mótandi áhrif á tilveru okkar. 

Uppeldishlutverkið er ábyrgðarmikið, margslungið og ein mikilvægasta og mest krefjandi 

áskorun sem foreldrar standa frammi fyrir (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014; Sæunn 

Kjartansdóttir 2018). Það skiptir miklu máli hvernig foreldrar nálgast það því viðbrögð þeirra, 

aðferðir og samskiptamynstur hafa þýðingarmikil áhrif á hjarta og sálarlíf barna þeirra, 

hvernig þau upplifa tilgang, tengsl og sig sjálf í heimi sem er á stöðugri hreyfingu, 

síbreytilegur og til alls vís (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014). 

Tengsl og samskipti foreldra og barna eru fjölþætt. Rannsóknir á þroska barna sýna að 

örugg tengslamyndun barna við foreldra sína byggist á þeirri lífsreynslu sem foreldrarnir hafa 

úr eigin æsku og þeim tilfinningalegu tengslum sem þau hafa við sína foreldra. Það hefur 

síðan óhjákvæmilega áhrif á samskipti þeirra við börnin sín og andlega vellíðan þeirra sjálfra 

og barnanna (Siegel og Hartzell, 2014; Sæunn Kjartansdóttir, 2018). Andleg vellíðan birtist í 

afstöðu okkar til lífsins og sjálfsins, samskiptum okkar við fjölskyldu og vini og viðbrögðum 

okkar við fjölbreyttum aðstæðum lífsins, álagi og streituvaldandi atburðum (BUGL, 2009). 

Mikilvægi andlegrar heilsu og félagslegrar og tilfinningalegrar vellíðunar hefur sjaldan 

verið eins áberandi og nú. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin leggur áherslu á að andleg heilsa 

sé grundvöllur vellíðunar og skipti miklu máli fyrir einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið í 

heild (WHO, 2004; WHO 2019). Það er því mikilvægt að hlúa að henni frá upphafi. Sífellt fleiri 

rannsóknir varpa ljósi á hversu þýðingarmikil andleg vellíðan er fyrir fólk og sérstaklega börn 

sem alast upp í nútímasamfélagi þar sem hraðinn og kröfurnar hafa aukist í takt við 

tæknivæðingu, fjölmenningu, breytt fjölskylduform og minnkandi samveru foreldra og barna 

(Beddington o.fl., 2008; Graham og Fitzgerald, 2010; Weissberg, Durlak, Domitrovich og 

Gullotta, 2015).  

Við mótumst í gegnum reynslu af atburðum og aðstæðum sem við verðum fyrir í lífinu og 

ekki síst af þeim tilfinningalegu áhrifum sem sú reynsla hefur á okkur. Fyrstu árin í lífi barna 

leggja grunninn að framtíð þeirra og hefur barnæskan gríðarleg mótunaráhrif enda er hún 

mikilvægasta þroskakeið ævinnar (Sæunn Kjartansdóttir, 2018). Mikið áhyggjuefni þykir hve 

mikil aukning hefur orðið undanfarin ár á fjölda barna og ungmenna sem greinast með 

andlega og tilfinningalega vanlíðan, eins og kvíða og þunglyndi, ásamt streitutengdum 

vandamálum og hefur áherslan á mikilvægi geðræktar og félags- og tilfinningafærni aukist 

samhliða því (Graham og Fitzgerald, 2010; Rannsóknir og greining, 2018; Sigrún 

Daníelsdóttir, 2019).  

Félags- og tilfinningafærni er undirstaða andlegrar heilsu og félags- og tilfinningalegrar 

vellíðunar. Hún felur í sér að skilja og þekkja eigin tilfinningar og tilfinningar annarra, eiga 
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jákvæð samskipti við aðra og geta sett sig í spor þeirra, þekkja eigin styrkleika og 

takmarkanir, geta leyst vel úr ágreiningi og tekið ábyrgar ákvarðanir (Weissberg o.fl., 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt að góð félags- og tilfinningafærni leiðir meðal annars af sér jákvæðara 

viðhorf í eigin garð og annarra, aukna trú á eigin getu, meira sjálfsöryggi, þrautseigju, 

samkennd, betri námsárangur og jákvæðari samskipti ásamt því að draga úr hegðunarvanda, 

áhættuhegðun og tilfinningalegri vanlíðan (Weissberg o.fl., 2015; Domitrovich, Durlak, Staley 

og Weissberg, 2017; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Mikilvægi þess að foreldrar hlúi að 

félags- og tilfinningfærni barna sinna er því mikið og skiptir miklu máli fyrir framtíð þeirra. Til 

þess að það takist á sem farsælastan hátt verða þau fyrst að hlúa að eigin félags- og 

tilfinningafærni og tileinka sér aðferðir og hugarfar sem hjálpar þeim að takast á við eigin 

ótta, kvíða og bresti sem hafa áhrif á hlutverk þeirra sem foreldrar (Siegel og Hartzell, 2014). 

Núvitund er góð leið til þess að nálgast eigin hugsanir og tilfinningar, bregðast við þeim á 

fordómalausan og hjartahlýjan hátt og velja skynsamlegar og áhrifaríkar leiðir til að bregðast 

við krefjandi aðstæðum í uppeldinu (Bryndís Jóna Jónsdóttir, 2019). 

Núvitund er skilgreind sem sú vitund sem vaknar við að beina athyglinni meðvitað að því 

sem á sér stað á líðandi augnabliki með opnum huga og án þess að dæma (Kabat-Zinn, 2013). 

Uppeldi með núvitund að leiðarljósi felur í sér að foreldrar dvelji meðvitað í líðandi 

augnabliki með barninu sínu og hlusti, veiti því athygli og leggi sig fram við að skilja í stað 

þess að dæma, gefi sér tíma til að bregðast við af yfirvegun og hlýju og að þeir taki barninu 

og þeim tilfinningum sem það hefur á þeirri stundu með samkennd (Kabat-Zinn og Kabat-

Zinn, 2014).  

Ritgerðin er fræðileg heimildaritgerð og er meginmarkmið hennar að skoða hvað felst í 

félags- og tilfinningafærni og hvernig hlúa megi að henni hjá foreldrum og börnum, með 

núvitund að leiðarljósi. Markmiðið er einnig að varpa ljósi á mikilvægi tilfinningagreindar, 

öruggra tilfinningatengsla og samlíðunar fyrir félags- og tilfinningafærni, vellíðan og 

samskipti foreldra og barna. Rannsóknarspurningin er: Hvernig getur uppeldi með núvitund 

hlúð að félags- og tilfinningafærni foreldra og barna? Notast verður við líkan Duncan, 

Coatsworth og Greenberg (2009) um uppeldi með núvitund (e. mindful parenting) til þess að 

draga fram þá eiginleika sem slíkt uppeldi leggur áherslu á og sýna hvernig þeir styðja við 

félags- og tilfinningafærni á jákvæðan hátt. 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Fyrsti kafli er inngangurinn. Í öðrum kafla er fjallað um 

félags- og tilfinningafærni og mikilvægi tilfinningagreindar. Í þriðja kafla er fjallað um 

samskipti foreldra og barna, örugg tilfinningatengsl og uppeldisaðferðir. Fjórði kafli fjallar um 

núvitund með áherslu á uppeldi með núvitund og í fimmta kafla verða niðurstöður fræðanna 

ræddar, meginþræðir þeirra dregnir saman og rannsóknarspurningunni svarað. 
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2 Félags- og tilfinningafærni 

Félags- og tilfinningafærni er hugtak sem nær yfir fjölbreytta færni sem nauðsynleg er fyrir 

vellíðan fólks, getu þeirra til þess að mynda og viðhalda jákvæðum samböndum við aðra og 

velgengni þeirra í lífinu (Elbertson, Brackett og Weissberg, 2010). Þessi grundvallar lífsfærni 

felur í sér ýmsa hæfniþætti sem tvinnast saman og byggjast á þroska og skilningi sem birtast í 

hugsunum, tilfinningum og hegðun (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Hún þroskast og eflist 

bæði í formlegu og óformlegu námsumhverfi og í gegnum reynslu af atburðum og aðstæðum 

sem börn og ungmenni verða fyrir á lífsleiðinni (OECD, 2015).  

2.1 Hvað er félags- og tilfinningafærni? 

Ýmis hugtök hafa verið notuð til þess að greina og útskýra félags- og tilfinningafærni. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2019) lýsir þessum færniþáttum sem samskiptahæfni. Það er hugtak sem 

hún notar yfir hvernig við hugsum um samskipti og hvernig við hegðum okkur í samskiptum. 

Samskiptahæfni felur í sér félagshæfni, tilfinningaþroska og siðferðiskennd þar sem hæfnin 

til þess að setja sig í spor annarra er grundvallaratriði. Sú hæfni vísar til skilnings á 

mismunandi sjónarmiðum, okkar eigin og annarra, ásamt því að geta greint þau að og 

samhæft. Í henni felst meðal annars að geta leyst ágreiningsmál sem koma upp í samskiptum 

við aðra. Við slíkar aðstæður er nauðsynlegt að geta unnið saman, samhæft sjónarmið þeirra 

sem eiga í hlut og fundið lausn sem allir geta sætt sig við (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Félagshæfni felur þannig í sér skilning á samskiptum, getu til þess að taka ábyrgð, ljúka 

verkefnum og nauðsynlega færni til þess að ráða við félagslegar og tilfinningalegar upplifanir 

og reynslu (Jones, Greenberg og Crowley, 2015). Siðferðiskennd felur í sér skilning á því hvað 

er rétt eða röng breytni gagnvart öðrum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Tilfinningaþroski 

felur svo í sér skilning og þekkingu á eigin tilfinningum og getu til þess að stjórna þeim ásamt 

því að geta sett sig tilfinningalega í spor annarra og sýnt þannig samlíðan og samkennd 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).  

Nauðsynlegt er að skilgreina einnig hugtökin samlíðan (e. empathy) og samkennd (e. 

compassion) þar sem ekki virðist vera samhljóða álit um hvernig best sé að þýða þau á 

íslensku. Samlíðan er getan til þess að taka þátt í tilfinningum og líðan annarra, hvort sem 

um jákvæðar eða neikvæðar tilfinningar er að ræða (Singer og Klimecki, 2014). Orðið 

samlíðan vísar þannig til þess að upplifa sömu eða svipaðar tilfinningar og aðrir. Þannig er 

mikilvægt að gera greinarmun á því að um tilfinningar annarra er að ræða en ekki eigin 

tilfinningar. Það á sérstaklega við þegar um erfiðar tilfinningar er að ræða og getur samlíðan 

leitt af sér tvenns konar viðbrögð í þannig aðstæðum, það er fulla hluttekningu í þjáningu 

annarra eða samkennd.  
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Full hluttekning í þjáningu annarra (e. empathic distress) er sterkt sjálfsmiðað viðbragð 

sem verður til þess að viðkomandi verður fráhverfur aðstæðunum og þeim neikvæðu 

tilfinningum sem þær vekja og getur ekki veitt öðrum huggun eða aðstoð. Samkennd (e. 

compassion) er hins vegar félagslegt viðbragð sem leiðir af sér jákvæðar tilfinningar og 

hegðun. Samkennd felur þannig ekki í sér þátttöku í þjáningu annarra heldur frekar vitund og 

skilning á líðan þeirra, ásamt umhyggju fyrir hag þeirra, hlýju, góðvild og hvatningu til þess að 

bæta líðan þeirra. Með samkennd finnum við til fyrir hönd annarra (e. feeling for others) en 

með samlíðan finnum við til með öðrum (e. feeling with others) (Singer og Klimecki, 2014). 

Samlíðan sem leiðir til þess að við sýnum samkennd felur þannig í sér að geta sett sig í spor 

annarra og upplifað heiminn með þeirra augum. Það krefst þess að við hlustum af athygli og 

án þess að dæma, að við skiljum og viðurkennum tilfinningar þeirra eins og þær eru og látum 

viðkomandi vita að við skiljum hvað hann er að ganga í gegnum (Wiseman, 1996). Samlíðan 

og samkennd eru þannig mikilvægir eiginleikar í samskiptum.  

Félags- og tilfinningafærni er nauðsynlegur þáttur í því að búa börn og ungmenni undir 

framtíðina og lífið (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; CASEL, 2013). Mikilvægi þess að kenna 

slíka færni í skólum hefur einnig aukist undanfarin ár og hefur CASEL (Collaborative for 

Academic, Social and Emotional Learning) verið leiðandi í þeirri vegferð. Samtökin leggja 

áherslu á félags- og tilfinningafærni sem jákvæða og gagnlega lífsfærni, félagshæfni, 

heilsurækt, forvörn, bjargráð og stuðning á erfiðum tímamótum og tímabilum í lífinu 

(Elbertson o.fl., 2010). Þau hafa þróað námsferli sem byggt er á gagnreyndum aðferðum sem 

efla hæfni nemenda til að tileinka sér þekkingu, færni, viðhorf og hegðun sem auðveldar 

þeim að takast á við verkefni og áskoranir daglegs lífs á áhrifaríkan hátt (CASEL, 2013). 

Félags- og tilfinninganám (e. Social and Emotional Learning eða SEL) er því ferli þar sem börn 

og fullorðnir læra félags- og tilfinningafærni, það er að skilja, þekkja og stjórna tilfinningum, 

setja og ná markmiðum, finna og sýna samkennd, mynda og viðhalda jákvæðum samböndum 

við aðra og taka ábyrgar ákvarðanir (CASEL, 2013).  

Hugmyndafræðilegi ramminn sem CASEL hefur sett fram felur í sér fimm hæfniþætti sem 

tengjast allir innbyrðis og ná vel og ítarlega utan um hvað félags- og tilfinningafærni er í ljósi 

þeirra hugtaka sem fjallað var um í upphafi kaflans. Því verður þessi rammi notaður til þess 

að skilgreina nánar hvað sú færni felur í sér. Hæfniþættirnir eru sjálfsvitund (e. self-

awareness), sjálfstjórnun (e. self-management), félagsvitund (e. social awareness), 

samskiptafærni (e. relationship skills) og ábyrg ákvarðanataka (e. responsible decision-

making) (CASEL, 2013).  

• Sjálfsvitund er hæfnin til að þekkja og skilja eigin hugsanir, tilfinningar og lífsgildi og 

hvernig þessir þættir hafa áhrif á hegðun. Hún felur einnig í sér trú á eigin getu og 
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getu til þess að meta eigin styrkleika, takmarkanir og veikleika (CASEL, 2013; Yoder, 

2014).  

