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Ágrip 

Verkefnið er lokaritgerð til BA-prófs við deild menntunar og margbreytileika. Leitast er eftir 

að rannsaka gildi uppeldisaðferðarinnar RIE eða Resources for infant educarers, en í íslenskri 

þýðingu nefnist hún Virðingarríkt tengslauppeldi. Leitað verður svara við 

rannsóknarspurningunni: „Hvað felst í Virðingarríku tengslauppeldi og hver er hugsanlegur 

ávinningur uppeldisstefnunnar?“. Vonast er eftir að þessi fræðilega samantekt á RIE geti nýst 

foreldrum og öðrum uppalendum til að fá betri skilning á aðferðinni, og ekki síst að foreldrar 

geti nýtt sér aðferðirnar í uppeldi barna sinna. Hugmyndafræðin á bakvið RIE einkennist af 

því að setja börnum skýr mörk af yfirvegun. Leyfa á þroskaferlum barna að eiga sér stað á 

náttúrulegan máta og bjóða bæði grátur og hlátur barna velkominn. Uppeldisstefnan er að 

vissu leyti óhefðbundin og stríðir oft á tíðum gegn því sem einstaklingar hafa sjálfir verið aldir 

upp við. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 10 ECTS eininga lokaverkefni til BA prófs í Uppeldis- og menntunarfræði við 

Háskóla Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Bryndísi Jónu Jónsdóttur fyrir góða 

leiðsögn við gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka Herði Sigurðssyni fyrir veittan stuðning og 

mikla þolinmæði. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. 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 ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 
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1 Inngangur  

Virðingarríkt tengslauppeldi, eða öðru nafni RIE, er uppeldisaðferð sem foreldrar hafa nýtt 

sér í auknum mæli. RIE kemur frá ungverska barnalækninum Emmi Pikler sem opnaði 

barnaheimilið Lóczy fyrir munaðarlaus börn. Þar sannreyndi Pikler hugmyndir sínar varðandi 

uppeldi barna. Meginmarkmið barnaheimilisins var að gefa börnum færi á að aðlagast nýjum 

aðstæðum inni á heimilum nýrra fjölskyldna með auðveldum hætti (Pikler, 1968). Mikilvægt 

er að foreldrar og forráðamenn sem vilja fylgja stefnunni þekki fræðin að baki henni og öðlist 

skilning á markmiðum Virðingarríks tengslauppeldis. Börnum er eðlislægt að reyna á mörkin 

sem þeim eru sett. Börn eru vísindamenn og alltaf að læra eitthvað nýtt í bland við að hafa 

blendnar tilfinningar sem oft á tíðum er erfitt að hafa stjórn á. Það er fullkomlega eðlilegt að 

barn reyni á þau mörk sem foreldrar setja því. Þess vegna er mikilvægt að foreldri setji barni 

skýr mörk og sé traustur og öruggur leiðtogi. Þá er einnig mikilvægt að eiga samskipti við 

börn með ró og yfirvegun. Með því að haga uppeldishlutverkinu með þeim hætti dregur úr 

þörf barna til þess að láta reyna á þau mörk sem því eru sett (Lansbury, 2014b). RIE hefur 

verið lýst þannig að líta eigi á börn á þann hátt að þeim sé eðlislægt að læra og að uppgötva 

nýja hluti. Þannig er hægt að líkja börnum við vísindamenn sem vinna að því að leysa 

margvísleg vandamál dag hvern (Lansbury, 2014b). 

Í upphafi ritgerðarinnar verður ítarleg umfjöllun um RIE og hugmyndafræðina að baki 

stefnunni. Fjallað verður um venjur, leik barna, tengslamyndun, sjálfstæði og sjálfstjórn 

barna. Ýmsir þættir úr Virðingarríku tengslauppeldi verða þar að auki skoðaðir. Þar á eftir 

verður fjallað um almenna uppeldishætti og sérstaklega verður lögð áhersla á hvernig 

Virðingarríkt tengslauppeldi fellur inn í flokkunarkerfi Baumrind á uppeldisháttum. Næst 

verður einblínt á þroskastig barna og sjálfstraust þeirra. Að lokum munu niðurstöður 

ritgerðarinnar draga saman helstu þætti sem fjallað var um. Draga má þá ályktun að 

rannsóknir gefi það til kynna að leiðandi uppeldisaðferðir á borð við RIE hafi ýmis jákvæð 

áhrif á bæði börn og þroska þeirra og einnig foreldra og upplifanir þeirra af uppeldishlutverki 

sínu. Mikilvægt er að nefna að þrátt fyrir vinsældir RIE virðist vera vöntun á nýlegum 

rannsóknum sem snúa alfarið að Virðingarríku tengslauppeldi. Vegna vinsælda 

uppeldisstefnunnar RIE á Íslandi er markmið ritgerðarinnar að taka saman gagnreyndar 

upplýsingar um uppeldisstefnuna, flétta hana saman við fræðin og gefa bæði foreldrum, 

forráðamönnum og öðrum einstaklingum sem hafa áhuga færi á að nálgast íslenskt fræðiefni 

um uppeldisstefnuna. Margvíslegar heimildir verða skoðaðar til þess að kanna hvort 

hugmyndir RIE séu í samræmi við rannsóknir og fræði, bæði gamlar og nýjar. Leitast verður 

við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: „Hvað felst í Virðingarríku tengslauppeldi og 

hver er hugsanlegur ávinningur uppeldisstefnunnar?“. 
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2 Virðingarríkt tengslauppeldi 

Foreldrar eiga það sameiginlegt að vilja það sem er barni sínu fyrir bestu. Að verða foreldri 

eru oft gleðitíðindi sem fela í sér að sjá alfarið um lítið ungbarn sem er upp á aðra komið. Í 

þessari ritgerð verður sjónum beint að uppeldisstefnunni Resources for infant educarers. 

Uppeldisstefnan ber íslenska heitið Virðingarríkt tengslauppeldi og hefur oft verið kölluð RIE 

(borið fram „ræ“). Undanfarið hefur RIE verið að ryðja sér til rúms á Íslandi og hefur verið til 

umræðu í íslensku samfélagi. Virðingarríkt tengslauppeldi verður því skoðað ítarlega í næstu 

köflum. Lansbury (2014a) lýsir því hvernig uppeldisstefnan RIE snýst um að treysta börnum. 

RIE leggur áherslu á að börn geti lært án þess að fullorðinn aðili kenni þeim hlutina. Að börn 

geti öðlast hreyfiþroska og vitsmunalegan þroska ásamt að glíma við verkefni sem hentar 

þroska og aldri þeirra (Lansbury, 2014a). Áður en uppeldisstefnan RIE verður útskýrð til hlítar 

verður fjallað um upphaf uppeldisstefnunnar og hvaðan hún kemur. 

2.1 Upphaf RIE 

Virðingarríkt tengslauppeldi er uppeldisstefna sem má rekja til Emmi Pikler, en hún var 

barnalæknir í kringum árið 1930. Um það leyti byrjaði Pikler að þróa hugmyndir sínar um 

uppeldi barna. Pikler aðstoðaði um 100 fjölskyldur bæði hvað varðar heilsu barnanna og 

aðstoðaði einnig mæður í uppeldinu. Pikler ályktaði sem svo að aðferðir hennar varðandi 

uppeldi hefðu jákvæð áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu barnanna. Alvarleg veikindi 

voru til að mynda fátíð hjá skjólstæðingum Pikler og leiddu uppgötvanir hennar til útgáfu 

bókar sem sneri að hugmyndum um uppeldi barna. Eftir seinni heimsstyrjöldina tók Pikler þá 

ákvörðun að opna barnaheimili fyrir þau börn sem höfðu meðal annars misst foreldra sína í 

stríðinu (Tardos, 2010). Barnaheimilið var nefnt Lóczy-stofnunin og var ætluð börnum allt að 

þriggja ára aldri eða fram að því að börnin eignuðust fjölskyldu. Á meðan börnin dvöldu á 

heimilinu fylgdist Pikler ítarlega með þroska þeirra og skráði hjá sér niðurstöðurnar. 

Starfsfólk Lóczy-heimilisins var þjálfað í að fara eftir uppeldishugmyndum Pikler. Í þessu 

umhverfi gat Pikler fylgst með gangi mála og haldið utan um þroska og líðan barnanna. 

Meðan á þessu tímabili stóð sannreyndi Pikler hugmyndir sínar um jákvæð áhrif Virðingarríks 

tengslauppeldis með rannsóknum sínum á Lóczy-stofnuninni. Hlutverk starfsfólks Pikler var 

fjölbreytt, það voru ekki einungis umönnunaraðilar barna á staðnum heldur einnig starfsfólk 

sem sá alfarið um að fylgjast með börnunum og árangri þeirra í samstarfi við Pikler (Marlen, 

2017; Tardos, 2010). Meginmarkmið Lóczy-stofnunarinnar var að börnin gætu notið 

kostanna af að dvelja tímabundið á stofnun sem hafði að markmiði að gera börnin að 

sjálfstæðum einstaklingum sem væru góðir í að vinna í hóp. Með því áttu börnin að eiga betri 

möguleika á að takast á við að aðlagast eðlilegu fjölskyldulífi þegar að því kæmi að þau yrðu 
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ættleidd. Þetta fólst í að það væri gagnkvæmt traust og virðing á milli barnsins og 

umönnunaraðila hans (Marlen, 2017).  

