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Ágrip 

 

Skýrslan er lokaverkefni til BA-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði við Deild menntunar og 

margbreytileika við Háskóla Íslands. Í þessu lokaverkefni er umfjöllunarefnið uppeldisstefna 

sem kallast virðingarríkt tengslauppeldi (e. Resources for infant educarers / RIE). Við 

skoðuðum hvað felst í stefnunni, hverjir eru helstu talsmenn hennar á Íslandi ásamt að taka 

viðtöl bæði við talsmennina og einnig við föður sem notar þessa uppeldisaðferð við uppeldi 

barna sinna. Einnig rannsökuðum við þá orðræðu sem sett er fram um þessa uppeldisaðferð 

á Facebook-síðu stefnunnar. Þannig leituðumst við eftir því að fanga orðræðuna sem er í gangi 

um stefnuna. Hugmyndafræði virðingarríks tengslauppeldis snýst um að foreldrar setja 

börnum sínum skýr mörk og virða þau ásamt að sýna yfirvegun í samskiptum. Markmiðið er 

að leyfa þroskaferlum barna að eiga sér stað með eins náttúrulegum hætti og hægt er og leyfa 

börnum að finna tilfinningum sínum farveg – hvort sem þeim líður vel eða illa. Niðurstaða úr 

viðtölum og greiningu orðræðunnar er að gagnrýni leynist víða en helst hjá fólki sem veit lítið 

um stefnuna og hefur því orðræðan verið bæði neikvæð og jákvæð, en gagnrýnin kemur þá 

aðallega frá einstaklingum sem ekki þekkja út á hvað stefnan gengur. 
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Formáli 

 

Þessi skýrsla er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Val okkar á efni réðst af áhuga okkar á uppeldisaðferðum 

almennt. Eftir að hafa velt fyrir okkur hinum ýmsu uppeldisaðferðum ákváðum við að skrifa 

lokaverkefni okkar um virðingarríkt tengslauppeldi. Umræður um mismunandi 

uppeldisaðferðir eru meiri nú en áður, alls konar skoðanir og reynslusögur eru settar fram á 

samfélagsmiðlum og því mikilvægt að greina orðræðuna sem þar finnst. 

Leiðbeinandi lokaverkefnisins er Anna Guðrún Edvardsdóttir. Henni viljum við þakka 

fyrir góða leiðsögn og gott samstarf. Við fengum góðan stuðning frá fjölskyldu og vinum sem 

studdu vel við okkur og höfðu mikla trú á okkur. Við viljum einnig þakka öllum þeim sem 

aðstoðuðu okkur að einhverju leyti við að afla upplýsinga eða heimilda við skrif á ritgerðinni. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkar siðareglur 

Háskóla Íslands og fylgt þeim samkvæmt eftir bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við 

höfum sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, 

efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en 

berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift 

okkar. 

 

 Reykjavík, 9. maí 2022 

Eva Björg Halldórsdóttir            Lísbet Kjartansdóttir 
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1. Inngangur 

Resources for infant educarers (RIE) sem kallað hefur verið á íslensku virðingarríkt 

tengslauppeldi er uppeldisstefna sem nýtur mikilla vinsælda í samfélaginu vegna meiri 

umræðu almennt um uppeldi en áður var. Virðingarríkt tengslauppeldi er stefna sem kemur 

frá ungverska barnalækninum Emmi Pikler. Hún opnaði barnaheimilið Lóczy fyrir 

munaðarlaus börn og þar fékk Pikler hugmyndir sínar um uppeldi barna. Eitt af 

meginmarkmiðum barnaheimilisins var að aðstoða börn við að aðlagast nýjum aðstæðum 

inni á heimilum nýrra fjölskyldna með auðveldum hætti (Pikler, 1968). Helstu markmið 

stefnunnar eru að byggja upp traust og virðingarríkt samband milli barns og foreldra þess 

ásamt að fá sem dýpstu og bestu tengslin. Samskipti eru einnig afar mikilvæg frá fyrsta degi 

svo barnið viti ávallt hvað er um að vera og að allir geti notið stundarinnar saman (RIE, e.d.). 

Stefnan er orðin vinsæl hér á landi og hafa vinsældir hennar verið að færast í aukana. Á 

Íslandi halda tveir talsmenn, þær Kristín Maríella Friðjónsdóttir og Guðrún Birna le Sage úti 

samfélagsmiðlum, hlaðvarpi og bloggi um þessa uppeldisstefnu og helstu markmið hennar. 