• Sjálfstjórnun er hæfnin til að hafa góða stjórn á eigin hugsunum, tilfinningum og 

hegðun í fjölbreyttum aðstæðum. Í henni felst að geta tekist á við streitu daglegs lífs 

á áhrifaríkan hátt og haft stjórn á skyndihvötum. Skipulagsfærni og markmiðasetning 

falla einnig undir sjálfstjórnun ásamt sjáfsaga og innri hvatningu og áhugahvöt 

(CASEL, 2013; Yoder, 2014).  

• Félagsvitund er hæfnin til að þekkja og skilja hugsanir og tilfinningar annarra og geta 

sett sig í spor þeirra með samlíðan (e. empathy) og samkennd (e. compassion) að 

leiðarljósi. Góð félagsvitund hjálpar börnum og ungmennum að kunna að meta og 

skilja margbreytileika mannfólksins (CASEL, 2013; Yoder, 2014). Hún felur einnig í sér 

siðferðiskennd sem er fólgin í skilningi á því hvað er félagslega og siðferðilega rétt og 

sanngjörn breytni ásamt virðingu og umhyggju fyrir öðrum (Yoder, 2014).  

• Samskiptafærni er hæfnin til að þess að mynda og viðhalda jákvæðum og 

heilbrigðum samböndum við aðra, geta átt farsæl samskipti við aðra, hlustað vel og 

unnið vel með öðrum. Hún felur einnig í sér að geta leyst ágreining á farsælan hátt og 

geta leitað eftir aðstoð þegar á þarf að halda (CASEL, 2013; Yoder 2014).  

• Ábyrg ákvarðanataka er hæfnin til þess að hafa í huga hvað er siðferðilega rétt eða 

röng hegðun og breytni í félagslegum samskiptum, ásamt virðingu og umhyggju fyrir 

hag annarra þegar ákvarðanir eru teknar. Einnig að geta metið rétt afleiðingar 

mismunandi gjörða og tekið tillit til eigin vellíðunar og velferðar sem og annarra 

(CASEL, 2013; Yoder, 2014).  

Rannsóknir hafa sýnt að góð félags- og tilfinningafærni skiptir miklu máli fyrir 

aðlögunarhæfni barna og leiðir meðal annars af sér jákvæðara viðhorf í eigin garð og 

annarra, aukna trú á eigin getu, meira sjálfsöryggi, þrautseigju, samkennd, betri 

námsárangur og jákvæðari samskipti ásamt því að draga úr hegðunarvanda, áhættuhegðun 

og tilfinningalegri vanlíðan (Jones o.fl, 2015; Weissberg o.fl., 2015; Domitrovich o.fl., 2017; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Jones o.fl. (2015) sýndu til að mynda fram á það hvernig mat 

á jákvæðri félagshæfni leikskólabarna gat sagt fyrir um félags- og tilfinningafærni þeirra og 

velgengni síðar á lífsleiðinni. Umönnunaraðilar leikskólabarna á Íslandi hafa einnig látið í ljós 

mikilvægi þess að helstu áherslur í námi barna á leikskólaaldri snúi að félagsfærni og góðri 

samskiptafærni (Linda R. Jóhannsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2020). Greenberg og Turksma 

(2015) leggja sérstaka áherslu á tilfinningavitund (e. emotional awareness), samlíðan (e. 

empathy) og samkennd (e. compassion) sem grunnstoðir félags- og tilfinningafærni sem 

mikilvægt er að hlúa að. Þau segja þessa eiginleika stuðla að „persónulegri vellíðan og 
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félagslegri reynslu sem hlúir að öruggum, sönnum og lífsbætandi samböndum“ (bls. 280) og 

að mikilvægt sé að hlúa að þeim hjá uppalendum, börnum og ungmennum með umhyggju að 

leiðarljósi fyrir vellíðan barna, fjölskyldutengsl og samfélagið í heild. Tilfinningaleg vitund er 

því nauðsynleg fyrir félags- og tilfinningafærni.  

2.2 Tilfinningagreind og tilfinningavitund 

Þeirri hugmynd að tilfinningar hafi áhrif á hegðun og mikilvægi tilfinningalegrar vitundar 

hefur verið haldið á lofti í gegnum aldirnar af ýmsum fræðimönnum og heimspekingum, en 

það er ekki fyrr en nýlega í heimssögunni sem sú vitneskja hefur náð athygli almennings 

(Gardner, 2006; Salovey og Mayer, 1990; Goleman 2005). Í byrjun tíunda áratugarins settu 

sálfræðingarnir John Mayer og Peter Salovey fram kenningu sína um tilfinningagreind (e. 

emotional intelligence) sem þeir skilgreindu sem „hæfnina til þess að fylgjast með eigin 

tilfinningum og annarra, að greina á milli þeirra og nota upplýsingarnar sem það gefur til 

þess að stýra eigin hugsunum og hegðun“ (Salovey og Mayer, 1990, bls. 189). 

Tilfinningagreind felur í sér fjóra hæfniþætti, það er sjálfsvitund (e. self-awareness), 

sjálfsstjórnun (e. self-management), félagsvitund (e. social awareness) og samskiptastjórnun 

(e. relationship management) (Salovey og Grewal, 2005). Skipta má þessum þáttum upp í 

tilfinningavitund annars vegar og tilfinningastjórnun hins vegar (Alegre, 2011). Sjálfsvitund 

og félagsvitund fela í sér skilning, þekkingu og skynjun á tilfinningum en sjálfsstjórnun og 

samskiptastjórnun fela í sér ásetning eða athöfn. Þær síðarnefndu fela í sér hæfnina til að 

beita tilfinningavitund til þess að ná einhverju fram, ákveðnu markmiði hjá okkur sjálfum og í 

samskiptum við aðra (Bariso, 2018). Tilfinningagreind hjálpar okkur þannig að skilja og dvelja 

í hinu félagslega umhverfi (Salovey og Grewal, 2005) og er tilfinningavitund þar ómissandi 

þáttur og í raun kjarninn sem allt annað byggir á.  

Árið 1995 vakti Daniel Goleman (2005) athygli heimsbyggðarinnar á mikilvægi 

tilfinningagreindar fyrir vellíðan og velgengni fólks í lífinu og varpaði ljósi á hvernig félags- og 

tilfinningafærni kristallast í tilfinningum okkar. Þær eru kjarni tilveru okkur, hvernig við 

upplifum okkur sjálf, fólkið í kringum okkur og heiminn. Rætur hegðunar okkar og athafna 

liggja jafnframt í tilfinningalegum upplifunum okkar og leggur Goleman (2005) áherslu á 

fimm hæfniþætti sem hann byggir á skilgreiningu Salovey og Mayer og útskýrir nánar hvað 

tilfinningagreind felur í sér: 

• Sjálfsvitund (e. self-awareness) eykur skilning á eigin tilfinningum og hjálpar okkur að 

bera kennsl á þær þegar þær eiga sér stað og fylgjast þannig með þeim frá einu 

augnabliki til annars. Það eykur sjálfsskilning og öryggi gagnvart eigin tilfinningum 

þannig að við getum betur fylgt eigin sannfæringu og staðið með skoðunum okkar. 
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• Sjálfsstjórnun (e. self-management) byggist á sjálfsvitund gagnvart eigin tilfinningum. 

Hún gerir okkur kleift að hafa betri stjórn á þeim, auðveldar okkur að ná innri ró 

ásamt því að takast á við kvíða, þungar hugsanir, erfitt skap og mistök án þess að 

slíkar tilfinningar nái tökum á okkur. Hún leiðir af sér þrautseigju sem auðveldar 

okkur að takast á við mótlæti og erfið tímabil í lífinu án þess að gefast upp. 

• Sjálfshvatning (e. self-motivation) hjálpar okkur að nýta tilfinningar okkar til 

ávinnings í átt að settu markmiði og sem innri hvatningu til þess að gera vel eða 

jafnvel skapa eitthvað nýtt. Hún felur líka í sér tilfinningalega sjálfstjórn (e. emotional 

self-control) sem hjálpar okkur að hafa stjórn á skyndihvötum og fresta því að 

uppfylla langanir okkar sem er mikilvægt í því að ná árangri í lífinu. 

• Samlíðan (e. empathy) vekur umhyggju fyrir hag annarra og hjálpar okkur að skilja og 

taka eftir líðan og þörfum annarra sem ekki eru tjáðar á augljósan hátt.  

• Félagshæfni (e. social competence) gerir okkur kleift að eiga jákvæð samskipti við 

aðra og ráða við fjölbreytt sambönd við ólíka einstaklinga. 

Tilfinningagreind og tilfinningavitund eru því grundvöllur þess að félagsleg samskipti séu 

ánægjuleg (Lopes o.fl., 2004). Bennett, Bendersky og Lewis (2005) komust að því að hlýja 

foreldra sem greina mætti í andlitstjáningu þeirra hefur jákvæð áhrif á tilfinningavitund og 

skilning barna. Rannsóknir sýna að félagsfærni og tilfinningaleg aðlögun barna byggir meðal 

annars á því að þau geti lesið tilfinningar í svipbrigðum annarra, skilið tilfinningalegan 

orðaforða og stjórnað tilfinningum sínum (Lopes, Salovey og Straus, 2003). Getan til þess að 

stjórna tilfinningum sínum á áhrifaríkan hátt segir mikið um gæði félagslegra samskipta 

(Lopes o.fl., 2004) og skiptir miklu máli fyrir vináttufærni barna og ungmenna (Blair o.fl., 

2015). Rannsókn Lopes o.fl. (2003) á meðal háskólanema sýndi einnig að þeir sem höfðu 

góða sjálfstjórnun lentu í færri ágreiningsmálum við vini sína og áttu gott samband við 

foreldra sína byggt á kærleika og stuðningi. Hæfni foreldra til þess að skilja, þekkja og stjórna 

tilfinningum sínum skiptir því gríðarlega miklu máli fyrir farsæld, hamingju og vellíðan í 

samskiptum þeirra við börnin sín. Getan til þess að tjá tilfinningar sínar á áhrifaríkan og 

fjölbreyttan hátt og skilja tilfinningar annarra er jafnframt mikilvæg til þess að geta áttað sig 

á og mætt tilfinningalegum þörfum barna sinna (Camras og Halberstadt, 2017). Það er 

grundvöllur þess að örugg tengslamyndun geti átt sér stað en hún er nauðsynleg fyrir 

áframhaldandi tilfinningalega tengslamyndun í samskiptum foreldra og barna.  

Í næsta kafla verður því fjallað um samskipti foreldra og barna. Skoðað verður hvað felst 

í öruggri tengslamyndun og mikilvægi tilfinningalegra tengsla fyrir framtíð barna. Síðan verða 

áhrif uppeldisaðferða á margvíslegan þroska barna skoðuð ásamt því að kafa dýpra ofan í 

hvað einkennir fimm hefðbundnar aðferðir sem taldar eru áhrifaríkar í uppeldi. 
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3 Samskipti foreldra og barna 

Þýðingarmestu mannlegu samskipti barna eru við foreldra sína og gegna þeir mikilvægu 

hlutverki sem fyrirmyndir í lífi barna og ungmenna. Það er því brýnt að þeir taki það hlutverk 

alvarlega þar sem samskipti þeirra, viðbrögð og framkoma gagnvart börnum sínum setja 

mark sitt á hjarta þeirra, sál og huga og hafa þannig mótandi áhrif á grundvallarlífsleikni 

þeirra (Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir, 2011). Mikilvægt er að undirbúa börn sem best fyrir 

lífið svo þau geti lagt sitt af mörkum í átt að betri heimi (Vigdís Finnbogadóttir, 2010). 

Samskipti foreldra við börnin sín og uppeldisaðferðir þeirra hafa mikil áhrif á þroska barna og 

hefur þekking og meðvitund um það aukist síðustu ár samhliða mikilvægi þess að hlúa að 

félagslegum og tilfinningalegum þroska í lífi barna og ungmenna (Landy, 2009). Geta foreldra 

til þess að eiga gagnkvæm og tilfinninganæm samskipti hlúir að öryggiskennd barna og byggir 

upp örugg og traust tengsl sem skipta máli fyrir framtíð þeirra og velgengni á hinum ýmsu 

sviðum lífsins (Siegel og Hartzell, 2014). Þáttur foreldra í því að hlúa að félags- og 

tilfinningafærni barna sinna er því gríðarlega mikilvægur og grundvallaratriði þegar kemur að 

öryggi, andlegri heilsu og tilfinningalegri vellíðan barna og ungmenna (WHO, 2019). 

Grundvöllurinn að betri heimi er því lagður inni á æskuheimili hvers barns.  

3.1 Örugg tengslamyndun 

Fyrstu árin í lífi barna leggja grunninn að framtíð þeirra og hefur barnæskan gríðarleg 

mótunaráhrif enda er hún mikilvægasta þroskaskeið ævinnar (Sæunn Kjartansdóttir, 2018). 

Einlæg forvitni barna og geta þeirra til þess að sjá töfrana í hversdagslegum hlutum drífur 

þau áfram í því að skoða heiminn í kringum sig en getur líka vakið hjá þeim ótta og óöryggi. 

Til þess að börn geti örugg skoðað heiminn og þroskast á heilbrigðan hátt er þörf á jafnvægi 

milli þessara þátta sem er fólgið í tengslamyndun sem verður á milli foreldra og barna við sjö 

til níu mánaða aldur (Lightfoot, Cole og Cole, 2013). Það sem einkennir þessi tengsl er að 

barnið vill helst vera nálægt þeim sem annast það mest. Það verður órólegt og líður illa ef 

það verður aðskilið við foreldra sína, það tekur gleði sína á ný þegar þeir birtast aftur og það 

beinir athöfnum sínum að þeim, fylgist með, hlustar eftir rödd þeirra og horfir til þeirra eftir 

staðfestingu á því að aðstæður séu öruggar (Lightfoot o.fl., 2013). Barnið lítur á þá sem 

„örugga höfn“ þar sem þeim er óhætt að kanna heiminn, vitandi af þeim nálægt og leita 

huggunar hjá þeim þegar ótti og óöryggi sækja að. Örugg tilfinningatengsl byggja á því að 

foreldrar séu næmir á tjáningu og þarfir barna sinna og geti svarað þeim eins vel og hægt er 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2018).  

Gott og árangursríkt uppeldi felur þannig í sér sterk tilfinningatengsl foreldra og barna. 