Virðing er mikilvægur þáttur í samskiptum á milli einstaklinga. Grunnurinn að jákvæðum 

samskiptum á milli foreldra og barna felur í sér gagnkvæma virðingu og umhyggju (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). RIE leggur áherslu á að foreldrar beri virðingu fyrir börnum sínum 

en foreldrar eiga ekki síður að bera virðingu fyrir sjálfum sér (RIE, e.d.b). Foreldri ber virðingu 

fyrir barni sínu með því að eiga í einlægum samskiptum þar sem sami orðaforði og notaður 

er í samskiptum við fullorðna. Börn eru hvött til þess að vera virkir þátttakendur í daglegu lífi 

og eiga í gagnkvæmum samskiptum við foreldri sitt. Börn fá að leika sér án truflana foreldra 

sinna og er börnunum leyft að efla hreyfiþroska sinn á eigin vegum. Þá eru foreldrar hvattir 

til þess að hrósa ekki börnum sínum um of og eru börn einnig hvött til þess að finna það sem 

vekur áhuga þeirra án áhrifa foreldra sinna. Foreldrar bjóða þar að auki allar tilfinningar 

barna sinna velkomnar. Þegar börn eiga erfitt þá er þeim leyft að upplifa þær tilfinningar sem 

geta komið í ljós. Ekki er reynt að dreifa huga barnsins einungis til þess að stoppa grát eða 

annars konar tilfinningar. Í stað þess bíður foreldri á hliðarlínunni eða aðstoðar barn að koma 

erfiðum tilfinningum út (Lansbury, 2014a). Sú aðferð að leyfa börnum að tjá allar þær 

tilfinningar sem geta komið í ljós felur í sér virðingu foreldra fyrir börnum sínum sem er ein 

af meginhugmyndum að baki hugmyndafræði RIE. 

2.2 Hugmyndafræði RIE 

Virðingarríkt tengslauppeldi leggur áherslu á að hvetja foreldra og forráðamenn áfram með 

það að leiðarljósi að barni þeirra sé veitt örugg og traust byrjun í lífinu. Auk þess er lögð 

áhersla á virðingarrík samskipti allt frá því að barn kemur í heiminn. Þessi aðferð felur í sér að 

foreldrar geti einbeitt sér að því að efla tengslin við börn sín og með því læra báðir aðilar að 

treysta hvor öðrum. Stefnan leggur áherslu á að borin sé virðing fyrir barni en að foreldrar 

beri einnig virðingu fyrir sjálfum sér. Foreldrar eru hvattir til þess að tala við börnin sín og 

segja þeim til hvers er ætlast af þeim og einnig að setja börnum skýr mörk (RIE, e.d.b). Traust 

er einnig stór hluti af RIE, foreldrar treysta að börn muni tileinka sér þá hæfni sem þau þurfa 

til þess að kljást við daglegar athafnir á sínum eigin hraða. Með því getur barn notað 

hæfileika sína og þá hæfni sem það hefur tileinkað sér og þar að auki eflt getu sína í leiðinni. 

Þegar foreldrar fylgjast vandlega með barni sínu sýnir það virðingu vegna þess að þegar barni 

er sýnd óskipt athygli taka foreldrar betur eftir því þegar barn vanhagar um eitthvað. Þá 

lærist með tímanum hvernig tjáskipti barnið sendir frá sér og getur foreldri því svarað kalli 

þess af öryggi. Þegar aðstæður eins og bleyjuskipti eiga í hlut þá hvetur foreldri barn til 

þátttöku, fundinn er tími til þess að efla samskiptin á milli foreldris og barns en einnig 

samvinnu í aðstæðunum. Foreldri reynir að haga bleyjuskiptum þannig að báðir aðilar geti 

notið þeirra (RIE, e.d.b).  
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Venjur skipta höfuðmáli í samskiptum við börn. Þegar börn vita til hvers er ætlast af 

þeim og hvað er að fara að gerast næst eru þau frekar róleg. Ef tekið er dæmi um það þegar 

foreldri þarf að taka barn í fangið, þá labbar foreldri að barni og talar við það svo að barn viti 

að foreldri er að nálgast og sér foreldri sitt. Svo segir foreldri til að mynda, ég ætla að taka 

þig upp núna og setja á þig hreina bleyju, þá bíður foreldri eftir svari og tekur þar á eftir 

barnið í fangið. Með þessari aðferð er barn öruggt í umhverfi sínu og veit hvað mun gerast 

næst (Elliot og Gonzalez-Mena, 2011). Börn reyna á mörk foreldra sinna en þau gera það til 

þess að foreldri setji þeim mörkin. Stundum þurfa börn að fá útrás fyrir tilfinningar sínar og 

kunna ekki aðra leið en að sýna af sér óæskilega hegðun. Þegar slíkt atvik kemur upp, þá eru 

foreldrar tilbúnir til þess að stíga inn í og setja börnum skýr mörk af öryggi en einnig á 

yfirvegaðan máta. Þegar börnum eru sýnd skýr mörk sem fylgt er eftir bregðast börnin oft 

neikvætt við, en ef mörkin eru skýr þá koma börnin sér fljótlega aftur í leik. Það þarf ekki að 

hræðast grátur barna, stundum þurfa börn að fá mörk til þess að geta losað út ákveðnar 

tilfinningar og þegar það er búið, þá getur barn snúið aftur að leik sínum. Ef barn sýnir af sér 

óæskilega hegðun eins og að lemja frá sér þá er foreldri tilbúið að gefa skýr mörk af 

yfirvegun. Dæmi um það gæti verið, „ég get ekki leyft þér að slá mig“, ef barn heldur áfram 

að slá frá sér þá heldur foreldri höndum barnsins frá sjálfu sér svo að barnið nái ekki að slá 

viðkomandi og útskýrir foreldri þar að auki hvað á sér stað (Lansbury, 2014b). 

RIE leggur áherslu á að líta á börn sem einstaklinga sem er eðlislægt að læra og uppgötva 

nýja hluti. Hægt er að líkja börnum við vísindamenn sem geta prófað tilgátur og leyst alls 

kyns vandamál. Börnin geta tekið á móti, unnið úr nýjum hugmyndum og skilið það sem sagt 

er við þau. Börn geta þar að auki leikið sér einsömul í lengri tíma án þess að foreldri þurfi að 

sitja yfir þeim eða þá að hafa ofan af fyrir börnunum öllum stundum (Lansbury, 2014a). 

Rannsóknir hafa sýnt að börn allt frá unga aldri hafi rökréttar kenningar um hvernig umhverfi 

þeirra virkar. Sýnt hefur verið fram á að hugsanir barna séu oft mjög rökréttar og líkist 

rannsóknaraðferðum vísinda (Gopnik, 2012). Foreldrar eru hvattir til að lýsa athöfnum barna 

sinna í stað þess að hrósa börnum. Dæmi má taka um barn sem liggur á bakinu og eftir stutta 

stund snýr það sér yfir á magann og lítur á foreldri sitt. Í stað þess að hrósa hástöfum þá 

mæla uppeldisaðferðir RIE með að brosa hlýtt til barnsins og einfaldlega lýsa því sem var að 

gerast, „ég sá að þú rúllaðir þér yfir á magann“ (Lansbury, 2014a). Með að viðurkenna 

athafnir barnsins eflist hæfni þess til að kanna þá hluti sem það hefur áhuga á án hættu á að 

barnið falist einungis eftir hrósi frá því sem vekur ekki virkilegan áhuga (Lansbury, 2014b). 

Börn geta lært alls kyns hluti án kennslu frá fullorðnum einstaklingi. Það er einmitt eitt af 

markmiðum Virðingarríks tengslauppeldis. Börn allt niður í nýfædd hafa sínar eigin hugsanir 

og þrár sem þau sækjast eftir. Þess vegna er nauðsynlegt að leyfa börnum að prófa sig áfram 

í aðstæðum sem henta hverju aldursskeiði fyrir sig og læra þannig nýja hluti. Þegar foreldrar 
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fylgjast gaumgæfilega með börnum sínum geta þau séð þegar börnin eru að velta hlutum 

fyrir sér og ef þau vanhagar um eitthvað. Því er mikilvægt að foreldrar leyfi börnum að velta 

umhverfinu fyrir sér. Fullorðnir einstaklingar eiga það til að halda að börnum leiðist, að börn 

njóti þess ekki að liggja í öruggu umhverfi og velta því fyrir sér. Þó svo að það líti út fyrir að 

barn sé ekki að gera neitt sérstakt, þá getur verið að það sé að meðtaka umhverfi sitt og það 

getur verið ákveðin upplifun fyrir ungt barn (Lansbury, 2014a). Börn verðskulda sömu 

virðingu og þá sem fullorðnum er sýnd. Gott er fyrir foreldri að hugsa til þess hvernig það 

sjálft myndi vilja láta koma fram við sig ef það gæti lítið hreyft sig á milli staða og gæti ekki 

tjáð sig að fullu. RIE hvetur því foreldra til þess að eiga samskipti við barn sitt, allt frá fyrsta 

degi í lífi þeirra. Láta barnið vita að foreldri ætli sér að taka þau í fangið núna eða leggja það 

niður og eiga gagnkvæm samskipti við barnið. Þá er einnig mælt með að spyrja barnið 

spurninga og bíða eftir svari (Lansbury, 2014a). Dæmi um gagnkvæm samskipti á milli 

foreldris og barns gætu verið með þessum hætti: „Ég ætla að taka þig upp núna, er það í 

lagi?“. Ef fylgst er vel með barni á meðan samskipti eiga sér stað, þá er hægt að sjá þau merki 

sem barn gefur frá sér til þess að svara spurningum foreldra sinna (Lansbury, 2014a). Barn 

getur því svarað spurningu foreldris síns með brosi og baðað út höndum eða þess vegna litið 

undan og velt fyrir sér myndinni sem hangir uppi á vegg. Þannig má greina skýr merki þess 

hvort barn sé tilbúið að vera tekið í fangið.  