Kristín Maríella er menntaður klassískur fiðluleikari sem fór í doulu-nám til Singapúr 

og hefur hún tekið þrjú námskeið í aðferðum stefnunnar hjá Elsu Chahin sem er forseti 

Pikler-stofnunarinnar í Singapúr. Þegar hún bjó þar fór hún til Beijng á tveggja vikna stíft RIE-

námskeið hjá Ruth Ann Hammond sem lærði sjálf beint af Mögdu Gerber en hún var einn af 

frumkvöðlum stefnunnar. Kristín starfar sem jafningjafræðari á vefsíðunni 

Respectfulmom.com, heldur námskeið sem hægt er að kaupa aðgang að um allt sem hún 

hefur lært og er með ráð fyrir foreldra sem vilja nota stefnuna í uppeldinu. Hún þýddi 

Resources for infants educarers (RIE) yfir á íslensku sem virðingarríkt tengslauppeldi eða 

virðingarríkt uppeldi. 

Guðrún Birna er menntaður jógakennari og seldi markþjálfastofuna sína nýverið. Hún 

hefur mikinn áhuga á uppeldi og hefur kynnt sér RIE-uppeldisstefnuna vel, ásamt að hafa 

farið á námskeið til þess að læra betur um stefnuna. Guðrún Birna heldur úti hlaðvarpi sem 

heitir Meðvitaðir foreldrar en þar er rætt við einstaklinga sem fara eftir þessari 

uppeldisaðferð og koma þar fram með alls kyns ráð og reynslusögur um virðingarríkt 

uppeldi. 
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Þegar fylgt er ákveðinni uppeldisstefnu er mikilvægt að foreldrar og uppalendur 

kynni sér vel um hvað stefnan snýst og hvaða aðferðum skuli beita. Kristín og Guðrún þekkja 

vel til virðingarríks tengslauppeldis og til þess að fá sem besta innsýn um stefnuna og 

orðræðuna á þeim miðlum sem þær halda úti tókum við viðtal við þær. Til þess að komast 

nær orðræðunni tókum við viðtal við föður sem notar virðingarríkt tengslauppeldi í uppeldi 

á sínum börnum. Að auki greindum við orðræðuna í Facebook-hópi stefnunnar. 

Tilgangur með rannsókninni er að greina þá orðræðu sem finna má hjá þeim sem 

tekið hafa að sér að leiðbeina foreldrum sem vilja nota stefnuna í uppeldinu, þeim sem nýta 

sér leiðbeiningarnar og í Facebook-hópi um virðingarríkt tengslauppeldi. Markmiðið er að 

skoða hvort sú orðræða sé jákvæð og/eða neikvæð og leitast við að skilja á hverju jákvæðnin 

og/eða neikvæðnin byggir.  

 Skýrslan er þannig uppbyggð að í öðrum kafla verður umfjöllun um virðingarríkt 

tengslauppeldi og þá hugmyndafræði sem er að baki þessari uppeldisfræðistefnu. Fjallað 

verður um hvernig virðingarríkt tengslauppeldi varð til og hvernig venjur, tengslamyndun, 

sjálfstjórn og sjálfstæði barna er eflt með þessari nálgun. Einnig förum við dýpra í hvað 

virðing, traust og góð samskipti spila stórt hlutverk í uppeldisaðferðinni. Í fjórða kafla verður 

aðferðafræðinni sem beitt var gerð skil og í fimmta kafla eru niðurstöður viðtalanna birtar. 

Umræður og lokaorð eru umfjöllunarefni sjötta kafla þar sem niðurstöður viðtalanna og 

greining orðræðu verða settar í samhengi við fræðilega umfjöllun og niðurstöður rannsókna.  
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2. Upphaf virðingarríks tengslauppeldis  

Virðingarríkt tengslauppeldi (e. Resources for infant educarers / RIE) er uppeldisstefna sem 

ungverskur barnalæknir, Emmi Pikler, kynnti árið 1930. Hún hafði meiri áhuga á að efla og 

skoða heilbrigðan líkamlegan og sálrænan þroska hjá börnum heldur en að lækna sjúkdóma. 