Það byrjar í hjarta uppalenda og heldur áfram frá einu augnabliki til annars þar sem foreldrar 

tengjast börnunum sínum og mæta þeim þar sem þau eru, eins og þau eru, sérstaklega þegar 
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tilfinningar þeirra eru miklar og þau þurfa mest á þeim að halda (Gottman, 1998). Rannsóknir 

á þroska barna sýna að örugg tengslamyndun barna við foreldra sína byggist á þeirri 

lífsreynslu sem foreldrarnir hafa úr eigin æsku og þeim tilfinningalegu tengslum sem þau 

hafa við sína foreldra. Það hefur síðan óhjákvæmilega áhrif á samskipti þeirra við börnin sín 

og andlega vellíðan þeirra sjálfra og barnanna (Siegel og Hartzell, 2014; Sæunn 

Kjartansdóttir, 2018). Ef barn myndar ekki örugg tilfinningatengsl við foreldra sína verður 

erfitt fyrir það að mynda önnur félagsleg tengsl síðar á lífsleiðinni. Það er því mikilvægt að 

börn og foreldrar nái að mynda sterk og örugg tilfinningatengsl þar sem félags- og 

tilfinningafærni þeirra er undir þessum mikilvægu tengslum komin (Landy, 2009). 

Nútímasamfélag hefur að geyma fjölbreyttar tilfinningalegar áskoranir fyrir foreldra og börn 

og er mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um þær aðferðir sem þeir tileinka sér í uppeldinu 

þar sem tengsl og samskipti við börnin mótast í gegnum þær. 

3.2 Uppeldisaðferðir 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á uppeldisaðferðum (e. parenting practices) 

foreldra, hvað einkennir þær og hvaða áhrif þær hafa á þroska og hegðun barna. 

Þroskasálfræðingurinn Diana Baumrind (1966) og kenning hennar um ólíka uppeldishætti  

(e. parenting styles) er einna þekktust og styðja margar nútímakenningar við flokkun hennar. 

Baumrind skoðaði samskipti foreldra við börnin sín út frá ýmsum þáttum eins og hvernig 

kröfur þeir gera til barnsins, hvernig þeir stjórna hegðun þess, hvort þeir taki þátt í lífi þess, 

hlusti á sjónarmið þess og hvort þeir sýni hlýju og hvatningu í samskiptum sínum við barnið 

(Alegre, 2011; Steinberg, 2001; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Algengast er að 

uppeldisháttum foreldra sé skipt í fjóra hópa eftir því hvort þeir eru leiðandi  

(e. authoritative), eftirlátir (e. permissive), skipandi (e. authoritarian) eða afskiptalausir  

(e. neglectful) (Baumrind, 1966; Maccoby og Martin, 1983). Rannsóknir sýna að leiðandi 

uppeldishættir eru heillavænlegir við að efla sálrænan og vitsmunalegan þroska barna, hlúa 

að andlegri heilsu og stuðla að velferð þeirra í lífinu. Hinir uppeldishættirnir draga frekar úr 

þessum þáttum og hafa neikvæð áhrif (Steinberg, 2001; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).  

Leiðandi foreldrar sýna hlýju og taka þátt í lífi barna sinna. Þeir eru ákveðnir og 

samkvæmir sjálfum sér, setja skýr mörk, leiðbeina skynsamlega og gera viðeigandi kröfur 

eftir þroska barnsins. Þeir hlusta á hugmyndir og sjónarmið barnsins og hvetja til sjálfræðis 

(Baumrind 1966; Steinberg, 2001; Alegre, 2011; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Eftirlátir 

foreldrar gera fáar kröfur til barnsins, stjórna því lítið en sýna mikla hlýju. Þeir setja ekki skýr 

mörk, reyna að ná sínu fram með því að ráðskast með barnið og láta auðveldlega undan. Þeir 

leyfa barninu að ráða sér sjálft eins og hægt er og forðast árekstra. Þeir líta ekki á sig sem 

ábyrga fyrirmynd barnsins (Baumrind 1966; Alegre, 2011; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 

Skipandi foreldrar gera miklar kröfur, stjórna af hörku og refsa ef barn hlýðir ekki eða gerir 
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eitthvað af sér. Þeir sýna litla hlýju og uppörvun og hlusta ekki á sjónarmið barnsins. Þeir 

hvetja ekki til sjálfræðis og ætlast til þess að barnið hlýði því sem sagt er án útskýringa 

(Baumrind 1966; Alegre, 2011; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Afskiptalausir foreldrar gera 

engar kröfur til barnsins, stjórnleysi og vanræksla einkennir uppeldið og þeir setja ekki mörk. 

Þeir sýna litla hlýju, veita engan stuðning eða uppörvun og eiga lítil samskipti við barnið.  

(Alegre, 2011; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).  

Þessi flokkun gerir þó ekki ráð fyrir því að flest börn eru alin upp af tveimur foreldrum og 

geta uppeldishættir þeirra verið ólíkir. Í flestum tilfellum eru foreldrar nokkurn veginn 

sammála um hvernig uppeldinu skuli háttað (Steinberg, 2001). Nýlegri rannsóknir sýna þó að 

börn verða fyrir áhrifum frá sameiginlegum uppeldisaðferðum foreldra sinna. Jákvæðar 

uppeldisaðferðir annars foreldris geta þannig dregið úr neikvæðum áhrifum uppeldisaðferða 

hins foreldris. Að sama skapi geta jákvæðar aðferðir beggja foreldra haft sterkari áhrif og 

koma yfirleitt best út í rannsóknum (Kuppens og Ceulemans, 2019). Börn sem búa við 

jákvæðar uppeldisaðferðir upplifa meiri hlýju, viðurkenningu og stuðning frá foreldrum 

sínum auk þess sem tilfinningalegum og líkamlegum þörfum þeirra er mætt. Þau hafa meiri 

félagsfærni, gengur betur í skóla, hafa meiri sjálfstjórn og sjálfstraust, eiga auðveldara með 

að aðlagast nýjum aðstæðum og sýna jákvæðari félagshegðun (Alegre, 2011; Siegel og 

Hartzell, 2014; Kuppens og Ceulemans, 2019). Neikvæðar uppeldisaðferðir geta falið í sér 

sálræna stjórnun og agaaðferðir sem eru niðurlægjandi og refsandi. Börn sem búa við 

neikvæðar uppeldisaðferðir eiga við meiri hegðunarvanda að stríða, þjást af sálrænni og 

tilfinningalegri vanlíðan eins og kvíða og þunglyndi, þau eru líklegri til að sýna andfélagslega 

hegðun, hafa lélega félagsfærni og minna sjálfstraust (Alegre, 2011; Kuppens og Ceulemans, 

2019; Miller, Wanless og Weissberg, 2018).  

Öll börn eiga rétt á því „að alast upp innan fjölskyldu, við hamingju, ást og skilning, til 

þess að persónuleiki [þeirra og lífsfærni] geti mótast á heilsteyptan og jákvæðan hátt“ 

(Umboðsmaður barna, e.d.). Í ljósi þess að foreldrar taka báðir með sér fyrri reynslu og 

upplifanir inn í uppeldishlutverkið sem hafa áhrif á þær aðferðir sem þeir nota er gagnlegt að 

skoða nánar nokkrar uppeldisaðferðir sem taldar eru áhrifamiklar í mótun margvíslegs 

þroska barna og ungmenna og hafa verið kenndar við leiðandi uppeldishætti í rannsóknum. 

Hér verður lögð áhersla á að bregðast við (e. responsiveness), samheldni og þátttöku  

(e. togetherness and involvement), aga og hegðunarstjórn (e. discipline and behavioral 

control), stuðning við sjálfræði (e. autonomy support) og tilfinningaþjálfun (e. emotion 

coaching). 
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3.2.1 Að bregðast við 

Viðbrögð foreldra við þörfum, tilfinningum og hegðun barna sinna ættu að einkennast af 

umhyggju og virðingu og fela í sér sveigjanleika miðað við aðstæður (Siegel og Hartzell, 2014; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Noddings (2005) leggur áherslu á mikilvægi umhyggjunnar í 

samskiptum við börn og að í henni felist að foreldrar bregðast við með því að hlusta af 

athygli og svara þörfum barna sinna með hlýju, hugulsemi og á eins jákvæðan hátt og 

mögulegt er. Tilfinningar foreldra geta þó stundum tekið stjórnina og valdið því að þeir 

bregðast við í hita augnabliksins, án þess að hugsa, á vanabundinn og sjálfstýrðan hátt sem 

getur haft neikvæð áhrif á samskiptin við barnið (Coatsworth, Duncan, Greenberg og Nix, 

2010). Foreldrar eru fyrirmyndir og þurfa að hafa í huga hvað þeir vilja að barnið þeirra læri 

af viðbrögðum þeirra (Hugo Þórisson, 2011).  

Þráin eftir ást og umhyggju er til staðar innra með hverju barni ásamt því að finna að 

tilvist þess er réttmæt (Sigrún Júlíusdóttir, 2010). Ekki er þó hægt að nálgast þau öll á sama 

hátt þar sem hvert barn er einstakt og með ólíkar þarfir. Athygli er þess vegna mikilvæg til 

þess að geta skynjað og skilið þarfir þeirra og mætt þeim á viðeigandi hátt, boðið fram 

aðstoð sína, leiðbeint þeim og veitt þeim stuðning (Noddings, 2005). Þetta á við á öllum 

þroskaskeiðum og þegar um nýfætt barn er að ræða skiptir ást og umhyggja öllu máli fyrir 

heilbrigðan þroska þess og félagslega færni. Það hefur bein áhrif á heilaþroska barnsins 

þegar samskipti þess við foreldra eru ánægjuleg og því er sinnt af kærleika og gleði og 

brugðist er við þörfum þeirra á viðeigandi hátt (Sæunn Kjartansdóttir, 2018).  

Það skiptir ekki máli á hvaða aldri barnið er. Umhyggja og virðing foreldra „birtist í því að 

sýna barninu athygli, sýna áhuga á hugsun þess og hugmyndum, líðan þess og athöfnum . . . 

[og] með því að taka þátt í gleði barnsins og sorgum, sýna því samlíðan og [samkennd]“ 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019, bls. 118). Þannig taka þeir þátt í lífi barna sinna og stuðla að 

samheldni innan fjölskyldunnar.  

3.2.2 Samheldni og þátttaka 

Samheldni og þátttaka vísar til þess hvort foreldrar taki þátt í lífi barna sinna, sýni þeim 

áhuga, láti í ljós vilja og ánægju yfir því að eiga samverustundir með þeim (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 2004). Það vísar einnig til þess að veita 

börnum sínum stuðning, hvatningu og skilning ásamt því að eiga innihaldsríkar samræður við 

þau (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Börn hafa mikla og einlæga þörf fyrir nánd og samveru 

með foreldrum sínum sem einkennast oftar en ekki af hugsunum þeirra og vangaveltum um 

lífið og tilveruna. Margir foreldrar gefa sér ekki tíma til þess að ígrunda og velta vöngum með 

barninu sínu og loka á tækifærið fyrir tengsl og nánd með því að gefa „stutt og hraðsoðin 

svör“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2010, bls. 79). Gæðastundir geta til dæmis verið fólgnar í því að 
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lesa fyrir barnið og ræða saman um söguna eða myndirnar, hlusta og ræða það sem gerðist í 

skólanum þann daginn eða deila skoðunum, tilfinningum og líðan. Aðalatriðið er að barnið 

eða ungmennið upplifi að foreldri er að hlusta á það, veiti því athygli og hafi áhuga á því sem 

það er segja (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Samvera felur gjarnan í sér „samræðu augliti til 

auglitis með tilheyrandi augnsambandi [og] mynda[r] tengsl, nánd. Við erum til staðar hvert 

fyrir annað. Við finnum hlýju, öryggi og traust. Við lærum að hlusta . . . sýna sjálfstæða 

hugsun og ná sátt . . . fáum reynslu af að hlustað sé á okkur og að aðrir skilji okkur“ (bls. 171). 

Barn sem fer á mis við þetta getur upplifað höfnun og liðið eins og það tilheyri ekki 

fjölskyldunni (Miller o.fl., 2018). Samveran og samræðan er grunnur þess að mynda góð og 

traust fjölskyldutengsl sem vara út lífið og skipta máli þegar setja þarf mörk á skýran og 

jákvæðan hátt.  

3.2.3 Agi og hegðunarstjórn 

Öll börn þurfa að vita hvar mörkin liggja og þau kanna landamærin með hegðun sinni. Sem 

ábyrgir leiðbeinendur í lífi barna sinna þurfa foreldrar að geta leiðbeint þeim á skynsamlegan 

hátt og stjórnað hegðun þeirra með jákvæðum aga með því að setja skýr mörk og framfylgja 

þeim (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 2004; Steinberg, 2004). Mörkin 

veita börnum öryggi og er mikilvægt að ramminn sé ekki of stífur heldur mátulega 

sveigjanlegur til þess að þau geti fundið þetta öryggi og leyft sér að vera þau sjálf (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2018). Foreldrar þurfa að vera ákveðnir en sanngjarnir og láta væntingar sínar 

um viðeigandi hegðun í ljós samhliða þeim mörkum sem þeir setja (Steinberg, 2004). 