Tengslamyndun foreldra og barna er einn af mikilvægustu þáttunum innan RIE. Í 

rannsókn Krochek og Mowder (2012) voru þrjú gildi sem talin voru mikilvægust í uppeldinu. 

Fyrst og fremst var áhersla lögð á tengslamyndun, þar á eftir var fjallað um almenna velferð 

og vernd barns og að lokum var talað um svörun. Svörun er útskýrð þannig að barni er svarað 

eftir þörfum hvers tíma fyrir sig. Sem dæmi má nefna að barn grætur vegna þess að það er 

svangt og foreldri svarar þeirri þörf með að gefa barninu að borða. Þegar tengslamyndun á 

sér stað á það bæði við um börn og foreldra. Foreldrar eru jafn háðir börnum sínum eins og 

þau eru háð foreldrum sínum (Maccoby, 1980). Tengsl eru á milli foreldra og barna og 

félagslegrar hæfni barnanna. Börn sem hafa lélega félagslega hæfni eru ólíklegri til þess að 

tengjast föður sínum heldur en börn með góða félagslega hæfni. Tengslin á milli móður og 

barns eru hins vegar sterk, sama hvort barn hefur lélega félagslega hæfni eða góða (Ferreira 

o.fl., 2016). Börn læra það sem fyrir þeim er haft. Þau líkja eftir hegðun sem þau sjá hjá 

öðrum og á það einnig við um sjónvarpsefni. Rannsókn sýndi ungbarn sem gat hermt eftir 

hreyfingum sem það hafði séð í sjónvarpi allt að sólarhring áður (Lightfoot, Cole og Cole, 

2013). Því hefur það áhrif hvernig foreldrar haga samskiptum sínum við börn og aðra 

einstaklinga. Tengslakenning Bowlby kemur inn á hvernig samskiptin á milli foreldra og barna 

koma fram í uppeldinu. Tengsl eiga sér stað á milli einstaklinga og finna ungbörn fyrir 

tengslum við foreldra sína. Þegar barn er sett í aðstæður sem það er óvant, til dæmis þar 
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sem foreldri jafnvel skilur barn eftir, getur barnið orðið órólegt en þegar foreldri kemur aftur 

verður það öruggt með sig á ný. Óróleg hegðun barnsins í slíkum aðstæðum er eðlilegur hluti 

af þroska þess og er lýst sem bjargráði. Barn treystir foreldri sínu að fullu vegna þess að sá 

aðili hefur verið fyrsti umönnunaraðili barnsins frá því barnið man eftir sér. Því er það ekki 

óeðlilegt að barn verði óöruggt þegar öryggi þess er kippt undan því (Marrone, 2014). 

Ef vikið er að sjálfstæði barna þá eykst það við að efla hreyfiþroska sinn á eigin vegum. 

Þá er lögð áhersla á að foreldrar leyfi börnum að misstíga sig í ævintýrum sínum án 

takmarkana foreldra sinna (Pikler, 1968). Með þessari aðferð fær barn að taka sínar eigin 

ákvarðanir en auðvitað innan ákveðinna marka foreldra sinna og finnur þannig fyrir auknu 

valdi yfir sjálfu sér sem myndar þar með betri sjálfshæfni. Slíkt hefur jákvæð áhrif á hæfni 

barna, allt frá fyrsta ári í lífi þeirra og eftir því sem börnin eldast eykst trú þeirra á eigin 

hæfni. Hins vegar þegar foreldrar reyna að stjórna börnum sínum orsakar að börnin hafa 

minni trú á eigin getu og hæfni. Þar með verður frammistaða barnanna lakari fyrir vikið 

(Muenks, Wigfield og Eccles, 2018). Rannsóknir Pikler (1968) á barnaheimilinu Lóczy sem 

nefnt var hér að framan gefa til kynna að börn sem alin eru upp við RIE frá fyrsta degi séu 

áberandi örugg í hreyfingum þegar þau fara að ganga. Á barnaheimilinu dvöldu 1400 börn 

sem öll ólust upp við uppeldisaðferðir RIE. Börnin fengu tækifæri til þess að efla hreyfiþroska 

sinn á sínum eigin hraða í öruggu umhverfi eftir hverju aldursskeiði fyrir sig. Ekkert þessara 

barna hlaut beinbrot yfir 20 ára tímabil. 

Hugtakið sjálfstjórn lærist með tíð og tíma. Ungbörn læra sjálfstjórn í samskiptum sínum 

við aðra og allt fram á fullorðinsár. Sjálfstjórn snýst ekki einungis um tilfinningalega þætti 

einstaklinga heldur einnig þegar kemur að líkamlegum þáttum. Þá er hægt að nefna öndun 

eða þegar börn læra að kyngja. Þegar ungbörn eldast læra þau þar að auki aðra þætti eins og 

að stjórna tilfinningum sínum. Börn læra að eiga í samskiptum við aðra og það á líka við um 

hvernig börn haga sér við að ná sínu fram. Börn læra hvernig foreldrar eða aðrir 

umönnunaraðilar svara kalli þeirra og hvernig samskipti eiga sér stað á milli mismunandi 

einstaklinga. Þegar barn á í öruggum tengslum við foreldra sína fær það betri möguleika á að 

þróa með sér sjálfstjórn og hvernig það hagar sér í mismunandi aðstæðum. Það fer eftir því 

hvernig foreldri eða annar umönnunaraðili svarar mismunandi tilfinningum barna. Þegar 

foreldri á í rólegum samskiptum við barn sem á erfitt einmitt á því augnabliki lærir barnið 

hvernig samskipti geta átt sér stað á yfirvegaðan máta og lærir þar með að auka sjálfstjórn 

sína í aðstæðunum (Elliot og Gonzalez-Mena, 2011). Uppeldisaðferðir RIE leggja áherslu á 

tilfinningar barna og mikilvægi þess að leyfa börnum að tjá allar tilfinningar sínar. Grát barna 

þarf ekki að hræðast og er fremur hægt að nýta sér til góðs. Þegar barn hefur fengið að tjá 

tilfinningar sínar að fullu og gráta út uppsafnaðri spennu kemur ákveðin ró yfir það 

(Lansbury, 2014b). Við þess konar aðstæður eru samskipti foreldra og barna mikilvæg. 
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Foreldri þarf að tala við barn og tryggja samskipti á milli beggja einstaklinga, sama hve ungt 

barnið er. Foreldrar eiga ekki að stökkva til og reyna að stöðva grátur barnsins heldur reyna 

að finna út úr því hvað gæti staðið að baki óróleikanum. Barni er sinnt með að mæta 

grunnþörfum þess og ef þeim er mætt en grátur er enn til staðar getur verið að barn þurfi 

jafnvel einungis viðurkenningu á tilfinningum sínum og staðfestingu á að það sé einhver til 

staðar fyrir barnið. Þegar foreldrar gleyma sér í að skemmta barni um of til þess að forðast 

grátur þess getur það leitt til þess að barn þarf sífellda skemmtun og verður þar með pirrað 

þegar foreldri getur ekki sinnt fyrri skemmtunum eins og áður. Því er mikilvægt að muna að 

börnum leiðist yfirleitt ekki, frá fyrsta degi eru börn forvitin um umhverfi sitt, skoða í 

kringum sig og upplifa heiminn (Gonzalez-Mena, 2007). 

Samkvæmt grein Morawska, Dittman og Rusby (2019) hafa jákvæðir uppeldishættir 

jákvæð áhrif á sjálfstjórn barna. Hugtakið sjálfstjórn kemur fram um eins árs aldur og lærist 

hjá ungbörnum allt fram á fullorðinsár. Sjálfstjórn lærist í samskiptum við aðra og það á 

einnig við ungbörn sem eiga í samskiptum við foreldra sína og nánustu aðstandendur. 

Ungbörn þurfa á aðstoð foreldra sinna að halda fyrst um sinn þegar sjálfstjórn á í hlut. 