Á þessum árum hóf Pikler að þróa hugmyndir sínar um uppeldi barna. Pikler hjálpaði um 100 

fjölskyldum, en hún aðstoðaði foreldra við að stuðla að heilbrigði með uppeldisaðferðum svo 

börn þróuðust sem sjálfstæðir einstaklingar. Pikler fannst aðferðir sínar varðandi uppeldi hafa 

jákvæð áhrif á líkamlega og einnig andlega heilsu barnanna. Skjólstæðingar hennar höfðu orð 

á að alvarleg veikindi á heimilinu hefðu minnkað eftir að Pikler hóf að aðstoða þau með sínar 

uppeldisaðferðir. Hún stofnaði barnaheimilið Lóczy eftir seinni heimsstyrjöldina, en 

hugmyndin var að opna heimilið fyrir þau börn sem höfðu misst foreldra sína í stríðinu. Börnin 

dvöldu á heimilinu til þriggja ára aldurs eða fram að því að fjölskylda fannst fyrir þau (Tardos, 

2010). Pikler fylgdist grannt með þroska barnanna sem dvöldu á heimilinu og skráði hjá sér 

það sem henni fannst áhugaverðast. Meðan Pikler vann á Lóczy sannreyndi hún hugmyndir 

sínar um jákvæð áhrif virðingarríks tengslauppeldis með rannsóknum sínum á barnaheimilinu. 

Hlutverk starfsfólksins var fjölbreytt en það var ekki einungis í umönnunarstafi heldur fylgdist 

með börnunum og árangri þeirra í samstarfi við Pikler (Marlen, 2017; Tardos, 2010). 

Lóczy-barnaheimilið hafði það að meginmarkmiði að börnin gætu átt þess kost að 

dvelja tímabundið á heimilinu þar sem markmiðið var að gera börnin að sjálfstæðum 

einstaklingum sem gætu náð góðri færni í að vinna í hópi. Þannig áttu börnin að eiga betri 

möguleika á að aðlaga sig og takast á við eðlilegt fjölskyldulíf þegar það kæmi að því að þau 

yrðu ættleidd. Það fólst í að það væri gagnkvæm virðing og traust milli umönnunaraðila og 

barnanna (Marlen, 2017).  

Pikler fannst mikilvægt að sýna börnum fulla athygli við umönnun og hún talaði um að 

þannig væri þeim sýnd virðing. Börn skynja væntumþykju betur þegar þau fá fulla athygli og 

þeim er sinnt á rólegan og yfirvegaðan hátt. Henni fannst mikilvægt að vera róleg þegar verið 

væri að sinna börnunum af því þau verða rólegri og líður betur ef umönnunaraðili er rólegur 

og slakur. Pikler tók eftir að börn sem finna fyrir streitu í umhverfi sínu verða of virk og finna 

fyrir vanlíðan og þess vegna er mikilvægt að sinna þeim í rólegu umhverfi. Henni fannst 
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mikilvægt að byggja upp traust milli umönnunaraðila og barna til þess að allar samverustundir 

yrðu góðar og að börnunum liði þar af leiðandi vel. Pikler tók eftir því að börn urðu óörugg ef 

þau voru sett í stöðu sem þau gátu ekki komið sér út úr af sjálfsdáðum og því mætti ekki skapa 

slíkar aðstæður. Betra væri að leyfa þeim sjálfum að prófa sig áfram og að þau gætu alltaf haft 

þann möguleika að taka skref aftur á bak ef þess þyrfti. Að leyfa börnum að leika ein í leik án 

þess að trufla getur hjálpað þeim að örva ímyndunaraflið og sjálfstraust þeirra sem Pikler 

fannst mikilvægt. Öll börn senda ákveðin skilaboð öllum stundum og er mikilvægt að taka vel 

eftir hver skilaboðin eru til að eiga samskipti. Séu þessi skilaboð hunsuð getur það haft 

neikvæð áhrif á barnið seinna meir (The Learning Space, 2018). 

Samstarfið milli Emmi Pikler og Mögdu Gerber hófst þegar Magda kom með dóttur 

sína til skoðunar hjá Pikler. Gerber heillaðist af því hvað Pikler kom vel fram við dóttur sína og 

sýndi henni virðingu þegar hún skoðaði hana. Samstarf þeirra byrjaði í kringum 1945 þegar 