Mikilvægt er að foreldrar útskýri hvað er leyfilegt, hvað ekki og hvers vegna en geti 

jafnframt hlustað á þau sjónarmið sem barnið hefur. Þannig má finna sameiginlega lausn ef 

til ágreinings kemur í stað þess að knýja fram eigin sjónarmið og reglur af tillitsleysi og án 

umhugsunar (Steinberg, 2004; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Þeir eiga hvorki að stjórna af 

hörku né leyfa of mikið frelsi þar sem hvorttveggja leiðir af sér óöryggi hjá barninu. Börn hafa 

þörf fyrir fyrirsjáanlegan hversdagsleika þar sem þau vita við hverju er að búast (Steinberg, 

2004). Áreiðanleiki foreldra, að þeir séu samkvæmir sjálfum sér, standi við það sem þeir 

segja og geti tekið óánægju barnsins af yfirvegun skiptir miklu máli (Sæunn Kjartansdóttir, 

2018). Mikilvægt er að foreldrar setji mörk og geri kröfur sem eru viðeigandi eftir þroska 

barnsins. Einnig að þeir veiti verðskuldað hrós og hvatningu fyrir jákvæða hegðun, viðleitni 

og dugnað því það eykur sjálfstraust og trú barnsins á eigin getu ásamt því að hlúa að 

áframhaldandi uppbyggilegri hegðun og vilja til þess að standa sig vel (Steinberg, 2004). Allt 

styður þetta við sjálfræði barna. 
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3.2.4 Stuðningur við sjálfræði 

Að vilja gera hlutina sjálf er börnum eðlislægt. Margir foreldrar taka sjálfstæðisþrá barna 

sinna sem óhlýðni eða uppreisn en verða að átta sig á að sjálfræði er eðlilegur þáttur í 

þroskaferli barna. Mikilvægt er að foreldrar viðurkenni það og veiti þeim öruggt umhverfi til 

þess að þroska sjálfræði sitt (Steinberg, 2004). Sjálfræði felur í sér að athafnir eru byggðar á 

sjálfsákvörðun í samræmi við innri sannfæringu, lífsgildi, áhugamál og þrár (Roth og Deci, 

2009). Athafnir ættu þannig að vera samkvæmt eigin vilja og því sem viðkomandi telur vera 

rétt, óháð áhrifum frá öðrum. Mikilvægt er að börn og ungmenni upplifi umhyggju, virðingu 

og stuðning í nærumhverfi sínu og að skoðanir þeirra og hugmyndir séu metnar að 

verðleikum, hafi gildi og skipti máli til þess að trú þeirra á eigin sannfæringu styrkist (Deci og 

Ryan, 2000). Þannig geta þau betur staðið með sjálfum sér og haft sjálfstraust til þess að 

athafna sig í takt við það. Á unglingsárunum skiptir sérstaklega miklu máli að hlúa að sálrænu 

sjálfræði (e. psychological autonomy granting) ungmenna með því að hvetja til þess að þau 

móti eigin viðhorf og skoðanir í stað þess að fylgja straumnum hugsunarlaust (Steinberg, 

2001). Sálræn stjórn (e. psychological control) er andstaðan við sálrænt sjálfræði og hefur 

mjög neikvæð áhrif á samskipti og tengsl innan fjölskyldunnar þar sem hún brýtur niður brýr 

mikilvægs trausts í stað þess að byggja þær upp (Siegel og Hartzell, 2014). Börn þurfa að geta 

staðið á eigin fótum sem sjálfstæðir einstaklingar síðar í lífinu og skiptir miklu máli að hlúa að 

innri vitund þeirra um að skoðanir þeirra, tilfinningar og hjartans þrár hafi gildi í sjálfu sér. 

Hluti af því er að efla tilfinningafærni þeirra. 

3.2.5 Tilfinningaþjálfun 

Mikilvægur þáttur í því að leiðbeina börnum og ungmennum í gegnum þroskaþrep lífsins er 

að kenna þeim á tilfinningar sínar og eru foreldrar „eins konar tilfinningalegir leiðbeinendur“ 

barna sinna (Sæunn Kjartansdóttir, 2018, bls. 22). Þegar foreldrar setja sig í spor barnsins, 

sýna tilfinningum þess skilning og bregðast við tilfinningatjáningu þess með hlýju, hlúa þeir 

að tilfinningalegri hæfni barnsins. Það skiptir líka miklu máli að tala um ólíkar tilfinningar til 

þess að skilja hvaðan þær koma og hvernig þær spila saman (Bennett o.fl., 2005; Sæunn 

Kjartansdóttir, 2018). Samlíðan er þar grundvallaratriði og til þess að geta þjálfað og hjálpað 

barni að takast á við erfiðar tilfinningar þurfa foreldrar að byggja upp traust og mæta 

barninu með ást og umhyggju. Tilfinningaþjálfun byggir þannig upp þrautseigju sem er 

nauðsynlegt vopn gegn erfiðleikum og mótlæti (Sæunn Kjartansdóttir, 2018). Hún eflir 

tilfinningagreind barna og þar með félags- og tilfinningafærni þeirra.  

Rannsóknir hafa sýnt hvernig tilfinningaleg samskipti foreldra og barna hafa langvarandi 

áhrif á þroska barna og að það skipti miklu máli hvernig foreldrar bregðast við börnum sínum 

í tilfinningaríkum aðstæðum (Gottman, 1998). Nauðsynlegt er að þeir geri sér grein fyrir 

tilfinningu barnsins og líti á hana sem tækifæri fyrir nánd og kennslu. Þeir þurfa að hlusta af 
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athygli og tjá skilning sinn og samlíðan með því að viðurkenna tilfinningu barnsins, láta það 

vita að hún sé réttmæt og hjálpa því að nafngreina hana. Þeir þurfa síðan að hjálpa barninu 

að ná stjórn á líðan sinni með því að setja mörk samhliða því að finna leiðir til þess að leysa 

vandamálið. Þannig lærir barnið að það er hægt að komast yfir erfiðar tilfinningar og hefur 

það jákvæð langvarandi áhrif á þroska þeirra (Gottman, 1998). Það er því mikilvægt að barn 

hafi stuðning frá foreldri eða öðrum umönnunaraðila sem hefur opna vitund gagnvart 

reynslu þess og mæti því ekki með höfnun (Sæunn Kjartansdóttir, 2018). Ef ákveðnum 

tilfinningum barnsins er stöðugt vísað á bug, þær hunsaðar eða gagnrýndar þá er hætt við að 

barnið þrói með sér tilfinningalega einangrun gagnvart sjálfu sér og öðrum (Gottman, 1998; 

Goleman, 2005; Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014). Viðurkenning tilfinninga er því 

grundvallaratriði fyrir andlega vellíðan og þroska. Það skiptir miklu máli að foreldrar geri sér 

grein fyrir því og ábyrgð sinni í því sambandi.   

3.2.6 Ábyrgð foreldra 

Lífið getur verið dásamlegt og fallegt en líka erfitt og ógnvekjandi. Uppeldishlutverkið er 

einnig krefjandi en að sama skapi gefandi. Rannsóknir á uppeldissýn foreldra sýna að 

foreldrar bera umhyggju fyrir velferð barna sinna og vilja búa þau sem best undir lífið. Þeir 

vilja jafnframt að börnin séu hamingjusamir, þrautseigir, sjálfstæðir og góðhjartaðir 

einstaklingar (Hrund Þórarins Ingudóttir, 2015; Miller o.fl., 2018; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2019). Tilfinningaþjálfun er vissulega mikilvæg og hún sýnir foreldrum og uppalendum 

hvernig þeir geta stutt við heilbrigðan félags- og tilfinningaþroska í barnæsku sem mun vara 

út lífið. Til þess að geta gert það á árangursríkan hátt verða foreldrar hins vegar að dýpka 

vitund sína og skilning á eigin reynslu og upplifunum og átta sig á hvaða tilfinningalegu áhrif 

þær hafa haft á þá. Viðbrögð, viðhorf og framkoma foreldra skipta miklu máli ásamt því 

hvernig þeir sýna fordæmi í því hvernig þeir takast á við sínar eigin tilfinningar (Goleman, 

2005). Með því að tileinka sér aðferðir og hugarfar sem hjálpar þeim að takast á við eigin 

ótta, kvíða og bresti sem hafa áhrif á hlutverk þeirra, hlúa foreldrar að eigin félags- og 

tilfinningafærni. Þeir geta þannig tengst börnunum sínum betur, tekið þátt í þeirra 

tilfinningalegu upplifunum og hjálpað þeim að efla skilning sinn á sjálfum sér (Siegel og 

Hartzell, 2014). Það er grundvöllur þess að foreldrar geti hlúð að félags- og tilfinningafærni 

barna sinna og búið þau farsællega undir að mæta hverju því sem lífið færir þeim.  

Núvitund er til að mynda talin vera góð leið til þess að nálgast eigin hugsanir og 

tilfinningar, bregðast við þeim á fordómalausan og hjartahlýjan hátt og velja skynsamlegar og 

áhrifaríkar leiðir til að bregðast við krefjandi aðstæðum í uppeldinu (Bryndís Jóna Jónsdóttir, 

2019). Uppeldi með núvitund felur í sér meðvitund foreldris gagnvart sjálfum sér, barninu og 

þeim aðstæðum sem foreldri og barn eru í. Með núvitund geta foreldrar valið hegðun sína og 
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viðbrögð á meðvitaðan hátt og af ásettu ráði með tilfinningalega vellíðan barnsins í huga og 

er því núvitund talin ómissandi þáttur í uppeldi (Siegel og Hartzell, 2014).  

Í næsta kafla verður fjallað um núvitund. Skoðað verður hvað núvitund er og hvaða áhrif 

hún hefur á líf og aðstæður ólíkra einstaklinga. Síðan verður skoðað hvað uppeldi með 

núvitund felur í sér og hvernig slíkt uppeldi hlúir að félags- og tilfinningafærni foreldra og 

barna. 
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4 Núvitund 

Að staldra við, hugleiða og tengjast því sem er að gerast innra með okkur hefur fylgt 

mannfólkinu í gegnum tímans rás. Meðvitund af þessu tagi er mikilvæg fyrir vellíðan okkar 

(Brown og Ryan, 2003) og skiptir sérstaklega miklu máli í nútímasamfélagi þar sem örar 

tæknibreytingar, snjalltækjanotkun og samfélagsmiðlar eru meðal þess áreitis sem hugur 

okkar og tilvera eru móttækileg fyrir. Það er auðveldara en nokkru sinni fyrr að vera andlega 

fjarverandi í eigin lífi. Að ferðast um á vanabundinni sjálfstýringu, festast í áhyggjum og ýmis 

konar hugarangist, sleppa huganum lausum á eftir öllu því sem dregur athyglina í burtu frá 

líðandi augnabliki og missa sjónar af því sem raunverulega skiptir máli (Kabat-Zinn, 2013). 

4.1 Hvað er núvitund? 

Núvitund (e. mindfulness) er ákveðin tegund meðvitundar þar sem núlíðandi stundu, því sem 

er að gerast á þeirri stundu og upplifun okkar af því er veitt eftirtekt (Brown og Ryan, 2003). 

Núvitund á djúpar rætur í austrænni trúariðkun, heimspeki og sálfræði (Brown, Ryan og 

Creswell, 2007) en hefur náð gríðarlegri útbreiðslu í hinum vestræna heimi síðustu áratugi 

sem mikilvægt meðferðarúrræði og sáluhjálp í þeim ólgusjó sem lífið getur verið (Kabat Zinn, 

2013). Núvitund felur í sér athyglisþjálfun og aukna meðvitund með það að markmiði að 

rækta sjálfið og minnka vanlíðan. Þrátt fyrir rætur í búddískum fræðum þá hefur hún ekki 

trúarlega merkingu eins og hún er skilgreind í fræðum og rannsóknum nútímans (Brown o.fl., 

2007). 

Jon Kabat-Zinn er af mörgum talinn vera frumkvöðull núvitundar í nútímaskilningi en 

hann hefur rannsakað og unnið með núvitund innan læknisfræðinnar í um 40 ár. Hann 

skilgreinir núvitund sem þá vitund sem vaknar við að beina athyglinni meðvitað að því sem á 

sér stað á líðandi augnabliki með opnum huga og án þess að dæma. Hún felur í sér að taka 

eftir upplifunum okkar og reynslu á nýjan og hjartahlýrri hátt sem getur opnað huga okkar 

fyrir mikilvægum þáttum lífsins sem áður voru okkur huldir (Kabat-Zinn, 2013). Kabat-Zinn 

byrjaði þróun sína á námskeiðinu Núvitund gegn streitu (MBSR – Mindfulness Based Stress 

Reduction) til þess að hjálpa fólki með langvinna sjúkdóma þar sem hugsjón hans var að 

hægt væri að lina þjáningar þeirra með núvitundarþjálfun (Bögels, Lehtonen og Restifo, 

2010). Árangur starfs hans og augljós áhrif núvitundar á andlega heilsu hefur leitt til þess að 

núvitund er í dag notuð samhliða almennri læknishjálp, sem forvörn og íhlutun gegn ýmsum 

sálrænum kvillum og sem verkfæri sem fólk getur nýtt sér til að takast á við streitu í daglegu 

lífi á áhrifaríkan og skynsamlegan hátt (Dickson, e.d.; Kabat-Zinn, 2013).  

Kabat-Zinn (2013) leggur áherslu á mikilvægi þess að þjálfa færni í núvitund því þannig 

öðlumst við nýtt samband við okkur sjálf og viðurkennum hver við erum eins og við erum 

með því að sýna góðvild og kærleika gagnvart okkur sjálfum. Það skiptir máli hvernig við 
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beinum athyglinni að sjónarmiðum okkar, viðhorfum, því sem er að gerast á líðandi stundu 

og hvernig upplifun okkar er. Það getur haft gríðarleg áhrif á okkur, líkamlega og andlega, 

ásamt því hvernig við bregðumst við heiminum og fólkinu í kringum okkur. Með núvitund 

erum við andlega og líkamlega til staðar gagnvart því sem er að gerast á líðandi stundu og 

tökum því eins og það er, með opnum huga og hjarta, erum meðvituð um hugsanir og 

tilfinningar okkar og hvernig við bregðumst við þeim. Núvitund felur í sér mikilvægi þess að 

róa hugann og beina athyglinni á meðvitaðan og nýjan hátt að því að upplifa líf okkar eins og 

það gerist á hverju augnabliki sama hvernig það lítur út. Með mildi, umburðarlyndi og 

hjartahlýju gefur núvitund okkur dýpri og skýrari sýn á lífið, okkur sjálf og fólkið í kringum 

okkur (Kabat-Zinn, 2013). 

Ellen Langer, prófessor í sálfræði við Harvard háskólann, hefur einnig rannsakað 

núvitund í fjölda ára og leggur hún áherslu á núvitund (e. mindfulness) sem andstöðu við 

hugsunarleysi (e. mindlessness). Hennar sýn á núvitund er ekki tengd hugleiðslu heldur 

frekar virkri og meðvitaðri þátttöku í eigin lífi. Rannsóknir hennar sýna hversu algengt 

ómeðvitað hugsunarleysi er meðal mannfólksins sem gerir það að verkum að við erum ekki 

fullkomlega til staðar í eigin lífi, það er að segja við veitum ekki líðandi stundu nægilega mikla 

eftirtekt. Þar af leiðandi getum við ekki nýtt ýmis tækifæri sem láta á sér bera eða komið í 

veg fyrir yfirvofandi hættu vegna þess að við tökum ekki nógu vel eftir augnablikinu (Langer, 

2014; Powell, 2018).  