Foreldrar koma ungbörnum til aðstoðar þegar erfiðleikar koma upp og fá börnin þannig 

aðstoð við að takast á við erfiðar aðstæður. Þar koma samskipti foreldra og barna við sögu 

en foreldrar í uppeldishlutverkinu hafa áhrif á hvernig sjálfstjórn barna mótast. Eftir eins árs 

aldur kemur sjálfstjórn ungbarna í ljós. RIE leggur áherslu á að barn geti tjáð tilfinningar sínar 

til fulls. Þegar barn missir stjórn á skapi sínu meðal almennings eru foreldrar hvattir til þess 

að vera yfirvegaðir og fara með barnið þar sem það getur tjáð sig að fullu í öruggu umhverfi 

og náð sjálfstjórn á nýjan leik (Lansbury, 2014a). Í samskiptum barna og annarra einstaklinga 

getur sjálfstjórn komið börnum til góðs. Námsárangur barna sem hafa góða sjálfstjórn er 

betri og samskipti við aðra einstaklinga verða auðveldari. Eftir því sem barn er yngra og 

sjálfstjórn þess myndast fyrr, því meiri líkur eru á betri heilsu á fullorðinsárum, námsárangur 

verður betri, framtíðartekjur barnanna verða almennt hærri og líkur á afbrotahegðun barna 

minnka. Jákvæð tengsl eru á milli heilaþroska barna og sjálfstjórnar. Þar má einnig nefna 

hvernig streituvaldandi umhverfi, vöntun á svörun eða þegar foreldrar svara ekki þörfum 

barna sinna og andlegri örvun, hefur neikvæð áhrif á þróun sjálfstjórnar. Börn svara frekar 

leiðsögn foreldra sinna þegar umhverfi þeirra samanstendur af rólegheitum og hlýleika enda 

gefur það börnum betri möguleika á að fara eftir þeim mörkum sem foreldrar setja barni 

sínu. Þegar ungbörn eiga í hlut hefur hlýlegt viðmót foreldra áhrif á það hvernig börn líta á 

eigin tilfinningar og hvernig þau geta ráðið þeim að ýmsu leyti (Morawska, Dittman og Rusby, 

2019). Þegar börn verða eldri geta þau einnig frekar fundið fyrir að aðrir einstaklingar 

samþykki og styðji þau ef foreldrar tileinka sér að sinna þörfum barna sinna með hugulsemi 

að vopni (Erozkan, 2009). Jafnframt er umhverfi barna mikilvægt innan RIE og að barn hafi 
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færi á að þroskast á sínum eigin hraða. Þá er lögð áhersla á að barn geri náttúrulegar 

hreyfingar á hverju aldursskeiði fyrir sig. Því einfaldara sem rýmið er, því auðveldara er fyrir 

barnið að læra. Börnum er gefinn tími til þess að leika sér án truflana. Foreldrar eru hvattir til 

þess að stíga frekar til baka og fylgjast með leiknum í stað þess að annaðhvort kenna börnum 

hvernig eigi að leika hvern leik fyrir sig eða leika leikinn fyrir börnin. Leiksvæði barna eru sett 

upp með aldur og þroska barna að leiðarljósi. RIE leggur áherslu á að leiksvæðin séu einföld 

og börn fari sér ekki að voða. Foreldrar eiga ekki að þurfa að fylgjast með börnunum öllum 

stundum, því er mikilvægt að umhverfi barna henti því aldursskeiði sem barnið er á (RIE, 

e.d.b). 

2.3 Umhverfi barna í RIE 

Gonzalez-Mena (2013) hefur fjallað um leiksvæði barna og hvernig þau henta mismunandi 

aldursskeiðum í hugmyndafræði RIE. Fyrst og fremst er markmið leiksvæða RIE að veita 

börnum öryggi og hlýju en svæðin eiga ekki síður að vekja áhuga barna, þar sem börn eiga 

kost á að læra af upplifunum sínum (Gonzalez-Mena, 2013). Leiksvæði barnanna eiga að vera 

svæði þar sem barn getur ekki farið sér að voða. Barn getur ekki einbeitt sér að leik sínum ef 

foreldri er stanslaust að leiðrétta það vegna þess að leiksvæði þess inniheldur hluti sem barn 

ætti ekki að leika sér með. Þess vegna leggur RIE áherslu á að leiksvæði barnanna séu við 

hæfi aldurs barnsins (Lansbury, 2014a). Öruggu leiksvæði má lýsa með þeim hætti að foreldri 

geti litið af barninu án þess að það fari sér að voða á meðan. Leiksvæði barna fram að sex 

mánaða aldri eru heldur lokuð af. Börn á þessu aldursskeiði eru ekki endilega farin að hreyfa 

sig mikið, því er mikilvægt að huga að því að þessi aldurshópur fái næði og finni fyrir öryggi til 

þess að fikra sig áfram í leik. Með að hafa leiksvæðið heldur lokað af þarf ekki að hafa 

áhyggjur af því að eldra barn eða systkini trufli leikinn eða þess þó heldur að það verði slys 

(Gonzalez-Mena, 2013). Leikföng barnanna eru einföld. Því einfaldara sem leikfangið er því 

meiri áhuga hafa börnin. Börn geta fljótlega orðið þreytt og misst áhugann á leik sínum ef 

leikföngin valda of miklu áreiti (Lansbury, 2014a). RIE leggur einnig áherslu á að börn á 

þessum aldri hafi tækifæri til þess að hreyfa sig eftir bestu getu. Því er einungis þunnt teppi 

sem líkist laki sett á gólfið á leiksvæðið ef nokkuð er sett á gólfið. Með að leggja börnin beint 

á bakið á gólfið fá börnin tækifæri til þess að hreyfa sig án takmarkana vegna þess að þunna 

teppið takmarkar ekki hreyfigetu barnanna. Gólfið gefur börnunum mótstöðu og gefur því 

þeim færi á að snúa sér og hreyfa sig á auðveldan máta sem eykur þar með hreyfiþroska 

barnanna. Á þessu aldursskeiði er einfaldleikinn hafður í fyrirrúmi þegar átt er við leikföng 

barnanna. Viskastykki er vel við hæfi og hefur alls kyns möguleika þó það sé einfaldur hlutur 

og til á flestum heimilum (Gonzalez-Mena, 2013). 

Leiksvæði fyrir eldri börn eru aðeins flóknari. Eftir sex mánaða aldur eru börnin farin að 

fikra sig áfram með að annaðhvort skríða eða ganga. Á því aldursskeiði fá börnin meira rými 
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til þess að athafna sig og leikföngin eru orðin aðeins flóknari (Gonzalez-Mena, 2013). Sem 

dæmi má nefna kubba sem má nýta á marga vegu. Þó er ekki mælt með rafknúnum 

leikföngum eins og bílum sem gefa frá sér hljóð. Leiksvæði þessa aldurshóps inniheldur bæði 

svæði þar sem börnin geta athafnað sig beint á gólfi en einnig mjúkt svæði þar sem þau geta 

klifrað yfir púða eða aðra mjúka hluti. Þá getur leiksvæðið einnig innihaldið ramp eða annars 

konar hóla og hæðir sem gefur börnum færi á að efla grófhreyfingar sínar með að skríða eða 

ganga upp og niður. Þegar leiksvæði barna eru sett upp á þennan máta hafa foreldrar eða 

aðrir umönnunaraðilar kost á að áorka meiru í rólegu umhverfi. Starfsfólk leikskóla sagði frá 

muninum á að vinna í umhverfi þar sem leiksvæðin voru sett upp á þennan máta og hve 

auðveldara starfið var fyrir starfsfólk. Þá voru börnin einnig rólegri og það mátti sjá betri 

einbeitingu í leiknum hjá börnunum (Gonzalez-Mena, 2013). 

Í kafla tvö var farið yfir hvernig hugmyndin um Virðingarríkt tengslauppeldi kviknaði hjá 

barnalækninum Emmi Pikler. Farið var yfir hugmyndafræðina að baki RIE og hvernig Pikler 

þróaði hugmyndir sínar. Að lokum var umhverfi barna skoðað og leiksvæði þeirra sömuleiðis. 

Farið var yfir hvernig leiksvæði barna ættu að vera uppsett til þess að stuðla að þroska 

þeirra. Í næsta kafla verður rætt um uppeldishætti og skoðað verður hvernig Virðingarríkt 

tengslauppeldi fellur að uppeldisháttum Baumrind. 
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3 Uppeldishættir 

Tengslin á milli foreldra og barna hafa verið rannsökuð og hafa fræðimenn farið ýmsar leiðir í 

að skipta uppeldisháttum niður í flokka. Baumrind er fræðimaður sem mikið hefur verið litið 

til og skipti hún uppeldisháttum upp í þrjá flokka (Baumrind, 1966). Fyrsti flokkurinn hefur 

verið kallaður leiðandi uppeldishættir, annar flokkurinn hefur verið nefndur skipandi 

uppeldishættir og sá þriðji eftirlátir uppeldishættir. Fjórða uppeldishættinum var bætt við af 

þeim Maccoby og Martin og hefur sá verið kallaður afskiptalausir uppeldishættir. Hefur þeim 

uppeldishætti verið lýst sem vanrækslu í garð barna (Singh, 2017). 