Ungverjaland varð nátengt Sovétríkjunum og varði það til ársins 1956 þegar Ungverjar gerðu 

uppreisn, en hún var bæld niður að Sovétmönnum. Á þessum tíma var Gerber að ljúka 

meistaranámi í uppeldisfræði barna og hafði því mikinn áhuga á hugmyndum Pikler sem hún 

hélt áfram að vinna með. Gerber flutti í kjölfar uppreisnarinnar til Bandaríkjanna árið 1957, 

hóf störf sem kennari í Kaliforníu en árið 1973 byrjaði hún að bjóða upp á ungbarnanámskeið 

fyrir verðandi foreldra. Það varð síðan til þess að hún stofnaði RIE (Resources for infant 

educarers) árið 1978 í Los Angeles, en tilgangur stofnunarinnar var að hjálpa foreldrum að 

nýta aðferðir til þess að sýna börnum sínum virðingu og leyfa þeim að uppgötva sínar 

tilfinningar og þroskaferil sjálf (Weber, e.d.). 
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3. Hugmyndafræðin 

Virðingarríkt tengslauppeldi snýst um að skynja og viðurkenna börn sín sem sjálfstæðan 

einstakling með því að gefa þeim rými til að sýna hver þau eru og hvað þau þurfa (Lansbury, 

2014a). Í uppeldisstefnu sem þessari er virðing undirstaðan eins og nafnið gefur til kynna, jafnt 

í garð barnsins sem foreldra eða umönnunaraðila. Barninu er sýnd virðing í samskiptum og 

komið er fram við það sem einstakling frá fyrsta degi. Stefnan leggur upp með nokkrar 

meginreglur sem foreldrar geta notað sem leiðarvísi sér til stuðnings til að byggja upp 

virðingarríkt samband. Hver og einn aðlagar reglurnar að sér og hvað hentar þeirra barni. Sýnt 

hefur verið fram á að heimilislífið verður friðsælla og uppeldið jafnvel auðveldara og 

skemmtilegra. Markmiðið er að barninu finnist það öruggt, sjálfstætt og mikils metið af 

öðrum. Það sem hefur einnig áhrif á persónuleika barnsins er hvernig er litið og hlustað á 

barnið og það eru þættir sem hafa áhrif á hvernig barnið sér lífið fyrir sér (RIE, e.d.; Solomon, 

2015.  

 

3.1 Traust 

Traust er eitt af aðalatriðunum í virðingarríku tengslauppeldi. Það þýðir að foreldrar eiga að 

treysta því að barnið muni tileinka sér þá hæfni sem þarf til þess að komast í gegnum daglegar 

athafnir og öðlast virðingu sem einstaklingur. Ef það fær að gera það á sínum hraða getur það 

í leiðinni aukið getu jafnt sem hæfni sem það tileinkar sér (RIE, e.d.). Þegar foreldrar treysta 

hæfni barnsins geta þeir bæði slakað meira á og verið öruggir um að barnið láti vita þegar það 

þarf á stuðningi að halda. Foreldrar þurfa ekki að þrýsta á og kenna því allt til þess að það vaxi 

og dafni vel. Traustið þróast á meðan foreldrar fylgjast með, kynnast barninu betur, hvar áhugi 

þess liggur og hvenær það þarf á þeim að halda. Börn eru forvitin að eðlisfari og áhugasöm 

um að prófa eða kanna nýja hluti og þurfa aðeins að fá tækifæri til þess á sínum hraða 

(Solomon, 2015). Börnunum er treyst til þess að þroska hreyfifærni sína og fá aðstoð með því 

að bjóða upp á sjálfstæðan leik í öruggu og eflandi umhverfi. Mikilvægt er að fylgjast með án 

þess að trufla og treysta því að barnið þekki sjálft sig betur en foreldrarnir. Þá er mikilvægt að 

leyfa því að fara eftir áhuga sínum og leysa vandamálin háð aldri og þroska með stuðningi. 

Einnig til þess að tryggja að það fari eftir sínum áhuga er gott að lýsa athöfnum barnsins þegar 



 

15 
 

það gerir eitthvað rétt í stað þess að hrósa. Þá myndi foreldri brosa og segja til dæmis: „Ég sá 

að þú rúllaðir þér yfir á magann“ og lýsa því þannig sem átti sér stað. Með því minnka líkurnar 

á að börn geri hlutina einungis fyrir hrósið en ekki það sem þau langar til (Lansbury, 2014a). 