Langer skilgreinir núvitund á einfaldan hátt og segir hana fela í sér að taka eftir 

umhverfinu á virkan hátt, að sjá hlutina í nýju ljósi og velja meðvitað viðbrögð okkar í stað 

þess að bregðast við umhverfinu á vanabundinn og sjálfstýrðan hátt, án þess að hugsa og án 

allrar gagnrýni (Brown o.fl.,2007; Langer, 2014). Hvernig við upplifum athafnir okkar helst í 

hendur við þær hugmyndir sem við höfum um þær og þau orð sem við notum til þess að lýsa 

þeim. Rannsóknir hennar hafa sýnt að þegar einstaklingar eru til staðar og veita líðandi 

stundu eftirtekt geta þeir frelsað hugann frá þeim takmarkandi hugsunarhætti sem 

ómeðvitað og sjálfstýrt hugsunarleysi hefur í för með sér. Þegar við erum opin fyrir 

möguleikunum, tökum eftir þegar við erum hugsunarlaus og ekki fullkomlega til staðar í 

augnablikinu og gerum meðvitaðar breytingar á hugsunarhætti okkar hefur það jákvæð áhrif 

á líkamlega og andlega heilsu og vellíðan (Langer, 2009; Langer, 2014).  

4.2 Núvitund sem íhlutunaraðferð 

Þróun og aukin notkun núvitundarmiðaðra íhlutunaraðferða (e. mindfulness-based 

interventions) hefur aukist mikið undanfarin ár. Slíkar aðferðir samþætta grunnþætti 

núvitundarþjálfunar og nútíma sálfræðiaðstoð til þess að hjálpa einstaklingum að bæta 

andlega virkni og vellíðan (Gu, Strauss, Bond og Cavanagh, 2015). Algengustu og mest 
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rannsökuðu aðferðirnar eru námskeiðið Núvitund gegn streitu (MBSR - Mindfuldness-Based 

Stress Reduction) og Núvitundarmiðuð hugræn atferlismeðferð (MBCT - Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy) en hún er sérstaklega hugsuð fyrir einstaklinga sem þjást af þunglyndi  

(Gu o.fl., 2015; Heiss, Shannon og Glazier, 2017) og miðar að því að kenna þeim að breyta því 

hvernig þeir nálgast hugsanir sínar og tilfinningar (Singh o.fl., 2010). Í báðum tilfellum er um 

að ræða átta vikna hóptíma sem kenna færni í núvitund í gegnum formlegar og óformlegar 

æfingar sem beinast að öndun, hugsunum, líkamlegum skynjunum og athöfnum daglegs lífs 

(Gu o.fl., 2015). Því til viðbótar eru æfingar sem miða að því að kenna ýmis bjargráð  

(e. coping) og aðferðir til þess að takast á við streitu eða þunglyndi, eftir því um hvort MBSR 

eða MBCT er að ræða (Blanck o.fl., 2018).  

Námskeiðið Núvitund gegn streitu (MBSR) var upphaflega þróað til þess að hjálpa 

fullorðnum einstaklingum að nýta sér núvitundarþjálfun til þess að lina þjáningar og vanlíðan 

í tengslum við langvinna sjúkdóma eins og áður sagði (Bögels o.fl., 2010). Það hefur verið 

notað með góðum árangri til þess að meðhöndla margvísleg vandamál tengd heilsufari fólks 

og sálrænni vanlíðan (Singh o.fl., 2010). Fjöldi núvitundarmiðaðra námskeiða hefur verið 

þróaður síðan fyrsta MBSR námskeiðið leit dagsins ljós og mörg þeirra með yngri 

þátttakendur í huga. Þó grunnurinn sé sá sami þá er hvert námskeið aðlagað að markmiðum 

og þörfum hvers hóps og taka æfingarnar mið af því (Heiss o.fl., 2017). 

Zoogman, Goldberg, Hoyt og Miller (2015) lýsa formlegri núvitundarþjálfun á ágætan 

hátt og segja hana fela í sér þrjá grunnþætti núvitundar, þ.e. ásetning (e. intention), athygli 

(e. attention) og viðhorf (e. attitude). Þátttakendum er leiðbeint í því að veita innri og ytri 

tilfinningum og skynjunum eftirtekt, af ásetningi, án þess að dæma þær eða gera of mikið úr 

þeim. Þátttakendum er síðan kennt að beina athyglinni ítrekað aftur að upplifun núlíðandi 

augnabliks og taka eftir hugsunum sínum, tilfinningum og skynjunum. Þeim er síðan kennt að 

dvelja í upplifuninni með opinn huga og af forvitni. Athyglinni er síðan beint að því að skilja 

hugsanir, tilfinningar og líkamlegar skynjanir sem einungis það sem þær eru frekar en 

spegilmynd sjálfsins. Með þessu víkkar skilningur þátttakenda á upplifun sinni og þeir taka 

eftir henni í stað þess að dæma hana. Þessi meðvitaða eftirtekt á hugsunum, tilfinningum og 

skynjunum felur þannig í sér sjálfsþekkingarferli sem hjálpar þátttakendum að breyta 

sambandi sínu við hugsanir sínar og tilfinningar (Coatsworth o.fl., 2010). Það hjálpar þeim 

líka að taka þátt í upplifuninni frekar en að forðast hana og getur núvitund þannig dregið úr 

neikvæðum niðurrifshugleiðingum sem einkenna t.d. þunglyndi og kvíða og bætt 

tilfinningastjórn í streitumiklum aðstæðum (Zoogman o.fl., 2015).  

Margar rannsóknir hafa sýnt að núvitundarþjálfun hefur jákvæð áhrif á andlega heilsu og 

dregur úr einkennum sálrænna vandamála eins og þunglyndis, kvíða og streitu hjá 

fullorðnum (Khoury, Sharma, Rush og Fournier, 2015; Blanck o.fl., 2018) og börnum og 
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ungmennum (Schonert-Reichl og Lawlor, 2010; Zoogman o.fl., 2015; Racey o.fl., 2017; Chi, 

Bo, Liu, Zhang og Chi, 2018). Þar að auki hafa rannsóknir sýnt jákvæð áhrif 

núvitundarþjálfunar á andlega vellíðan heilbrigðra einstaklinga, lífsgæði, minni, ónæmiskerfi, 

ýmsa líkamlega heilsubresti og langvinna sjúkdóma og verki (Hölzel o.fl., 2011; Gu o.fl., 

2015). Blanck o.fl. (2018) skoðuðu hvaða áhrif núvitundaræfingar einar og sér hafa á kvíða og 

þunglyndi og voru niðurstöður þeirra mjög jákvæðar. Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt að 

núvitund hefur jákvæð áhrif á félags- og tilfinningafærni barna og eykur jákvæðar 

tilfinningar, hlúir að færni þeirra til þess að hafa stjórn á streitu og tilfinningum, eiga jákvæð 

samskipti við aðra og koma fram við aðra af góðvild, samlíðan og samkennd (Schonert-Reichl 

og Lawlor, 2010; Schonert-Reichl o.fl., 2015; Weare, 2019). Ávinningur núvitundar er því 

mikill og getur hún bætt líðan og heilsu fólks almennt, óháð andlegu og líkamlegu ástandi. 

Núvitund getur einnig verið mikilvægt verkfæri fyrir börn og ungmenni sem þau geta notað í 

daglegu lífi þar sem sífellt fleiri upplifa að tilfinningalegri vellíðan þeirra og sálarlífi sé ógnað 

sökum mikils og fjölbreytts streituvaldandi áreitis í umhverfi þeirra (Graham og Fitzgerald, 

2010; Heiss o.fl., 2017; Coward, 2018). Þar skiptir öllu máli hvernig uppeldi þeirra og 

samskiptum við foreldra er háttað.  

4.3 Núvitund í uppeldi 

Uppeldi með núvitund felur í sér að foreldrar dvelji meðvitað í líðandi augnabliki með 

barninu sínu og hlusti, veiti því athygli og leggi sig fram við að skilja í stað þess að dæma, gefi 

sér tíma til að bregðast við af yfirvegun og hlýju og að þeir taki barninu og þeim tilfinningum 

sem það hefur á þeirri stundu með samkennd (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014). Nærvera 

foreldris í samskiptum foreldris og barns er því í brennidepli (Cousineau, Hobbs og Arthur, 

2019) og er slíkt uppeldi talið stuðla að öruggri tengslamyndun (Siegel og Hartzell, 2014; 

Duncan o.fl., 2009; Zang, Wang og Ying, 2019) ásamt því að vera áhrifamikið í því að mynda 

traust og tilfinningalega nánd í samskiptum foreldra og barna (Zang o.fl., 2019).  

Uppeldishlutverkið er afar persónuleg og tilfinningaleg lífsreynsla sem mótast af 

tilfinningavitund foreldra, hvernig þeir skilja tilfinningar sínar, takast á við þær og stjórna 

þeim (Coatsworth o.fl., 2010). Lífið mótar okkur sem einstaklinga og þegar erfið augnablik 

eiga sér stað eiga foreldrar til að bregðast ósjálfrátt við því sem er að gerast án þess að hugsa 

hvernig viðbrögð þeirra eru eða hvaða áhrif viðbrögðin gætu haft á barnið og líðan þess 

(Bryndís Jóna Jónsdóttir, 2019). Slík viðbrögð eru vanabundin og má oftar en ekki rekja til 

upplifana og reynslu í æsku foreldra og geta haft slæm og varanleg áhrif á barnið og foreldrið 

sjálft (Coatsworth o.fl., 2010; Bryndís Jóna Jónsdóttir, 2019). Það er því nauðsynlegt að 

foreldrar stígi til baka og skoði eigin reynslu, tilfinningar og líðan og séu meðvitaðir um þau 

áhrif sem þessir þættir geta haft á viðbrögð þeirra, viðmót og samskipti við börnin. Núvitund 

er þannig talin vera nauðsynleg færni í uppeldi (Steinberg, 2004; Kabat Zinn og Kabat Zinn, 
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2014) sem hjálpar foreldrum að staldra við og skoða upplifun sína af uppeldishlutverkinu á 

líðandi stundu, með öllum þeim tilfinningum sem því fylgir, í stærra samhengi með 

langtímasambandið við barnið þeirra fyrir augum (Duncan o.fl., 2009; Bögels o.fl., 2010). 

Núvitund getur þannig rofið þessi vanabundnu og neikvæðu sjálfstýrðu viðbrögð og mótað 

ný viðhorf og viðbrögð sem geta orðið að eðlislægum samskiptamáta (Kabat-Zinn og Kabat-

Zinn, 2014). Ef foreldrar tileinka sér uppeldi með núvitund og gefa sér tíma til þess að sjá 

heiminn með augum barna sinna og dvelja í augnablikinu með opinn huga og hjarta með 

skilning, virðingu og samkennd að leiðarljósi skapa þeir öruggar aðstæður fyrir börnin til þess 

að vera eins og þau eru á þeirri stundu og þroskast og styrkjast sem einstaklingar (Bryndís 

Jóna Jónsdóttir, 2019).  

Það er ýmislegt sem getur haft áhrif á uppeldisaðferðir foreldra og samskipti þeirra við 

börnin sín. Hversdagsleikinn hefur margar birtingarmyndir hjá ólíkum fjölskyldum og hafa ytri 

aðstæður mikil áhrif á líðan foreldra og getu þeirra til þess að takast á við hlutverk sitt á 

áhrifaríkan hátt. Langvinn veikindi barns, barn með röskun á einhverfurófi eða sálrænn vandi 

barns eða foreldris eru aðeins brot af þeim erfiðleikum sem foreldrar standa frammi fyrir í 

lífinu. Núvitund í uppeldi felur í sér að foreldrar beini athygli sinni, af ásetningi og án þess að 

dæma, að barninu sínu og þeim uppeldisaðferðum sem þeir nota og séu meðvitaðir um hvað 

skiptir máli óháð aðstæðum (Beer, Ward og Moar, 2013).  

Rannsóknir hafa sýnt að núvitundarþjálfun hefur jákvæð áhrif á örugga tengslamyndun, 

traust og tilfinningalega nánd í samskiptum foreldra og barna (Moreira, Carona, Silva, Nunes 

og Canavarro, 2015; Zang o.fl., 2019). Hún dregur einnig úr fjölbreyttri streitu foreldra, 

neikvæðum tilfinningalegum viðbrögðum, neikvæðum samskiptum foreldra og barna ásamt 

því að efla umhyggju og samkennd í eigin garð og hafa jákvæð áhrif á hjónabandið, samvinnu 

foreldra (Bögels o.fl., 2010; Parent o.fl., 2010) og samskipti í samsettum fjölskyldum (Parent 

o.fl., 2016). Núvitundarþjálfun hefur einnig jákvæð áhrif á andlega heilsu foreldra, þeir eru 

líklegri til þess að velja jákvæðar uppeldisaðferðir frekar en neikvæðar og börn þeirra eiga 

yfirleitt við færri andleg vandamál og hegðunarvanda að stríða (Bögels, Hellemans, van 

Deursen, Römer og van der Meulen, 2013; Parent o.fl., 2010; Parent, McKee, Rough og 

Forehand, 2016). Með núvitund geta foreldrar ræktað fordómalausa vitund gagnvart innri og 

ytri upplifunum daglegs lífs, reynt að sjá lengra en það sem ytri aðstæður og hegðun barna 

gefa til kynna og valið skynsamlegar leiðir til þess að bregðast við krefjandi aðstæðum sem 

geta komið upp í uppeldinu (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014; Bryndís Jóna Jónsdóttir, 2019). 

Þeir geta þjálfað færni í tilfinningastjórnun, hvernig þeir geta tekist á við erfiðleika, streitu, 

ótta og kvíða ásamt því að tileinka sér viðhorf samkenndar gagnvart börnum sínum, eins og 

þau eru, ásamt eigin takmörkunum, þjáningum og misbrestum (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 

2014; Cousineau o.fl., 2019; Wong o.fl., 2019). Núvitundarþjálfun styrkir þannig trú foreldra 
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á eigin hæfni í hlutverki sínu og leiðir til þess að þeir eru ánægðari með uppeldisaðferðir 

sínar og samverustundir með börnum þeirra aukast og verða gæðameiri (Singh o.fl., 2010).  

Uppeldishlutverkið er það mikilvægasta sem við tökum okkur fyrir hendur á lífsleiðinni. 

Virk og meðvituð þátttaka í uppeldi barna okkar skiptir öllu máli og kallar núvitund í uppeldi 

á að foreldrar séu vakandi fyrir þeim möguleikum, ávinningum og áskorunum sem 

uppeldishlutverkið felur í sér á meðvitaðan hátt og af ásetningi með framtíð barnanna og 

þeirra sjálfra í huga (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014).  