Færa má rök fyrir því að Virðingarríkt tengslauppeldi flokkist undir leiðandi uppeldishætti 

með tilliti til þess að foreldrar sem fylgja stefnunni sýna barni skýr mörk. Lansbury (2014a) 

talar þar að auki um að foreldrar sýni barni sínu mikla hlýju í uppeldinu. Börn eru hvött áfram 

í því sem þau taka sér fyrir hendur og foreldrar útskýra til hvers er ætlast af þeim. Ef tekin 

eru fyrir atriði innan uppeldishátta Baumrind, þá hafa þeir allir sína kosti og galla. 

Tilfinningalegur stöðugleiki, lífsánægja og aðlögunarhæfni til þess að takast á við ólíkar 

aðstæður eru dæmi um ávinning leiðandi uppeldishátta. Á sama tíma hafa slakur 

námsárangur og einkenni þunglyndis verið tengd við skipandi uppeldishætti. Lágt sjálfsmat, 

lítil sjálfstjórn og árásargirni hafa hins vegar verið tengd við eftirláta uppeldishætti 

samkvæmt rannsóknum (Power, 2013). Ekki má gleyma að ekkert foreldri fellur einungis 

undir einn flokk. Þó að foreldri reyni jafnvel að tileinka sér leiðandi uppeldishætti, þá geta 

komið upp atvik þar sem foreldri getur flokkast undir annan uppeldishátt um stund 

(Maccoby, 1980). Hér á eftir verður þessum fjórum uppeldisháttum gerð skil og þeir skoðaðir 

nánar í tengslum við RIE. 

3.1 Leiðandi uppeldishættir 

Leiðandi uppeldishættir eru taldir heillavænlegastir til uppeldis og hefur þeim verið lýst 

þannig að foreldri setur barni skýr mörk, hvetur það áfram í þeim athöfnum sem barnið 

tekur sér fyrir hendur, útskýrir til hvers er ætlast af barninu og sýnir þar að auki mikla hlýju 

gagnvart því (Theodore, 2017). Foreldri beinir barni að athöfnum sem eru við hæfi hverju 

sinni og er barnið hvatt til þess að taka þátt og tjá sig í þeim samskiptum sem eiga sér stað á 

milli þess og foreldrisins. Barni eru sett skýr mörk og þá útskýrir foreldrið einnig til hvers er 

ætlast af barninu og af hverju þessi mörk hafa verið sett (Baumrind, 1966). Sjálfstjórn barna 

eykst með skýrum mörkum foreldra gagnvart börnum sínum en einnig þegar foreldrar svara 

þörfum barna sinna (Morawska o.fl., 2019). 

Þar að auki veita leiðandi uppeldishættir bæði stöðugleika, lífsánægju og aðlögunarhæfni 

til þess að takast á við ólíkar aðstæður (Power, 2013). Þegar barni hafa verið sett mörk leggur 

foreldri grunninn að því hvernig barn bregst við í framtíðinni í svipuðum aðstæðum. Ef barn 
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bregst við á neikvæðan máta þegar því eru sett mörk þá falast foreldri eftir ástæðu barnsins 

fyrir því hvers vegna það bregst við á þann máta. Með þessum hætti er barni sýnd virðing og 

foreldri hlustar á það sem barnið hefur fram að færa. Foreldri hefur því stjórn á aðstæðum 

án þess að barni séu sýndar of miklar hömlur. Foreldri byggir ákvarðanir sínar á rökum og 

forðast að láta stjórnast einungis af löngunum barnsins hverju sinni (Baumrind, 1966).  

Börn sem alast upp við leiðandi uppeldishætti eru ólíklegri til þess að finna fyrir 

einkennum kvíða og depurðar. Þau hafa meiri trú á eigin hæfni og standa sig almennt betur í 

námi. Jafnframt eru börn sem alast upp við leiðandi uppeldishætti ólíklegri til þess að sýna af 

sér áhættuhegðun (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Kemur það fram í rannsókn Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur og Leifs G. Hafsteinssonar (2001) að þeir unglingar sem alast upp á heimili 

foreldra sem fylgja leiðandi uppeldisháttum eiga í minni hættu á að ánetjast vímuefnum. 

Heimilishald sem leggur áherslu á leiðandi uppeldishætti veitir börnum hlýju, virðingu, 

stuðning og hvatningu. Sjálfsmynd barna verður betri og ábyrgðarkennd þeirra eykst. 

Leiðandi uppeldishættir hafa einnig jákvæð áhrif á tilfinninga-, vitsmuna- og félagslegan 

þroska barna (Sigrún, 2019). Foreldrar leggja jafnframt áherslu á að hafa sjónarmið barna til 

hliðsjónar og börnum eru sett skýr en sanngjörn mörk. Þar með eru börn móttækilegri fyrir 

leiðbeiningum foreldra sinna og efla þær þannig þroska barna. Sjálfsmynd barnanna styrkist 

og finna þau fremur fyrir ábyrgðarkennd heldur en börn sem alast upp við annars konar 

uppeldishætti (Sigrún, 2019). Í rannsókn Baumrind var foreldrum sem notast við leiðandi 

uppeldishætti lýst þannig að börnum væri leiðbeint á rökréttan en hnitmiðaðan hátt. 

Samskipti foreldra og barna voru gagnkvæm og útskýrði foreldri þær reglur sem giltu hverju 

sinni. Þegar þess þurfti þá gátu foreldrar verið strangari en þó með að útskýra hvað átti sér 

stað og reglum og mörkum var framfylgt. Réttur barna og foreldra var samt sem áður hafður 

að leiðarljósi og börn hvött til þess að fylgja reglum en þó vera sjálfstæðir einstaklingar með 

sínar eigin langanir og skoðanir (Maccoby, 1980). Ljóst er að leiðandi uppeldishættir hafa 

margvísleg jákvæð áhrif á uppeldi barna. Í næsta kafla verður fjallað nánar um aðra þrjá 

uppeldishætti sem eru kallaðir skipandi, eftirlátir og afskiptalausir uppeldishættir. 

3.2 Skipandi, eftirlátir og afskiptalausir uppeldishættir  

Foreldrar sem hafa skipandi uppeldishætti í uppeldi barna sinna hafa skýrar reglur líkt og 

foreldrar leiðandi uppeldishátta. Foreldrar sem beita skipandi uppeldisháttum refsa hins 

vegar börnum sínum fyrir það sem rangt er gert og eru þessar refsingar óútskýrðar. Lakur 

námsárangur og einkenni þunglyndis hafa verið tengd við skipandi uppeldishætti og er 

börnunum sýnd lítil hlýja í uppeldinu (Power, 2013). Rannsókn Sarwar (2016) bendir til þess 

að skipandi uppeldishættir orsaki lakari getu barna þegar kemur að sjálfstrausti og 

aðlögunarhæfni. Slíkir uppeldishættir hindra áhuga barna þegar kemur að samskiptum við 

aðra en hafa einnig áhrif á upplifun barns á eigin getu. Fyrrgreind atriði geta leitt til þess að 
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barn reiðir sig að öllu leyti á leiðsögn foreldra sinna. Þegar fjallað er um eftirláta 

uppeldishætti þá lýsa þeir sér þannig að foreldrar sýna barni mikla hlýju. Börnum eru hins 

vegar ekki gefin skýr mörk og ráða þau sér mikið sjálf. Börn sem upplifa að foreldrar eru ekki 

til staðar í uppeldinu eru í aukinni hættu á ofbeldisfullri hegðun, þar eru strákar sérstaklega í 

áhættuhópi (Sarwar, 2016). Lágt sjálfsmat, lítil sjálfstjórn og árásargirni hafa verið tengd við 

eftirláta uppeldishætti (Power, 2013). Að lokum einkennast afskiptalausir uppeldishættir af 

því að barni eru ekki sett nein mörk eða kröfur og þar að auki er barni sýndur lítill stuðningur 

(Singh, 2017). Börn sem eru alin upp við skipandi, eftirláta eða afskiptalausa uppeldishætti 

eru einnig í meiri hættu á að ánetjast vímuefnum þegar á unglingsár er komið (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 2001). Rannsókn greindi frá tengslum á milli 

uppeldisháttanna og vímuefnanotkunar barna og unglinga. Þau börn sem höfðu verið alin 

upp við afskiptalausa uppeldishætti neyttu ólöglegra vímuefna í meiri mæli. Þau voru einnig 

líklegri til þess að reykja heldur en börn sem voru alin upp við hina uppeldishættina (Calafat, 

García, Juan, Becoña og Fernández-Hermida, 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á að bæði 

eftirlátir uppeldishættir og skipandi uppeldishættir hafa verri áhrif á sjálfstjórn barna. Með 

eftirlátum uppeldisháttum er börnum veitt góð svörun en þeim eru ekki gefin nægilega skýr 

mörk. Hjá foreldrum sem beita skipandi uppeldisháttum eru hins vegar sett skýr mörk en 

börnunum ekki veitt góð svörun (Morawska o.fl., 2019).  