 

3.2 Tengslamyndun og tilfinningar 

Börn hafa náttúrulegan hæfileika til að læra án þess að þeim sé kennt, þróa hreyfi- og vitræna 

færni, mæta baráttu sem hæfir þeirra aldri, stjórna sjálfstæðum leik í lengri tíma og þróa með 

sér samskiptahæfileika. Hægt er að aðstoða þau við að efla samskiptahæfileikana með því að 

spyrja spurninga, gefa þeim tíma til að svara og virða þau samskipti. Gott er að tala um 

hversdagslega hluti í umhverfi barnsins og sérstaklega þá sem tengjast barninu eða það sem 

er að gerast í núinu. Einnig er vænlegt að bjóða barninu að taka þátt í umönnuninni á sér; 

skipta um bleyju, bað, matar- og háttatíma. Meðan á þessu stendur veitir foreldri barninu alla 

sína athygli til að styrkja sambandið á milli sín og barnsins (Lansbury, 2014a). Stundir sem 

þessar eru tækifæri til að tengjast betur en ekki eitt af verkefnum dagsins sem þarf að klára 

sem fyrst. Ef foreldrar trúa því að þessi tími sé mikilvægur verða samskiptin önnur, barnið fær 

alla athyglina og það verður samvinnuþýtt. Gott getur verið að hafa í huga að umönnun er 

eitthvað sem gert er með barninu en ekki við það (Solomon, 2015).  

 Það er í eðli barna að vilja læra, uppgötva nýja hluti og prófa sig áfram með því að leysa 

alls konar vandamál. Það þarf ekki að hlaupa til ef barnið er óánægt og draga þær ályktanir að 

eitthvað sé að. Börn hafa tilfinningar sem þau þurfa að koma frá sér og vinna úr og er því gott 

að hvetja þau til að tjá tilfinningar sínar með því að samþykkja og viðurkenna þær. Foreldrar 

læra með tímanum að greina merki frá börnum sínum og sjá þær venjur sem búnar hafa verið 

til (Lansbury, 2014a). Þegar börn sýna óæskilega hegðun eða jafnvel ósætti getur verið að það 

þurfi að setja mörk. Það er stundum eina leiðin sem þau kunna til þess að fá útrás fyrir 

tilfinningar sínar og þá þarf að rétta þeim hjálparhönd. Foreldrar þurfa þá að grípa inn í og 

gefa skýr mörk á sem yfirvegaðastan hátt (Lansbury, 2014b). Með þessu er passað upp á 

tengslin sem nú þegar eru til staðar, gott lærdómsumhverfi hefur verið búið til og börn fá 

tækifæri til að æfa að sætta sig við mörkin sem þeim hafa verið sett. Það skiptir ekki aðeins 

máli að velta tilfinningum barnsins fyrir sér, heldur er mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir 

um eigin tilfinningar og hvað það er sem kallar fram neikvæð viðbrögð. Gott getur verið að 
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minna sig á að börn læra það sem fyrir þeim er haft og það á einnig við um hegðun sem þau 

sjá hjá öðrum. Virðingarríkt tengslauppeldi fær foreldra til að skoða sínar eigin tilfinningar og 

skilja eigin viðbrögð. Oft þurfa foreldrar að endurskoða hugmyndir sínar og skoðanir um 

uppeldisaðferðir sem ekki styðja við þau virðingarríku samskipti sem foreldrar vilja eiga við 

börn sín. Þá tekur við meðvitað ferli þar sem foreldrar breyta hugsunarhætti sínum, hegðun 

sinni og loka á allar dæmandi hugsanir (Kristín Maríella, e.d.; Lightfoot o.fl., 2013). 
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4. Aðferðafræði 

Í þessari skýrslu ætlum við að notast við eigindlega rannsóknaraðferð til þess að fá dýpri og 

nákvæmari upplýsingar um viðfangsefnið sem við erum að skrifa um. Því ákváðum við að afla 

gagna með viðtölum á milli rannsakenda og viðmælenda sem endurspegla samspil milli 

hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga. Það gerir okkur kleift að fá nákvæmari innsýn inn 

í tilfinningar og hugsanir viðmælenda okkar. Við tókum þrjú hálfstöðluð viðtöl, annars vegar 

við talsmenn uppeldisstefnunnar sem að auki eru foreldrar og beita þessari aðferð og hins 

vegar við foreldri sem notar virðingarríkt tengslauppeldi í uppeldi barna sinna. Innihald 

viðtalsrammans var einkum að fá upplýsingar um hvaða reynslu þau hafa af 

uppeldisstefnunni, hvert viðhorf þeirra er til stefnunnar og hver orðræðan um stefnuna er. Í 

hálfstöðluðum viðtölum gefst spyrjendum og viðmælendum sveigjanleiki til að halda sig innan 

viss ramma en viðmælendum gefst jafnframt tækifæri til að koma inn á aðra hluti. Við 

notuðumst við spurningar sem við vorum búnar að móta fyrir viðtölin (Seale, 2018; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Viðmælendur okkar voru tvær mæður, þær Kristín Maríella Friðjónsdóttir og Guðrún 