4.3.1 Að nálgast uppeldi af ásetningi 

Jon og Myla Kabat-Zinn (2014) voru meðal þeirra fyrstu sem áttuðu sig á áhrifamætti 

núvitundar í fjölskyldusamhenginu og leggja þau áherslu á mikilvægi þess að nálgast uppeldi 

af ásetningi (e. intention). Þar eiga þau við ákveðin markmið sem foreldrar setja sér sem 

þjóna þeim tilgangi að vera leiðarvísir þeirra í hugsunum, hegðun og athöfnum og hjálpa 

þeim að muna hvað skiptir máli í uppeldinu. Að sama skapi er mikilvægt að foreldrar geri sér 

grein fyrir gildum sínum því þau eru líka það sem leiðir þá áfram í uppeldinu og hvetur þá til 

að hlúa að því sem þeim finnst skipta máli fyrir framtíð barna sinna (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Þegar foreldrar setja sér það markmið að vera meira til staðar í núlíðandi stundu og 

beita núvitund af ásettu ráði þá mótast hugsanir, hegðun og athafnir þeirra af því. Þannig eru 

þeir líklegri til þess að vera meðvitaðir um það sem er að gerast í lífi þeirra á hverju 

augnabliki og tengjast betur því sem skiptir þá mestu máli (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014). 

Þeir eru einnig líklegri til að átta sig á því hvernig viðbrögð þeirra, hegðun og framkoma hafa 

áhrif á líðan og þroska barna þeirra og að hegðunarvandi barns, sem dæmi, á sér ekki stað í 

tómarúmi og að samskipti foreldra og barns hafa þar mikil áhrif (Altmaier og Maloney, 2007; 

Goff, Thomas og Trevathan, 2013). Ásetningur foreldra, markmið þeirra og gildi í uppeldinu 

ættu því að eiga rætur sínar í því sem er þeim hjartans mál að hlúa og stefna að (Goff o.fl., 

2013; Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014). Með núvitund geta foreldrar lært að nálgast 

uppeldishlutverkið með þann ásetning að velja samskiptaleiðir til þess að viðhalda jákvæðum 

tilfinningalegum tengslum við börnin sín þrátt fyrir ýmis konar mótlæti (Altmaier og 

Maloney, 2007).  

Með þetta í huga leggja Jon og Myla Kabat-Zinn (2014) til sjö markmið ásetnings í 

uppeldi með núvitund til þess að gefa foreldrum hugmynd um hvernig slíkur ásetningur gæti 

litið út: 

1. Að nálgast uppeldi á virkan hátt og af ásetningi. Að líta á uppeldishlutverkið og 

samskiptin sem það felur í sér sem tækifæri til þess að þjálfa og rækta sjálfsvitund  

(e. self-awareness), visku (e. wisdom) og einlægni (e. openheartedness). 
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2. Að líta á uppeldishlutverkið sem tækifæri til þess að sýna og tjá okkar innstu og bestu 

hliðar í samskiptum við börnin okkar.  

3. Að efla núvitund (e. mindfulness) og næmleika (e. discernment) í daglegu lífi, 

sérstaklega með börnunum okkar. Að vera meðvituð um líkama okkar og öndun og 

nota þá vitund til þess staðsetja okkur betur í líðandi augnabliki. 

4. Að muna að sjá og taka börnunum okkar eins og þau eru og setja eigin væntingar og 

ótta til hliðar.  

5. Að reyna að sjá hlutina frá sjónarhorni hvers barns, reyna að skilja hverjar þarfir 

þeirra eru og mæta þeim eftir bestu getu. Að hafa jafnframt í huga þörf þeirra fyrir 

að læra með því að gera hlutina sjálf og þörf þeirra fyrir að finna hvar mörkin liggja.  

6. Að sjá hvað sem kemur upp í eigin lífi og lífi barnanna okkar sem tækifæri til þess að 

vaxa, líka það sem er erfitt og streituvaldandi, og leyfa því að efla getu okkar til þess 

að sýna samlíðan (e. empathy) og samkennd (e. compassion) með öðrum og okkur 

sjálfum. 

7. Að leyfa þessum markmiðum að móta hjarta okkar og skuldbinda okkur til þess að 

nota þau eftir bestu getu á þann hátt að virðing sé borin fyrir sjálfræði  

(e. sovereignty) barna okkar og okkar eigin.  

Steinberg (2004) leggur einnig áherslu á ásetning í uppeldi og mikilvægi þess að foreldrar 

tileinki sér góðar uppeldisaðferðir sem eru einlægar, meðvitaðar og notaðar af ásettu ráði. 

Hann nefnir þrjár aðstæður sem foreldrar upplifa sig gjarnan í þar sem uppeldi með núvitund 

kemur að góðum notum. Í fyrsta lagi nefnir hann aðstæður þar sem foreldrar hafa nægan 

tíma til þess að hugsa um hvað þeir vilja gera áður en þeir aðhafast eitthvað og geta því tekið 

meðvitaða ákvörðun í ljósi þess hvaða áhrif ákvörðunin mun mögulega hafa á barnið þeirra. 

Með því að taka sér tíma og velta möguleikunum og áhrifum þeirra fyrir sér geta foreldrar 

tekið upplýsta ákvörðun í stað þess að ákveða í skyndi og án þess að hugsa.  

Í öðru lagi nefnir Steinberg (2004) aðstæður þar sem foreldrar þurfa að bregðast við á 

staðnum en hafa samt sem áður smá tíma til þess að hugsa sig um áður en þeir bregðast við. 

Með núvitund geta foreldrar þannig velt aðstæðunum fyrir sér og brugðist síðan við í 

samræmi við eigin uppeldissýn, gildi og markmið sem þeir hafa að leiðarljósi í uppeldinu í 

stað þess að bregðast við án þess að hugsa eða taka til greina hvernig viðbrögð þeirra á 

þessu augnabliki hafa áhrif á barnið eða ungmennið.  

Í þriðja lagi nefnir Steinberg (2004) aðstæður þar sem foreldrar hafa engan tíma til þess 

að hugsa og þeir neyðast til að bregðast ósjálfrátt við. Dæmi um þetta getur verið barn sem 

tekur reiðikast í matvöruverslun. Í aðstæðum sem þessum kemur áhrifamáttur og nytsemi 



29 

núvitundar sterkast í ljós. Foreldrar sem hafa tileinkað sér núvitund og þurfa að bregðast 

ósjálfrátt við eru líklegri til þess að nota góðar og jákvæðar uppeldisaðferðir þar sem þeir 

hafa beitt þeim áður í streituminni aðstæðum. Þessar uppeldisaðferðir eru orðnar eðlislægar 

og því er auðveldara að grípa til þeirra þegar takast þarf á við vandamálið á áhrifaríkan hátt 

og enginn tími gefst til þess að velta aðstæðunum fyrir sér. 

Ásetningur í uppeldi er þannig nauðsynlegur til þess að uppeldið sé í samræmi við 

uppeldissýn foreldra. Í honum felst sú hvatning sem foreldrar þurfa til þess að beina athygli 

sinni og vitund að því sem skiptir þá máli, þeim áhrifum sem þeir vilja að uppeldið hafi á 

börnin og hvernig hegðun þeir geta tileinkað sér til þess að vel takist til (Duncan o.fl., 2009; 

Goff o.fl., 2013). Ásetningur er þannig undirstaðan í þeirri uppeldislegu nálgun sem Duncan 

ofl. (2009) leggja til með líkani sínu. 

4.3.2 Fimm víddir uppeldis með núvitund 

Til þess að skoða betur hvað felst í uppeldi með núvitund og hvernig slíkt uppeldi hefur áhrif 

á félags- og tilfinningafærni foreldra og barna var ákveðið að styðjast við líkan Duncan o.fl. 

(2009) um uppeldi með núvitund (e. mindful parenting). Með líkaninu er hugmyndafræði og 

þjálfun núvitundar færð inn í þær félagslegu aðstæður sem felast í samskiptum foreldra og 

barna. Það veitir foreldrum ramma til þess að vera meðvitað betur til staðar í líðandi stundu 

með börnunum sínum. Það hjálpar þeim jafnframt að skapa ánægjulegri og heilbrigðari 

fjölskylduaðstæður sem hlúa að jákvæðum samskiptum foreldra og barna ásamt því að 

forðast slæma og sjálfstýrða hegðun í uppeldinu sem á rætur sínar í neikvæðum tilfinningum. 

Börn upplifa því gjarnan jákvæðari tilfinningar og meiri stuðning frá foreldrum sem tileinka 

sér þessa nálgun. Líkanið styður jafnframt við leiðandi og jákvæðar uppeldisaðferðir og 

opnari fjölskyldusambönd byggð á trausti, hlýju og öryggi sem stuðla að heilbrigðum 

sálfélagslegum þroska barna eins og félags- og tilfinningafærni (Duncan o.fl., 2009).  

Líkanið byggir á fræðum og rannsóknum um núvitund, núvitundarmiðuðum 

íhlutunaraðferðum og nútíma uppeldiskenningum. Það setur fram fimm víddir sem felast í 

uppeldi með núvitund og leggja áherslu á bæði tilfinningalegar og félagslegar hliðar í 

samskiptum foreldra og barna. Þær eru: hlusta af fullri athygli (e. listening with full 

attention), viðurkenna sjálfan sig og barnið án þess að dæma (e. nonjudgmental acceptance 

of self and child), tilfinningavitund gagnvart sjálfum sér og barninu (e. emotional awareness 

of self and child), sjálfstjórnun í samskiptum foreldra og barns (e. self-regulation in the 

parenting relationship) og samkennd gagnvart sjálfum sér og barninu (e. compassion for self 

and child) (Duncan o.fl., 2009). 

Að nálgast uppeldi með núvitund og á meðvitaðan hátt byggir þannig á þremur 

grunnstoðum sem fléttast saman og mynda eina heild sem liggur eins og rauður þráður í 
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gegnum víddirnar í líkaninu: 1) Að taka börnum eins og þau eru og viðurkenna þau með 

öllum þeim tilfinningum sem þau hafa og láta í ljós, 2) að svara þeim með samlíðan að 

leiðarljósi og 3) styðja þannig við sjálfræði þeirra og hvetja þau til þess að vera trú sjálfum sér 

og að þau geti orðið það sem þau langar til að verða (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014).  

Hér á eftir verður hver vídd fyrir sig skoðuð nánar til þess að varpa ljósi á hvernig 

foreldrar geta vaxið í uppeldishlutverkinu, nálgast það á jákvæðari og meðvitaðri hátt og 

þannig hlúð að félags- og tilfinningafærni sinni og barna sinna. Í tölfu 1 má sjá víddirnar og 

hvernig þær stuðla að jákvæðari hegðun foreldra í uppeldinu. 

Tafla 1. Víddir í uppeldi með núvitund. 

Víddir í uppeldi  
 með núvitund 

Áhrifarík hegðun foreldra sem eflist 
með aðferðinni 

Hegðun foreldra sem minnkar með 
aðferðinni 

Hlusta af fullri 

athygli 

- Foreldar átta sig réttilega á þeim 

vísbendingum sem hegðun 

barnsins gefur til kynna 

- Foreldrar skilja orð barnsins rétt 

- Vanabundnum viðbrögðum og 

væntingum fækkar  

Viðurkenna sjálfan 

sig og barnið án 

þess að dæma 

- Heilbrigt jafnvægi á milli 

markmiða sem snúa að barninu, 

foreldrum og samskiptunum 

- Foreldrar öðlast meiri trú á eigin 

getu í uppeldishlutverkinu 

- Foreldrar meta eiginleika 

barnsins að verðleikum 

- Ósjálfráðum áhyggjum fækkar 

- Óraunhæfum væntingum til 

barnsins fækkar 

Tilfinningavitund 

gagnvart sjálfum 

sér og barninu 

- Foreldrar bregðast fljótt við 

þörfum og tilfinningum barnsins 

- Foreldrar átta sig betur á 

ábyrgðarhlutverki sínu 

- Minni lítilsvirðing gagnvart 

tilfinningum barnsins 

- Agaaðferðum sem eiga rætur í 

sterkum neikvæðum 

tilfinningum (t.d. reiði, 

vonbrigði, skömm) fækkar 

Sjálfsstjórnun í 

samskiptum 

foreldra og barns 

- Tilfinningastjórnun í aðstæðum 

sem geta komið upp í uppeldinu 

- Uppeldi í samræmi við markmið 

og gildi 

- Ýktum og sjálfstýrðum 

agaaðferðum fækkar 

- Foreldrar eru ekki eins háðir 

tilfinningum barnsins 

Samkennd 

gagnvart sjálfum 

sér og barninu 

- Ást og umhyggja í samskiptum 

foreldra og barns 

- Meira umburðarlyndi gagnvart 

eigin viðleitni í 

uppeldishlutverkinu 

- Færri neikvæðar tilfinningar 

sýndar í samskiptum foreldra 

og barna 

- Foreldrar álasa sjálfum sér 

minna þegar markmið í 

uppeldinu nást ekki  
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4.3.2.1 Hlusta af fullri athygli 

Einlæg þörf barna fyrir nærveru foreldra sinna felur oftar en ekki í sér hugsanir þeirra, 

langanir og vangaveltur um lífið og tilveruna. Með því mikilvægasta sem foreldrar gera er að 

vera algjörlega til staðar fyrir börnin sín, sýna þeim raunverulegan áhuga og virkilega hlusta á 

þau þegar þeim liggur eitthvað á hjarta. Þegar þeir beina fullri athygli að barninu sínu gera 

foreldrar því ljóst að þeir eru að hlusta, að þeir sjá það og heyra hvað það hefur að segja 

(Duncan o.fl., 2009). Það felur í sér að bregðast við því sem barnið segir með samlíðan og 

umhyggju þar sem foreldri reynir að sjá hlutina frá sjónarhorni barnsins og reynir að skilja 

tilfinningar þess og upplifun á tilveru sinni (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014), sérstaklega 

þegar kvíði og erfiðar tilfinningar sækja að (Grose og Richardson, 2019). Það styrkir 

öryggiskennd barnsins og því líður vel með að deila hugsunum sínum með aðila sem þau 

treysta (Grose og Richardson, 2019).  

Að hlusta meðvitað af fullri athygli felur í sér opna meðvitund og næmi gagnvart því sem 

er að gerast í augnablikinu og auðveldar foreldrum að skilja orð barnsins rétt og hjálpar þeim 

að átta sig réttilega á þeim vísbendingum sem hegðun barnsins gefur til kynna (Duncan o.fl., 

2009; Coatsworth, o.fl., 2010; Beer o.fl., 2013). Með því að gera sér grein fyrir hvernig 

barninu líður geta þeir brugðist betur við þörfum þess og hjálpað því að skilja, þekkja og 

stjórna tilfinningum sínum. Með auknum þroska barnsins geta foreldrar einnig hjálpað því að 

öðlast betri skilning á hugsunum sínum með það að markmiði að geta stjórnað þeim betur og 

þeim áhrifum sem þær geta haft á líðan þess (Grose og Richardson, 2019). Að hlusta hlúir 

þannig að sjálfstjórnun barna sem grundvallast í því að geta stjórnað hugsunum sínum, 

tilfinningum og hegðun í fjölbreyttum aðstæðum (Yoder, 2014).  