Eins og fyrr segir einkennast leiðandi uppeldishættir af skýrum mörkum og hlýju í garð 

barna (Theodore, 2017). Skipandi uppeldishættir einkennast af skýrum mörkum en skorti á 

hlýju og eftirlátir uppeldishættir lýsa sér með þeim hætti að barni er veitt hlýja en ekki skýr 

mörk (Power, 2013). Foreldrar sem notast við afskiptalausa uppeldishætti skortir hins vegar 

bæði skýr mörk og hlýju í garð barna sinna (Singh, 2017). Börnum, sem alast upp við 

Virðingarríkt tengslauppeldi, eru sett skýr mörk af yfirvegun og þeim er fylgt eftir. Ef barn er 

ekki tilbúið að fara eftir þeim mörkum sem foreldri hefur sett þá viðurkennir foreldri 

tilfinningar barnsins. Mörkunum er ekki breytt heldur er barninu hjálpað við að fylgja 

mörkunum eftir. Barni er sýnd hlýja og skilningur á að erfitt getur verið að hætta því sem 

barnið var að gera og því útskýrir foreldri rólega fyrir barninu að það ætli að aðstoða barnið 

við næstu skref (Lansbury, 2014a). Í næsta kafla verður farið ýtarlegar í þætti RIE og hvernig 

þeir samræmast uppeldisháttunum sem fjallað var um hér á undan. 

3.3 Tenging uppeldishátta við RIE 

Eftir umfjöllun síðustu kafla um uppeldishætti Baumrind auk Maccoby og Martin má sjá að 

Virðingarríkt tengslauppeldi fellur undir leiðandi uppeldishætti. Þættir leiðandi uppeldis, eins 

og að setja börnum skýr mörk og að sýna börnum mikla hlýju, einkenna Virðingarríkt 

tengslauppeldi. Gagnkvæm samskipti á milli foreldra og barna eru stór þáttur í RIE. Leiðandi 

uppeldishættir leggja einnig áherslu á gagnkvæm samskipti. Í RIE er fundinn tími til þess að 
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efla samskiptin við barn sitt alveg frá fæðingu þess. Að lokum má nefna að þegar foreldri 

notast við leiðandi uppeldishætti byggir það ákvarðanir sínar á rökum. Foreldri stjórnast ekki 

einungis af því sem barnið vill sem endurspeglast í áherslum Virðingarríks tengslauppeldis 

(Theodore, 2017; Lansbury, 2014a). Ef hinir þrír uppeldishættirnir eru skoðaðir, má sjá að 

þeir innihalda ýmis atriði sem falla ekki undir RIE. Sem dæmi má nefna að skipandi 

uppeldishættir refsa börnum fyrir óhlýðni ásamt að sýna börnum litla hlýju, andstætt því 

sem RIE leggur upp með að gera. Skipandi uppeldishættir leggja samt sem áður áherslu á að 

setja börnum skýr mörk sem einnig er lögð áhersla á í RIE. Eftirlátir uppeldishættir leggja 

áherslu á að sýna börnum mikla hlýju eins og RIE, en börnum eru hins vegar ekki sett skýr 

mörk (Power, 2013; Lansbury, 2014a). Þegar kemur að afskiptalausum uppeldisháttum eiga 

þeir lítið sameiginlegt með RIE. Börnum eru hvorki sett skýr mörk né veittur sá stuðningur 

sem barn þarfnast (Singh, 2017; Lansbury, 2014a). Af þessu má dæma að Virðingarríkt 

tengslauppeldi flokkast sem leiðandi uppeldisháttur. 
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4 Virðingarríkt tengslauppeldi í daglegu lífi 

Virðingarríkt tengslauppeldi stríðir oft gegn því sem foreldrum er eðlislægt að gera í 

uppeldinu. Móðureðlið vill oft hjálpa börnum með allt sem þau langar til að gera. Foreldrar 

vilja þar að auki að barni sínu líði vel og reyna því oft á tíðum að koma í veg fyrir grátur. RIE 

leggur hins vegar upp með að barn fái að tjá allar tilfinningar sínar þó þær geti stundum verið 

óþægilegar (Lansbury, 2014a). Þá er börnum leyft að efla hreyfiþroska sinn á sínum eigin 

hraða en foreldrar eiga oft erfitt með að aðstoða ekki börn. RIE leggur áherslu á að barn sé 

ekki þjálfað á maganum fyrr en það hefur sjálft snúið sér á magann og aftur til baka. 

Foreldrar eiga það einnig til að taka í hendur barna og þjálfa þau í að ganga áður en þau hafa 

burði til þess. Börnum gengur betur í því sem þau taka sér fyrir hendur ef þau hafa nægan 

tíma til þess að velta hlutunum fyrir sér og átta sig á þeim á eigin forsendum (Lansbury, 

2014a). Eftirfarandi kafli kynnir til sögunnar nokkrar kenningar og hugmyndir fræðimanna og 

þær verða tengdar við hugmyndir RIE um uppeldi og þroska barna. 

4.1 Þroskastig barna 

RIE leggur áherslu á að ungbarn sé ávallt lagt niður á bakið og beint á gólf eða þá á þunnt 

undirlag. Þaðan hefur barn tækifæri til þess að færa sig yfir á magann þegar það hefur burði 

til þess (Gonzalez-Mena, 2013). RIE hefur sætt ákveðinni gagnrýni fyrir þá aðferð að þjálfa 

ekki börn á maganum. Á Íslandi er mælt með því af landlækni að setja barn sérstaklega á 

magann og þjálfa barnið þannig (Heilsuvera, 2020). Inni á barnaheimili Pikler voru börnin 

ávallt lögð á bakið og börnin færðu sig sjálf yfir á magann þegar þau höfðu burði til þess. Yfir 

allan þann tíma sem barnaheimili Pikler starfaði voru aldrei vandamál með höfuðlögun 

barnanna eða slaka vöðvafærni. Nýburar hreyfa sig á allt að einnar mínútu fresti, þrátt fyrir 

að börnin séu ekki farin að hreyfa sig á milli staða. Börn hreyfa sig einnig hvað mest þegar 

þau eru vakandi og í umhverfi þar sem þau geta hreyft sig án hindrana (Gonzalez-Mena, 

2013).  

Samkvæmt RIE er mælt með að leyfa börnum að ganga í gegnum sín eigin þroskastig 

sjálf. þegar börn hafa burði til þá færa þau sig yfir á maga og aftur á bakið. Þar á eftir færa 

þau sig upp á fjóra fætur og setjast síðan á rassinn og fara þar á eftir að skríða. Enda börnin á 

að standa upp og ganga óstudd án hjálpar foreldra eða annarra umönnunaraðila (Lansbury, 

2014a). Ungbörn eru með ósjálfráð viðbrögð þannig að ef foreldri heldur barni uppréttu við 

slétt yfirborð, þá gerir barnið sömu hreyfingar og notaðar eru við gang. Barnið lítur út fyrir að 

vera að reyna að ganga. Þessi ósjálfráðu viðbrögð hverfa hins vegar við þriggja mánaða aldur. 

Þau geta komið aftur um eins árs ef barnið er sett í upprétta stellingu við slétt yfirborð, þá 

sýnir barnið sömu hreyfingar og áður eins og það sé að ganga. Þetta getur einnig gerst í vatni 

vegna þess að barnið missir massann af líkama sínum í vatninu (Lightfoot o.fl., 2013). 
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Samkvæmt RIE er hins vegar mælt með að barn gangi í gegnum fyrri þroskaferla í réttri röð 

og byrji þar af leiðandi á að barn komi sér sjálft yfir í sitjandi stöðu og sitji þar óstutt og þar á 

eftir að skríða (Lansbury, 2014a). þegar barn er komið með vald á þessu tvennu ætti ekki að 

líða langur tími þar til barn fer að reyna fyrir sér í að standa og ganga á eigin spýtur. 

Skyn- og hreyfiþroski barna er talinn vera grunnurinn að þroskaferli sjálfsins (e. ego). 

Freud kynnti þar að auki til sögunnar sjálf líkama einstaklinga (e. body-ego). Félags- og 

líffræðilegt kerfi einstaklinga þroskast samhliða hvort öðru. Ferlið sem barn fer í gegnum 

þegar það fer úr því að liggja og yfir í að sitja og svo að lokum að standa, hefur í för með sér 

að einstaklingar fara frá að vera háðir öðrum og yfir í að vera sjálfstæðir. Freud taldi að barn 

ætti að efla bæði skyn- og hreyfiþroska sinn samhliða. Þar með taldi hann að hvert þroskastig 

ylti á því hvort einstaklingur hefði náð valdi á þroskastiginu á undan (Marlock, Weiss, Young 

og Soth, 2015). 

Rannsókn var gerð á 736 börnum, sem öll höfðu verið alin upp við RIE inni á fyrrnefndu 

barnaheimili Pikler þar sem starfsfólki hafði verið kennt að fara eftir hugmyndum RIE í 

uppeldi barnanna. Starfsfólk stofnunarinnar gaf börnunum rými til þess að efla hreyfiþroska 

sinn á sínum eigin hraða án nokkurrar aðstoðar starfsfólksins. Börnunum var gefið nægt rými 

til þess að þau gætu hreyft sig án takmarkana. Þegar talað er um rými á það við að barn geti 

hreyft sig án takmarkana í öruggu umhverfi þar sem barn getur ekki farið sér að voða. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þessi aðferð hafði jákvæð áhrif á hreyfiþroska 

barnanna og fóru öll börnin að ganga án aðstoðar starfsfólksins. Niðurstöðurnar sýndu einnig 

að börnin voru áberandi örugg í hreyfingum sínum við gang og ekkert þessara barna hlaut 

beinbrot yfir tímabil rannsóknarinnar (Pikler, 1968). RIE leggur mikla áherslu á að foreldrar 

stígi til hliðar, fylgist frekar með og treysti barni til þess að þroskast á sínum eigin hraða. 