Birna le Sage, talsmenn uppeldisstefnunnar og einn faðir. Viðmælendur eiga það sameiginlegt 

að nota virðingarríkt tengslauppeldi í uppeldi barna sinna, þau eru öll á fertugsaldri, koma öll 

fram opinberlega á samfélagsmiðlum og tala opinskátt um uppeldisstefnuna. Viðmælendur 

eiga það einnig sameiginlegt að vera ekki uppeldisfræðimenntaðir og eru því engir 

sérfræðingar heldur einungis áhugamenn um þessa stefnu en Kristín Maríella og Guðrún Birna 

hafa farið á alls kyns námskeið til þess að kynnast stefnunni betur. 

Áður en viðtölin fóru fram fengu allir viðmælendur kynningu á tilgangi og markmiði 

rannsóknarinnar. Við fengum upplýst samþykki frá öllum viðmælendum og þeim var kynnt 

hvað fælist í því. Mikil áhersla var lögð á fullan trúnað og að nöfnum viðmælenda væri breytt, 

óskuðu þeir eftir því. Allir þátttakendur gáfu leyfi á að nöfn þeirra yrðu birt, en við ákváðum 

að birta einungis nöfn talsmanna. Við val á viðmælendum var notað hentugleikaúrtak og 

nálguðumst við viðmælendurna í gegnum Facebook-síðu sem ber nafnið 

RIE/Respectful/Mindful parenting á Íslandi. Allir viðmælendur okkar eru meðlimir í þessum 
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hópi en tveir af viðmælendum okkar eru helstu talsmenn virðingarríks tengslauppeldis á 

Íslandi. 

 

4.1. Siðferðileg álitamál 

Rannsakendur notuðust við eigindlega rannsóknaraðferð og hálfstöðluð viðtöl til þess að 

greina orðræðuna um virðingarríkt tengslauppeldi. Í viðtölunum fengu allir viðmælendur þær 

upplýsingar að gætt væri fyllsta trúnaðar og nafnleynd yrði virt. Nafnleynd er mjög 

vandmeðfarin og algengasti áhættuþátturinn í rannsóknum en þar sem viðmælendur okkar 

tala mjög opið um þetta málefni gáfu þau leyfi að nafn þeirra kæmi fram (Padgett, 2008; 

Sigurður Kristinsson og Arnrún Halla Arnórsdóttir, 2021). 

 Með upplýstu samþykki útskýrir rannsakandinn markmið rannsóknarinnar og gefur 

viðmælandanum allar viðeigandi upplýsingar; hverjir standa á bak við rannsóknina, í hverju 

þátttakan felst, hvenær rannsóknin fer fram, hvernig farið er með persónulegar upplýsingar 

og hvenær niðurstöður eru birtar. Út frá því hefur viðmælandinn tækifæri til þess að taka 

óþvingaða ákvörðun hvort hann vilji taka þátt í rannsókninni eða ekki. Það byggir oft upp 

gagnkvæmt traust milli rannsakanda og viðmælanda (Sigurður Kristinsson og Arnrún Halla 

Arnórsdóttir, 2021). Rannsakendur reyndu að vera hlutlausir þegar þeir öfluðu gagna í 

viðtölunum og einnig þegar þemagreining var gerð (Padgett, 2008). 

Takmörkun rannsóknarinnar fólst í að ekki var hægt að afla upplýsinga úr fyrri 

rannsóknum eða greinum um einungis virðingarríkt tengslauppeldi án þess að það tengdist 

öðrum og er því lítið til um efnið. Í niðurstöðum gagna eru rannsakendur ekki að alhæfa 

orðræðuna, heldur einungis hér á landi. Markmiðið var að afla upplýsinga um stefnuna og 

greina orðræðuna með því auka skilning á reynslu og upplifun þeirra einstaklinga sem tóku 

þátt í rannsókninni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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5. Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að greina orðræðu þeirra sem tekið hafa að sér að leiðbeina 

foreldrum sem vilja nota stefnuna í uppeldinu, þeim sem nýta sér leiðbeiningarnar og í 

Facebook-hópi um virðingarríkt tengslauppeldi, skoða hvort sú orðræða væri jákvæð og/eða 

neikvæð og leitast við að skilja á hverju jákvæðnin og/eða neikvæðnin byggir.  