Foreldri sem hlustar vel heldur samskiptalínunum opnum sem skiptir sérstaklega miklu 

máli á unglingsárunum þegar samverustundum fækkar og foreldrar læra mest um tilveru 

barna sinna með því að hlusta á það sem þau eru að upplifa og ganga í gegnum (Duncan o.fl., 

2009). Með því að hlusta með þann ásetning að skilja geta foreldrar stutt við sjálfræði barna 

sinna og verið næmari fyrir innihaldi samræðna þeirra við þau. Þeir geta hlustað á skoðanir 

þeirra og hugmyndir þannig að börnin upplifi að foreldrar þeirra skilji þau, að þau séu tekin 

alvarlega og að skoðanir þeirra og hugmyndir hafi gildi í sjálfu sér (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2019). Samskiptin verða jákvæðari og einkennast af hlýju og stuðningi. Það dregur úr 

árekstrum og ósætti þar sem foreldrar og börn læra að takast á við ágreining. Þannig eykst 

skilningur þeirra á því að fólk getur upplifað hlutina á ólíkan hátt og verið ósammála en geta 

samt átt gott samband, byggt á öryggi, ást og trausti þar sem virðing er borin fyrir 

persónulegri reynslu hvers og eins (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014; Siegel og Hartzell, 2014; 

Wong o.fl., 2019). Með einlægum áhuga og hvatningu er barni þannig sýnd virðing og hlúð 

að sjálfsvirðingu þess, sjálfsáliti og sjálfstrausti ásamt því að trú þess á eigin getu eykst og 
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barnið lærir að bera virðingu fyrir öðrum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Að hlusta af 

athygli er því grundvallaratriði þegar kemur að góðum og jákvæðum samskiptum og eflir 

samskiptafærni á áhrifaríkan hátt. Það er einnig nauðsynlegur þáttur í því að viðurkenna 

barnið eins og það er án þess að dæma.  

4.3.2.2 Viðurkenna sjálfan sig og barnið án þess að dæma 

Foreldrar geta haft óraunhæfar hugmyndir og væntingar um eiginleika, hæfni og hegðun 

barna sinna. Þær eiga yfirleitt rætur sínar í fyrri reynslu og upplifunum foreldra sem verða til 

þess að þeir dæma börnin sín ósjálfrátt og getur það varpað skugga á samskipti þeirra við 

þau. Hegðun foreldra, orðalag eða raddblær geta þannig látið skoðanir þeirra og álit í ljós 

sem barn getur skynjað og hefur sú skynjun áhrif á hegðun og líðan þess (Duncan o.fl., 2009). 

Að viðurkenna og taka sjálfum sér án þess að dæma felur í sér að foreldrar taka meðvitað 

eftir þessum væntingum og viðhorfum og hvernig samskiptin við börnin og uppeldisaðferðir 

þeirra geta verið lituð af þeim (Duncan o.fl., 2009; Harnett og Dawe, 2012). Þegar foreldrar 

vísa tilfinningum barna sinna á bug, gera lítið úr þeim eða refsa börnum fyrir að sýna 

neikvæðar tilfinningar, hefur það neikvæð áhrif á tilfinningavitund þeirra (Bennett o.fl., 

2005). Einnig ef þau upplifa að þau eru ekki nóg eins og þau eru, að þau valdi foreldrum 

sínum vonbrigðum eða standist ekki væntingar þeirra (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014). 

Með núvitund geta foreldrar öðlast skilning á tilfinningum sínum og hegðun og hvers 

vegna þeir eru eins og þeir eru. Það eflir sjálfsvitund þeirra og verður til þess að þeir geta 

rofið ósjálfráð eða vanabundin viðbrögð við tilfinningum og hegðun barna sinna og valið að 

bregðast við á annan hátt í samræmi við markmið sín og gildi (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 

2014; Lawlor, 2016). Viðurkenning er innri afstaða okkar byggð á skilningi og sátt gagnvart 

lífinu eins og það er með þeim erfiðu augnablikum og gleðistundum sem því fylgja, óháð 

vonum okkar og vilja. Hún felur í sér skilning á því að við getum ekki alltaf valið aðstæður 

okkar en við getum valið hvernig við bregðumst við þeim (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014). 

Foreldrar geta þannig viðurkennt að áskoranir og mistök eru heilbrigður hluti af lífinu, að 

uppeldi er ábyrgðarmikil og krefjandi áskorun og að alast upp í nútímasamfélagi getur verið 

erfitt fyrir börn. Það munu því koma erfiðleikar í samskiptum þeirra við börnin sín og þeir 

geta verið undir það búnir á meðvitaðan hátt (Duncan o.fl., 2009). 

Að viðurkenna barnið eins og það er án þess að dæma felur þannig ekki í sér að sætta sig 

við allt sem barnið gerir og leyfa óásættanlegri hegðun að viðgangast. Foreldrar þurfa að 

beita aga og leiðsögn, setja barninu sínu mörk og láta skýrt í ljós að ákveðin hegðun er ekki í 

lagi. Samhliða því er þó mikilvægt að hlusta á barnið, láta það finna að foreldrarnir elska það 

skilyrðislaust ásamt því að viðurkenna það og tilfinningar þess sama hvernig þær eru (Duncan 

o.fl., 2009; Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014). Það er mikilvægt að setja mörk á yfirvegaðan og 

kærleiksríkan hátt. Viðurkenning hjálpar foreldrum að sjá hlutina í nýju ljósi og finna nýjar 
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leiðir til þess að takast á við erfið augnablik ásamt því að tengjast betur góðum og gleðilegum 

augnablikum. Að taka hegðun barnsins ekki persónulega heldur vera meðvituð um hvað á sér 

stað og reyna að átta sig á hvað liggur að baki hegðuninni (Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014). 

Börn þurfa á því að halda að foreldrar þeirra geti séð dýpra en hegðun þeirra gefur til kynna 

á yfirborðinu og leiðbeini þeim í stað þess að dæma. Tilfinningavitund skiptir þar miklu máli.  

4.3.2.3 Tilfinningavitund gagnvart sjálfum sér og barninu 

Tilfinningavitund er grundvallaratriði í uppeldi. Núvitund felur í sér aukna meðvitund 

gagnvart því sem á sér stað á núlíðandi stundu og til þess að geta hlustað af fullri athygli, án 

þess að dæma og brugðist við á viðeigandi hátt verða foreldrar að vera meðvitaðir um eigin 

hugsanir og tilfinningar og vera opnir fyrir hugsunum og tilfinningum barnsins (Duncan o.fl., 

2009; Siegel og Hartzell, 2014). Geta foreldra til þess að takast á við lífið er samofin 

tilfinningalegri reynslu þeirra á uppvaxtarárunum og hefur sú reynsla bein áhrif á 

tilfinningalega færni þeirra og uppeldisaðferðir.  

Uppeldi er einstaklega tilfinningaríkt ferli og upplifa foreldrar og börn mikið af jákvæðum 

og neikvæðum tilfinningum í samskiptum sínum sem móta þessa sameiginlegu reynslu. Það 

skiptir því máli að foreldrar séu meðvitaðir um tilfinningar sínar, hvað liggur að baki sterkum 

neikvæðum tilfinningum og hvers vegna þær kvikna við ákveðna hegðun barns eða þegar 

það deilir einhverju erfiðu með þeim. Sterkar tilfinningar geta komið af stað sjálfstýrðum 

viðbrögðum og hugsanaferlum foreldra sem leiða af sér hegðun eða viðbrögð sem eru ekki í 

samræmi við markmið þeirra og gildi í uppeldinu (Duncan o.fl., 2009; Kabat-Zinn og Kabat-

Zinn, 2014). Tilfinningavitund getur komið í veg fyrir slík viðbrögð og gert foreldrum kleift að 

taka meðvitaða ákvörðun um hvernig þeir vilja og ætla að bregðast við með tilfinningalega 

vellíðan barnsins í huga frekar en að bregðast við ósjálfrátt og án þess að hugsa (Duncan o.fl., 

2009; Siegel og Hartzell, 2014). Hún hjálpar þeim þannig að horfa ekki bara á hegðun 

barnsins eins og hún birtist á yfirborðinu heldur hjálpar hún þeim líka að leggja sig fram við 

að skilja hvað barnið er að upplifa innra með sér. Það er yfirleitt ástæða fyrir því hvers vegna 

barn hegðar sér á ákveðinn hátt og er það hlutverk foreldra að átta sig á hver hún er svo þeir 

geti hjálpað barninu og leiðbeint því á viðeigandi og áhrifaríkan hátt (Kabat-Zinn og Kabat-

Zinn, 2014). 

Tilfinningavitund eykur þannig skilning foreldra á sjónarmiðum barnsins og gerir þeim 

kleift að mæta því með samlíðan. Þannig hlúa foreldrar einnig að tilfinningavitund barnsins 

gagnvart sjálfu sér og öðrum og tilfinningaleg tengsl þeirra við barnið styrkjast. Með því að 

eiga samræður við barnið um hvernig því líður, hvað það er að hugsa og upplifa er hlúð að 

samskiptafærni þeirra og sjálfsskilningi (Siegel og Hartzell, 2014). Börn eru afar næm fyrir því 

hvort foreldrar þeirra eru til staðar í augnablikinu með þeim eða ekki og bregðast öðruvísi og 

betur við þegar samskipti foreldranna eru meðvituð og fullri athygli er beint að barninu og 
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líðan þess (Langer, 2014; Siegel og Hartzell, 2014). Til þess að geta verið tilfinningalega til 

staðar verða foreldrar að geta beitt sjálfstjórnun í samskiptum við börnin sín.  

4.3.2.4 Sjálfstjórnun í samskiptum foreldra og barns 

Getan til þess að bregðast við á sveigjanlegan hátt er ein stærsta áskorun sem 

foreldrahlutverkið felur í sér (Siegel og Hartzell, 2014). Hún felur í sér sjálfstjórnun sem er 

nauðsynleg í samskiptum foreldra og barns til þess að foreldrar geti verið tilfinningalega til 

staðar, beitt tilfinningavitund sinni og valið viðbrögð, hegðun og uppeldisaðferðir sem 

byggðar eru á góðum gildum og sanngjörnum væntingum í samræmi við uppeldissýn þeirra 

(Harnett og Dawe, 2012). Hvötin til þess að sýna neikvæðar tilfinningar og láta undan reiði og 

gremju getur vel verið til staðar í vissum aðstæðum en meðvituð sjálfstjórnun felur í sér að 

stoppa áður en brugðist er við, fletta í gegnum þau hugarferli og tilfinningar sem eiga sér 

stað og velja betri og viðeigandi viðbrögð og uppeldisaðferðir (Duncan o.fl., 2009; Siegel og 

Hartzell, 2014).  

Þegar foreldrar horfa á hegðun barna sinna út frá eigin þörfum grípa margir til neikvæðra 

uppeldisaðferða vegna þess að þær virðast virka í aðstæðunum. Slíkar aðferðir teljast þó ekki 

siðferðilega réttar og eru alls ekki notaðar með virðingu og umhyggju fyrir hag barnanna í 

huga. Það getur líka verið erfitt að velja viðeigandi viðbrögð þegar foreldrar eru illa 

upplagðir, þreyttir, pirraðir eða vonsviknir. Þá hugsa þeir ekki skýrt og eru líklegri til þess að 

bregðast of harkalega við sem getur valdið tilfinningalegu álagi hjá börnunum. Börn hafa 

hinsvegar þörf fyrir að foreldrar þeirra séu sveigjanlegir og í tilfinningalegu jafnvægi. 

Foreldrar þurfa því að gera sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem felst í hlutverki þeirra og taka 

ábyrgar ákvarðanir um uppeldisaðferðir sínar með tilfinningalega vellíðan barnanna í huga 

(Siegel og Hartzell, 2014).  

Núvitund hjálpar foreldrum að beita sjálfstjórnun í samskiptum við börnin sín, hjálpar 

þeim að sýna þolinmæði, viðurkenna tilfinningar barnsins og að vera til staðar þegar það 

sýnir erfiðar tilfinningar (Coatsworth o.fl., 2010). Hún auðveldar þeim líka að kenna börnum 

á tilfinningar sínar ásamt því að vera fyrirmyndir í því hvernig þeir stjórna eigin tilfinningum, 

velja viðeigandi viðbrögð og taka ábyrgar ákvarðanir (Siegel og Hartzell, 2014). Börn og 

ungmenni þurfa að geta tekið áhrifaríkar og upplýstar ákvarðarnir þegar þau standa frammi 

fyrir vandamálum lífsins og læra það meðal annars í samskiptum við foreldra sína. Margar 

aðstæður sem fela í sér ákvarðanatöku geta verið streitumiklar og skiptir máli að hafa stjórn 

á tilfinningum sínum og hegðun til þess að geta tekist á við afleiðingar ákvarðana sinna 

(Wong o.fl., 2019). Til þess að foreldrar og börn geti lært að taka siðferðislega réttar 

ákvarðanir byggðar á vitund og umhyggju er nauðsynlegt að tileinka sér samlíðan og 

samkennd (Lawlor, 2016). 
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4.3.2.5 Samkennd gagnvart sjálfum sér og barninu 

Álit foreldra á sjálfum sér og trú á eigin hæfni sem slíkir hefur áhrif á samskipti þeirra við 

börnin sín. Samkennd í eigin garð (e. self-compassion) felur í sér að beina umhyggju og 

góðvild meðvitað að eigin hugar- og sálarangist með umburðarlyndi og þann skilning fyrir 

augum að sársauki, erfiðleikar og þjáning eru hluti af því að vera mannleg og því eitthvað 

sem allir upplifa (Neff, 2003). Núvitund getur hjálpað foreldrum að sýna sjálfum sér 

samkennd og bera meira umburðarlyndi fyrir eigin viðleitni í uppeldishlutverkinu með því að 

horfa á eigin sársauka, vanmátt og mistök með hjartanu. Þannig geta þeir sýnt sjálfum sér 

góðvild í stað þess að rífa sig niður og álasa sjálfum sér fyrir að standast ekki eigin væntingar í 

uppeldishlutverkinu. Samkennd í eigin garð auðveldar þeim að fyrirgefa sjálfum sér og horfa 

á eigin reynslu í víðara samhengi, skilja að þeir eru ekki einir í að upplifa erfiðar tilfinningar 

og aðstæður, að það er einfaldlega hluti af því að vera foreldri, að enginn er fullkominn og 

allir hafa sínar takmarkanir (Neff, 2003; Duncan o.fl., 2009). Færni í því að sýna sjálfum sér 

samkennd skiptir þannig máli fyrir alla foreldra. Hinsvegar getur slík færni skipt sköpum fyrir 

foreldra þar sem ótraust og brotin tengsl hafa myndast við barnið og hjálpað þeim að styrkja 

tengslin á ný (Moreira o.fl., 2015). 