Leyfa á börnum að sigrast á áskorunum sínum og hjálpa þeim í gegnum erfiðar upplifanir 

þegar illa tekst til með að viðurkenna tilfinningar þeirra (Lansbury, 2014b). 

4.2 Foreldrar stígi til hliðar 

Foreldrar sem notast við RIE í uppeldinu hvetja barn sitt til þess að ná markmiðum sínum 

með að bíða rólegir á hliðarlínunni og fylgjast með því sem barnið er að gera. Með þeirri 

aðferð verður barnið ekki fyrir utanaðkomandi áhrifum foreldra sinna á ákvarðanir sínar. 

Virðingarríkt tengslauppeldi leggur upp með að börn læri sjálf á heiminn í vernduðu umhverfi 

sem hentar aldri barnanna. Þar með geta foreldrar verið rólegir yfir að börn fari sér að voða 

og geta þau þar með rannsakað heiminn á eigin hraða (Lansbury, 2014b). Virðingarríkt 

tengslauppeldi leggur áherslu á að leyfa börnum að upplifa áskoranir sínar á eigin vegum 

(Lansbury, 2014a). Samfellureglan sem Dewey kynnti til sögunnar á sínum tíma lagði áherslu 

á að börn ættu að læra í skóla með að nýta fyrri reynslu og upplifanir sínar. Þannig myndu 
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þau byggja upp nýja reynslu af fyrri reynslu (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Dewey sagði að 

lærdómur af reynslu væri athöfn sem einstaklingur tengdi við afleiðingar. Einstaklingur lærir 

að athafnir sínar hafi afleiðingar og lærir hvaða orsakatengsl liggja þar á milli. Þannig lærir 

einstaklingur af reynslu og getur þróað með sér ákveðnar leiðbeiningar í framtíðinni. Það er 

því hætt við að ef foreldrar bregðast of fljótt við athöfnum barna sinna hafi þau ekki tíma til 

þess að vinna úr vandamálum sínum og finna lausnir á þeim áður en foreldri grípur inn í. Því 

taldi Dewey að nám barna byggðist að öllu leyti á lífsreynslu þeirra. Því ættu kennarar að 

bjóða börnum upp á umhverfi og alls kyns tækifæri sem hægt væri að öðlast reynslu af 

(Jóhanna, 2010).  

Í Virðingarríku tengslauppeldi er lögð áhersla á að börn reyni að vinna sjálf að 

markmiðum sínum (Lansbury, 2014a). Sú hvatning sem börn og fullorðnir hafa til þess að ná 

markmiðum sínum getur verið jákvæð en einnig neikvæð. Skilningurinn á getu viðkomandi til 

þess að ná markmiðum sínum getur einnig verið mismunandi á milli einstaklinga. 

Sálfræðingurinn Carol Dweck fjallaði um mikilvægi réttrar hvatningar í kenningu sinni um 

hugarfar (e. mindset), hvort einstaklingar geti öðlast meiri gáfur eða hvort gáfur séu 

einfaldlega ákveðinn eiginleiki einstaklinga og þá að sá hinn sami geti því ekki öðlast meiri 

greind (Haimovitz og Dweck, 2017). Þar kemur til sögunnar vaxandi hugarfar (e. growth 

mindset) og fastmótað hugarfar (e. fixed mindset). Vaxandi hugarfar snýst um að 

einstaklingur haldi áfram að móta hugarfar sitt allt fram á fullorðinsár og hafi trú á að geta 

eflt hæfni sína. Fastmótuðu hugarfari hefur hins vegar verið lýst þannig að einstaklingur hafi 

ákveðna hæfni sem ekki sé hægt að efla þó svo að einstaklingur reyni það eftir bestu getu 

(Dweck og Molden, 2017). Niðurstöður rannsóknar Haimovitz og Dweck (2017) gefa til kynna 

að börn þrói ekki endilega með sér sama hugarfar og foreldrar þess hafa. Það gefur til kynna 

að þeir foreldrar sem hafa vaxandi hugarfar ali ekki endilega sama hugsunarháttinn yfir á 

barnið sjálft. Þá kemur samfélagið einnig til sögunnar, börn eru að alast upp í samfélagi sem 

leggur meiri áherslu á fastmótað hugarfar frekar en vaxandi hugarfar. Í stað þess að barn læri 

með því að ganga í gegnum hvert skref fyrir sig, þá er farin önnur leið og börn læra með því 

að hoppa yfir ákveðin skref og beint að markmiðinu (Haimovitz og Dweck, 2017).  

Hægt er að yfirfæra hugmyndir vaxandi hugarfars á RIE þar sem barni er gert að vinna 

hægt og rólega að markmiðum sínum á eigin spýtur, án þess að foreldri eða annar aðili ýti á 

barn að læra hlutina fyrr en einstaklingurinn hefur getu og vilja til (Lansbury, 2014a). Þegar 

barn lærir með fastmótuðu hugarfari þá dregur úr sjálfstrausti þess hægt og rólega. Barn 

getur vel náð markmiðum sínum með fastmótuðu hugarfari en það situr ekki endilega mikið 

eftir. Með vaxandi hugarfari gengur barn í gegnum lítil skref sem efla sjálfstraust þess hægt 

og rólega í áttina að markmiðinu sem barnið nær að lokum (Dweck og Molden, 2017).  
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4.3 Sjálfstraust barna 

Í RIE snýst hrós um að hvetja og hæla einstaklingum fyrir það sem er verið að vinna að hverju 

sinni í stað þess að hrósa einungis fyrir árangur. Börn eiga að kanna heiminn á eigin 

forsendum og upplifa þá hluti sem vekja áhuga þeirra, í stað þess að eltast við það sem 

börnin vita að gefur þeim hrós frá foreldrum sínum og jafnvel vekur ekki einlægan áhuga. 

Það getur því breyst að börnin hafi gaman af að kanna alls kyns hluti sem vekja áhuga þeirra 

yfir í að verða skemmtikraftar í leit að hrósi (Lansbury, 2014a). Rannsóknir sýna að hrós fyrir 

að leggja sig fram í verkefnum sínum hefur tilhneigingu til þess að stuðla að vaxandi 

hugarfari hjá börnum. Börnum sem er hins vegar hrósað fyrir árangur telja sig ekki geta orðið 

betri í því sem þau eru að glíma við og eru þar af leiðandi með fastmótað hugarfar 

(Haimovitz og Dweck, 2017). 

Hrós er hugtak sem einstaklingar nota til þess að gleðja og jafnvel hvetja áfram aðra 

einstaklinga. Brummelman, Crocker og Bushman (2016) hafa skilgreint hrós á þrjá vegu, bæði 

eftir því hvernig hrósið sjálft er sagt og hvernig mismunandi einstaklingar taka við hrósi. Hrós 

getur haft ákveðnar afleiðingar, sérstaklega þegar kemur að börnum með lítið sjálfstraust. 

Þegar foreldrar hrósa börnum með að einblína á persónueinkenni þeirra getur hrósið orðið 

neikvæð upplifun fyrir barn sem hefur lítið sjálfstraust. Sem dæmi um þess konar hrós er 

hægt að nefna „þú ert svo gáfuð!“. Þegar börnum er hins vegar hrósað með að einblína 

frekar á vinnuna sem barn hefur lagt í það verkefni sem búið er að vinna að, eins og „þú ert 

búin að leggja svo mikla vinnu í verkefnið!“ hefur það jákvæð áhrif á börn (Brummelman, 

Crocker og Bushman, 2016). Þeir einstaklingar sem fá hrós byggt á vinnuframlagi í stað 

persónueinkenna fá aukið sjálfstraust, taka að sér erfiðari verkefni og reyna þar að auki að 

glíma lengur við þau en ella (Haimovitz og Dweck, 2017). Hrós sem inniheldur persónuleg 

einkenni fær hins vegar börn til þess að hugsa um hvort þau séu í raun og veru góð í því sem 

þau taka sér fyrir hendur. Það getur leitt til þess að barn tekur frekar að sér auðveldari 

verkefni til þess að vera viss um að ljúka verkinu. Þar með sækja börnin ekki í verkefni sem 

virkilega reynir á þau og gefur þeim færi á að læra nýja hluti (Brummelman o.fl., 2016). 

Fullorðnir einstaklingar vilja oft á tíðum hrósa börnum um of sem getur snúist yfir í neikvæða 

upplifun, sérstaklega gagnvart börnum sem hafa lítið sjálfstraust. Hrós sem snýr að útliti og 

getu barna hefur sýnt sig að hafa verri áhrif á börn sem eru með lítið sjálfstraust. Þegar barni 

er hrósað um of fyrir frammistöðu sína, til að mynda við að spila tölvuleik og barninu gengur 

ekki sérstaklega vel að eigin mati, þá getur hrósið undið upp á sig og orðið til þess að barnið 

hættir að spila af hættu við að komast ekki á hærra stig í leiknum (Brummelman o.fl., 2016).  