Neff (2003) segir ákveðið tilfinningalegt öryggi fólgið í því að sýna sjálfum sér samkennd 

því það gerir foreldrum kleift að líta í eigin barm og skoða sjálfa sig og hegðun sína án þess að 

dæma of harkalega. Þannig eru meiri líkur á því að þeir átti sig á hugsunum, tilfinningum og 

hegðun sem hafa neikvæð áhrif á uppeldisaðferðir þeirra og geti tekið viðeigandi skref í átt 

að því að bæta samskiptin. Samkennd með sjálfum sér getur til að mynda dregið úr 

einkennum streitu, þunglyndis og kvíða hjá foreldrum og hjálpað þeim að setja sig í spor 

barnanna sinna, sérstaklega þegar þau tjá erfiðar tilfinningar og mæta þeim með meiri 

skilningi og samkennd (Bögels o.fl., 2010). Þegar foreldrar sýna sjálfum sér góðvild og dæma 

sjálfa sig minna leiðir það af sér meiri góðvild í garð annarra og dregur úr því að þeir dæmi 

aðra, þar á meðal börnin sín (Neff, 2003). Samkennd í eigin garð hjálpar þannig foreldrum að 

takast á við eigin vanmáttartilfinningar á uppbyggilegri hátt, eflir trú þeirra á að þeir séu 

góðir og hæfir foreldrar sem leiðir af sér lífsbætandi samskipti við börnin þeirra sem hlúa að 

félagslegum og tilfinningalegum þroska þeirra á áhrifaríkan hátt (Duncan o.fl., 2009; 

Coatsworth o.fl., 2010).  
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5 Umræður og niðurlag 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða hvaða áhrif núvitund í uppeldi hefur á félags- og 

tilfinningafærni foreldra og barna. Einnig taldi ég mikilvægt að varpa ljósi á mikilvægi 

tilfinningagreindar, öruggra tilfinningatengsla og samlíðunar fyrir félags- og tilfinningafærni, 

vellíðan og samskipti foreldra og barna. Rannsóknarspurningin var: Hvernig getur uppeldi 

með núvitund hlúð að félags- og tilfinningafærni foreldra og barna? 

Það er ljóst að fræðimenn eru sammála um að félags- og tilfinningafærni er 

grundvallarlífsfærni sem mikilvægt er að hlúa að, efla og styrkja fyrir andlega vellíðan, 

velgengni og velferð fólks í lífinu. Hún felur í sér tilfinningavitund gagnvart sjálfum okkur og 

öðrum, sjálfstjórnun í fjölbreyttum aðstæðum og getu til þess að eiga í jákvæðum og 

heilbrigðum samskiptum við aðra með samlíðan og samkennd að leiðarljósi. Þessi færni er 

því gríðarlega mikilvæg og þýðingarmikil í eins nánum samböndum og sambönd foreldra og 

barna eru. Foreldrar þurfa að geta mætt tilfinningalegum þörfum barna sinna á viðeigandi 

hátt þar sem það er grundvöllur þess að örugg tilfinningatengsl geti myndast. Þau eru 

nauðsynleg fyrir heilbrigðan tilfinningalegan og félagslegan þroska barna og forsenda þess að 

hægt sé að rækta sjálfsvitund, félagsvitund, sjálfstjórnun, samskiptafærni og ábyrga 

ákvörðunartöku. 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt hvernig reynsla og upplifanir foreldra úr eigin æsku hafa áhrif 

á samskipti þeirra við börnin sín og hvernig uppeldisaðferðir þeir tileinka sér. Það skiptir því 

máli að foreldrar átti sig á hvernig fortíð þeirra mótar framtíð barnanna þeirra og geri það 

sem þeir geta til þess að tryggja börnum sínum farsæla framtíð. Mikilvægt er að foreldrar 

geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem felst í uppeldishlutverkinu og taki það hlutverk alvarlega 

sem fyrirmyndir barna sinna. Það hefst með því að þeir skoði eigin hugsanir, reynslu og 

tilfinningar og átti sig á hvernig þær móta samskipti þeirra við börnin sín og að þeir geti stigið 

út úr neikvæðum vanabundnum viðbrögðum og hegðun og nálgast þær og uppeldið á annan, 

hjartahlýrri hátt.  

Núvitund felur í sér að beina athyglinni meðvitað að því sem á sér stað á núlíðandi 

augnabliki og taka því með opnum huga og mildi. Uppeldi með núvitund (e. mindful 

parenting) veitir þannig foreldrum þau verkfæri sem þeir þurfa til þess að hlúa að eigin 

félags- og tilfinningafærni ásamt félags- og tilfinningafærni barna sinna. Þau felast í því að 

hlusta á börnin sín af fullri athygli og þjálfa tilfinningavitund og sjálfstjórnun í uppeldinu. Þau 

felast líka í því að mæta sjálfum sér með samkennd, viðurkenna eigin tilveru án þess að 

dæma og gera slíkt hið sama gagnvart börnunum sínum. Þannig styðja þeir við 

tilfinningavitund barna sinna gagnvart sjálfum sér og öðrum, efla sjálfstjórnun þeirra og 
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samskiptafærni sem býr þau undir að taka ábyrgar ákvarðanir í samfélagi og samskiptum við 

aðra. 

Það getur verið auðvelt fyrir okkur að sýna öðrum samlíðan og mæta þeim með 

samkennd, góðvild og umhyggju en mörgum finnst erfitt að gera slíkt hið sama gagnvart 

sjálfum sér. Við eigum það til að setja á okkur þá óraunhæfu og ósanngjörnu pressu að vera 

hið fullkomna foreldri alla daga og rífum okkur svo niður fyrir að mistakast eða finnast við 

ekki standa okkur eins vel og einhver annar virðist gera. Núvitund hjálpar foreldrum að sýna 

sjálfum sér samkennd og skilja að erfiðleikar og mistök eru hluti af því að vera foreldri alveg 

eins og gleði og góðar stundir.  

Það er enginn fullkominn og við getum ekki alltaf verið hundrað prósent. Börn þurfa líka 

á því að halda að sjá foreldra sína gera mistök og takast á við þau á heilbrigðan hátt. Þannig 

læra þau að gera slíkt hið sama. Núvitund eflir tilfinningavitund foreldra og gerir þeim kleift 

að takast á við eigin vanmátt, óöryggi og misbresti á uppbyggilegri hátt. Það gefur þeim 

tækifæri til þess að vaxa sem foreldrar og trú þeirra á eigin getu og hæfni eflist. Þeir geta 

betur sett sig í spor barnanna sinna og mætt þeim með skilningi, samlíðan og samkennd. Þeir 

geta betur skilið hvernig barnið sér og upplifir tilveru sína og hvað það er að ganga í gegnum. 

Börn þurfa á því að halda að foreldrar þeirra sjái þau, að þeir sjái dýpra heldur en hegðun 

þeirra gefur til kynna á yfirborðinu og átti sig á hvernig börnunum þeirra líður og hvers vegna 

þau hegða sér eins og þau gera. Það styrkir tilfinningaleg tengsl þeirra. 

Tilfinningatengsl styrkjast einnig í samveru foreldra og barna og í einlægum og 

innihaldsríkum samræðum um allt milli himins og jarðar þar sem leitað er eftir hugmyndum 

barnanna, líðan þeirra og sýn á tilveruna. Foreldrar tengjast börnunum sínum og byggja upp 

traust með því að hlusta á þau af fullri athygli, sama hversu stórt eða lítið það er. Börn eru 

jafnframt líklegri til þess að deila tilfinningum sínum og hugarangri með foreldrum sínum 

þegar þau skynja að það er verið að hlusta á þau. Þannig upplifa börn virði sitt og foreldrar 

geta hlúð að tilfinningalegri vitund þeirra, skilningi og færni. Þegar börn finna að þau skipta 

máli, að skoðanir þeirra, hugmyndir og líðan hafa gildi og tekið er tillit til þeirra, þá blómstra 

þau sem einstaklingar.  

Núvitund styður einnig við sjálfstjórnun foreldra í samskiptum við börnin sín og hjálpar 

þeim að stoppa og velja viðbrögð sín með tilliti til þess hvaða áhrif þeir vilja að viðbrögðin 

hafi á börnin og hvað þeir vilja að börnin læri af viðbrögðum þeirra. Börn horfa til foreldra 

sinna eftir leiðsögn í gegnum lífið og þurfa á því að halda að þeir séu til staðar fyrir þau, hér 

og nú og leiðbeini þeim eftir bestu getu með skilyrðislausa ást og umhyggju að leiðarljósi.  

Foreldrar eru mannlegir og þetta er erfitt og krefjandi markmið en á sama tíma svo 

gríðarlega mikilvægt fyrir framtíð barnanna okkar. Þau eiga það skilið að við gerum okkar 

allra besta til þess að vera eins góðir og uppbyggjandi foreldrar og við mögulega getum verið. 
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Það er á okkar ábyrgð að búa þau undir þetta líf og veita þeim nauðsynleg verkfæri til þess 

að takast á við það, standa aftur upp þegar á móti blæs og halda áfram með umhyggju og 

samlíðan gagnvart sjálfum sér og samferðafólki sínu á þessu ferðalagi sem lífið er. Þegar 

foreldrar tileinka sér núvitund og læra að vera meðvitað til staðar í augnablikinu, veita 

sjálfum sér, barninu og aðstæðunum fulla athygli og taka öllum þessum þáttum eins og þeir 

eru, af mildi og hjartahlýju, geta þeir hlúð að eigin félags- og tilfinningafærni og verið þannig 

betur í stakk búnir til þess að hlúa að félags- og tilfinningafærni barna sinna.  

Meðvitund gagnvart tilfinningum og vísbendingum sem gætu annars hafa liðið hjá án 

þess að tekið væri eftir þeim skiptir máli fyrir samskipti foreldra og barna. Hugsunar- og 

eftirtektarleysi í samskiptum við börn getur valdið sálrænum skaða og tilfinningalegum 

sárum. Meðvitund af þessu tagi hefur lækningarmátt og hef ég sjálf fundið fyrir miklum 

breytingum á sjálfri mér og samskiptum mínum við börnin mín eftir að þessi vegferð mín 

hófst.  

Að nálgast uppeldi með núvitund og á meðvitaðan hátt gerir foreldrum kleift að velja 

jákvæðar uppeldisaðferðir og styrkir tilfinningatengsl þeirra. Það hjálpar þeim að taka 

börnunum sínum eins og þau eru og viðurkenna þau með öllum þeim tilfinningum sem þau 

hafa og láta í ljós. Það felur í sér þann ásetning að mynda og viðhalda jákvæðu og heilbrigðu 

sambandi við börnin samhliða því að setja skýr mörk þar sem börnunum er sýnd umhyggja, 

skilningur og þeim mætt með samlíðan að leiðarljósi. Það styrkir foreldra í að styðja við 

sjálfræði og efla sjálfstraust barnanna ásamt því að hvetja börnin til þess að vera trú sjálfum 

sér og fylgja eigin sannfæringu, vonum og þrám í lífinu. Það elur af sér gæðameiri 

samverustundir og stuðlar að samheldni og meiri þátttöku foreldra í lífi barna sinna.  

Andleg vellíðan barnanna minna og að hlúa að félags- og tilfinningafærni þeirra er mitt 

hjartans mál. Mín heitasta ósk er að þeim vegni vel í lífinu, að þau búi yfir þrautseigju og 

andlegum styrk og geti mætt öðrum með samlíðan og góðvild. Að þau búi yfir 

tilfinningavitund og sjálfstjórnun ásamt því að geta átt jákvæð og heilbrigð samskipti við 

annað fólk og viðhaldið vináttusamböndum. Flestir foreldrar virðast vera sömu skoðunar en 

marga skortir þekkingu og færni til þess að hlúa að þessum eiginleikum, þeir vita einfaldlega 

ekki hvernig þeir eiga að fara að því eða átta sig ekki á þeim áhrifum sem framkoma þeirra og 

viðhorf hafa á börnin þeirra.  

Niðurstaða mín er sú að örugg tengslamyndun og tilfinningavitund foreldra og barna er 

mjög mikilvæg og að núvitund er áhrifamikil nálgun í uppeldi sem hlúir að félags- og 

tilfinningafærni foreldra og barna með ýmsu móti. Ég tel þess vegna að það þurfi að leggja 

meiri áherslu á foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf um mikilvægi öruggra tilfinningatengsla 

foreldra og barna með áherslu á núvitund og ávinning hennar með tilfinningalega vellíðan 

foreldra og barna í huga. 
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Það þarf að hjálpa foreldrum að átta sig á hvernig reynsla þeirra og upplifanir í æsku geta 

mótað persónuleika þeirra og uppeldisaðferðir og hvernig sama munstrið getur endurtekið 

sig ef þeir gefa sér ekki tíma til þess að skoða huga sinn og hjarta, vera meðvitaðir og taka 

viðeigandi skref til þess að gera betur. Rannsóknir varpa skýru ljósi á hvernig núvitund getur 

hjálpað ólíkum fjölskyldum, óháð aðstæðum, að takast betur á við veruleika sinn og bæta 

samskipti sín og uppeldislega nálgun. Þær sýna einnig hversu mikilvæg lífsfærni félags- og 

tilfinningafærni er og hvernig hún mótast og þroskast í samskiptum foreldra og barna.  

Með því að gera slíka fræðslu að sjálfsögðum og nauðsynlegum þætti í því að búa 

verðandi foreldra undir uppeldishlutverk sitt má undirbúa jarðveg sem hlúir að betri nútíð og 

framtíð margra foreldra og barna. Börnin okkar eru það dýrmætasta sem við eigum og það 

besta sem við getum gefið þeim er örugg nærvera okkar, ást, umhyggja og samlíðan. Það 

hlúir að félags- og tilfinningafærni þeirra og markar spor í hjarta þeirra fyrir lífstíð. 
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