Börnum, sem alast upp við uppeldisaðferðir RIE, er hrósað fyrir það sem þau gera hverju 

sinni (Lansbury, 2014a). Þar má nefna ef barn litar með gulum lit á hvítt blað og lítur til 

foreldris síns, þá getur foreldri sagst sjá að barnið sé að lita með gulum lit en þá má einnig 
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athuga að spyrja barnið hvað það sé að teikna og búa þannig til samræður á milli foreldris og 

barns. Þar með getur barn haldið áfram að teikna mynd sína án þess að velta því fyrir sér 

hvort foreldri finnist myndin nægilega falleg eða þar eftir götunum. RIE leggur áherslu á að 

virða þau þroskastig sem barn gengur í gegnum. Að foreldrar hafi opinn huga gagnvart því að 

börn geti náð markmiðum sínum sjálf, eins og Carol Dweck fjallar um varðandi hugarfar 

einstaklinga. Hugarfar getur verið fastmótað þar sem einstaklingar hafa minni trú á eigin 

getu. Hugarfar getur einnig verið vaxandi þar sem einstaklingar hafa meiri trú á eigin getu 

(Dweck og Molden, 2017). Í RIE reyna foreldrar að bíða með að aðstoða börn sín þegar þau 

eiga í erfiðleikum með að ná markmiðum sínum. Foreldrar reyna frekar að aðstoða þau við 

að finna út úr því hvað þau geta sjálf gert til þess að komast nær markmiðinu (Lansbury, 

2014a). Inni á Lóczy-barnaheimilinu fengu börnin að efla hreyfiþroska sinn á eigin vegum 

sem orsakaði að börnin urðu örugg í hreyfingum sínum (Pikler, 1968). Einnig var fjallað um 

sjálfstraust barna í kaflanum en það eykst til dæmis með að börn gangi í gegnum þá 

erfiðleika sem verða á vegi þeirra í átt að markmiðum sínum. Þegar barn á eftir að læra að 

ganga þarf það að fara í gegnum önnur þroskastig sem koma á undan. Til þess að barn geti 

orðið öruggt í hreyfingum þarf það að ganga í gegnum þroskastigin án aðstoðar foreldra 

sinna. Þar með getur barnið einnig orðið stolt af að hafa náð markmiði sínu upp á eigin máta 

(Marlock o.fl., 2015). Næsti kafli ritgerðarinnar geymir umræður og niðurlag þar sem helstu 

atriði ritgerðarinnar verða dregin saman. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni 

og þeim spurningum sem vöknuðu við gerð ritgerðarinnar. 
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5 Umræður og niðurlag 

Ljóst er að Virðingarríkt tengslauppeldi á sér langa og athyglisverða sögu. Þó fékk aðferðin 

ekki mikla athygli á tímabili en vinsældir uppeldisstefnunnar hafa hins vegar verið að aukast. 

Til þess að geta beitt aðferðum RIE þarf fyrst og fremst að skilja hana en það getur verið 

flókið fyrir upptekna foreldra, þá helst vegna þess að margt í RIE stríðir gegn því sem fólk 

hefur sjálft alist upp við og hefur vanist frá sínum eigin foreldrum. 

Athyglisvert er að sjá hvernig barnalæknirinn Emmi Pikler gat sannreynt tilgátur sínar á 

Lóczy-barnaheimilinu fyrst um sinn. Á barnaheimilinu var hægt að fylgjast gaumgæfilega 

með börnunum á öllum tímum sólarhringsins og engar utanaðkomandi breytur höfðu áhrif á 

börnin og þroska þeirra. Rannsóknir Pikler eru mikilvægar og hefur tíminn á barnaheimilinu 

verið nauðsynlegur í þróun Virðingarríks tengslauppeldis. Samkvæmt þeim rannsóknum sem 

fjallað var um hér í fyrri köflum eru vísbendingar um að RIE hafi jákvæð áhrif á bæði börn og 

foreldra þeirra. Það á sérstaklega við ef foreldrar hafa fullan skilning á uppeldisstefnunni og 

nýta hana í uppeldinu. Rannsóknir sýna að börn þrífast vel í umhverfi þar sem foreldrar gefa 

börnum sínum skýr mörk af yfirvegun og öryggi sem er einkennandi fyrir leiðandi 

uppeldishætti. Samskipti foreldra og barna eru mikilvæg og geta þau byrjað að fara fram við 

fæðingu barns. Foreldri talar við barn og spyr það spurninga þó svo að það komi ekki 

endilega svar til baka. Hugmyndafræði RIE leggur áherslu á að börn geti lært á eigin spýtur og 

leikið sér af sjálfsdáðum án þess að foreldri þurfi að grípa inn í. Jafnframt að hreyfiþroski 

barna eflist án aðstoðar foreldra á meðan börnum er gefinn tími og rými til þess að athafna 

sig eftir bestu getu. Þá mælir RIE með að barn fái að ganga í gegnum þroskastig sín á eigin 

hraða og án aðstoðar foreldra. Þegar barni er gefinn tími til þess að prófa sig áfram í öruggu 

umhverfi getur það eflt bæði hreyfiþroska sinn og þolinmæði. 

Hugmyndir Virðingarríks tengslauppeldis hafa verið til í tugi ára. Þær eiga jafn vel við í 

dag eins og þær gerðu í upphafi. Almennur misskilningur virðist hins vegar vera til staðar um 

hugmyndir RIE hjá þeim foreldrum sem hafa einungis heyrt af stefnunni en ekki tileinkað sér 

aðferðir hennar. Það má hins vegar gagnrýna uppeldisstefnuna að því leyti að hún er vinsæl í 

samfélaginu um þessar mundir en það er ekki nægilega mikið af rannsóknum sem skoða 

alfarið RIE og áhrif þess. Nauðsynlegt er að rannsóknir verði gerðar á áhrifum Virðingarríks 

tengslauppeldis svo að hægt sé að draga skýrar ályktanir um áhrifin. Ef 

rannsóknarspurningunni „Hvað felst í Virðingarríku tengslauppeldi og hver er hugsanlegur 

ávinningur uppeldisstefnunnar?“ er svarað þá sannreyndi Pikler hugmyndir sínar um uppeldi 

barna með tvennum hætti. Fyrst gerði hún það með því að aðstoða mæður í 

uppeldishlutverkinu inni á heimilum þeirra þegar hún starfaði sem barnalæknir. Þar á eftir 

fékk hún tækifæri til þess að rannsaka tilgáturnar sem hún hafði um uppeldishlutverk 

foreldra. Pikler gerði það inni á Lóczy-barnaheimilinu og sýndu niðurstöður rannsókna 
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hennar jákvæð áhrif á hreyfiþroska barna. Börnin áttu í heilbrigðum samskiptum við 

umönnunaraðila sinn sem einkenndust af gagnkvæmri virðingu og trausti. Þar að auki er 

Virðingarríkt tengslauppeldi leiðandi uppeldisaðferð. Rannsóknir sýna að leiðandi 

uppeldisaðferðir veita barni tilfinningalegan stöðugleika, lífsánægju og góða aðlögunarhæfni. 

Barn eflir hreyfiþroska sinn á eigin hraða sem mælir oft gegn skoðunum samfélagsins. Með 

því að leyfa hreyfiþroskanum að eflast á hraða barnsins verður það öruggara í hreyfingum og 

lendir síður í að slasa sig. Virðingarríkt tengslauppeldi getur litið út fyrir að vera 

uppeldisstefna sem hefur mikil boð og bönn en stefnan einkennist hins vegar af yfirveguðum 

og virðingarríkum samskiptum. Barn veit til hvers er ætlast af því í alls kyns aðstæðum og 

foreldri hjálpar barninu að komast í gegnum aðstæðurnar með skýrum mörkum á 

yfirvegaðan hátt.  

Einn stærsti lærdómurinn sem draga má af Virðingarríku tengslauppeldi er að foreldrar 

koma fram við börn sín af virðingu. Uppeldisaðferðin er hugarfarsbreyting sem getur reynst 

foreldrum erfitt þar sem oft er horft til fyrrir reynslu úr eigin uppeldi. Gott er að minnast á að 

allir geta misst stjórn á skapi sínu, börn og fullorðnir. Þá er mikilvægt að muna að það er 

hægt að biðjast fyrirgefningar. Það gera allir mistök og virðingarrík samskipti snúast um 

heiðarleg samskipti og að geta beðist fyrirgefningar. Ljóst er eftir gerð verkefnisins að 

Virðingarríkt tengslauppeldi gefur foreldrum leiðir til þess að vinna með í uppeldi barna sinna 

og hefur velferð barna og foreldra að leiðarljósi. Nauðsynleg næstu skref fyrir aukinn vöxt 

stefnunnar eru nýjar og fleiri rannsóknir sem snúa alfarið að RIE og áhrifum þess. Að lokum 

minnir Virðingarríkt tengslauppeldi foreldra á að stíga aðeins til baka, fylgjast með og njóta 

augnabliksins. 
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