  Þátttakendur í rannsókninni voru þrír foreldrar; tvær konur og einn karl á aldrinum 

30–40 ára. Allir þátttakendur eru giftir og eiga fleiri en eitt barn. Sameiginlegt með 

þátttakendunum er að þau fylgja öll uppeldisstefnunni virðingarríkt tengslauppeldi og eru 

báðar konurnar talsmenn stefnunnar á Íslandi. Við greiningu gagnanna komu fram tvö 

aðalþemu og undir hverju aðalþema eru tvö undirþemu, sjá Töflu 1. 

 

 Tafla 1 

Þemu Undirþemu 

Reynsla virðingarríks tengslauppeldis á milli 

foreldra og barna 

a. áhrif á foreldra 

b. áhrif á börn 

Orðræðan um virðingarríkt tengslauppeldi a. hver er orðræðan? 

b. neikvæð/jákvæð orðræða 

 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þessum þemum og undirþemum og rödd viðmælenda fær 

að heyrast því það veitir innsýn í orðræðuna.  

 

5.1. Reynsla virðingarríks tengslauppeldis milli foreldra og barna 

Fyrsta þemað sem var greint var hver reynsla virðingarríks tengslauppeldis væri og 

undirþemun tvö sem greindust hér voru annars vegar hver áhrif uppeldisstefnunnar væru á 

foreldrana og hins vegar á börnin.  

 Allir þátttakendur lýstu því að þeir hefðu góða reynslu af uppeldisstefnunni, að hún 

hefði breytt þeirra sýn á uppeldi og auðveldað þeim lífið. Þau töluðu öll um góða upplifun af 

að nota þessa nálgun og upplifðu öll gott samband milli sín og barna sinna. Einn þátttakandinn 
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byrjaði að nota virðingarríkt tengslauppeldi við uppeldið á sínu öðru barni og fann mikinn mun 

eftir að hafa kynnt sér og nálgast uppeldið á virðingarríkan hátt. 

 

5.1.1. Áhrif uppeldisstefnunnar á foreldrana 

Fyrra undirþemað sem greindist var áhrif uppeldisstefnunnar á foreldrana. Vísar þemað til 

reynslu/upplifunar þátttakenda af því að nota stefnuna í uppeldinu og hvaða áhrif það hefur 

á foreldrana. Allir þátttakendur töluðu um góða reynslu af þessari nálgun þó svo að hún gæti 

stundum verið krefjandi. Viðmælendur lýstu áhrifum sínum á eftirfarandi hátt: 

Hún er mjög góð, myndi segja að eina sem ég myndi biðja fólk um að passa 
sig á þegar það er dottið í fullkomnunaráráttu og þá er það komið í 
stjórnsemi sem er akkúrat andstæðan við það sem þessi stefna snýst um. 
Komið í consult mindful parenting. 

Já, og sérstaklega á syni okkar og sérstaklega því ég sé svo mikið mikla 
breytingu þegar ég loksins breyti, þegar ég loksins hætti að skammast, 
þegar ég hætti að reyna að alltaf að stjórnast og vera með svona hótanir og 
allt svona og ég fer að breyta öllu mínu mynstri þá sá ég svo mikið 
breytingarmynstur hjá honum. Þetta var ekki bara einhver galdralausn og 
ég myndi segja þetta er búið að taka svona eitt og hálft ár bara af 
stanslausri vinnu og núna er ég allt í einu að uppskera það að þegar hann er 
á kvöldin hræddur þá biður hann um pabba, það gerðist aldrei. 

 

Báðir þátttakendur tala hér um að það sé þunn lína á milli þess að detta í stjórnunargírinn og 

fara að hóta en um leið og þeir nái um hvað stefnan snýst raunverulega sjái þau mun á 

sambandinu við börnin sín. Faðirinn talaði um að barnið sitt leitaði meira til hans en það gerði 

áður, sem gæti verið vegna réttrar nálgunar hans gagnvart barninu. Það kostar greinilega 

mikla sjálfsvinnu að fara eftir uppeldisstefnunni og þarf maður að vera tilbúinn eins og einn 

viðmælandi talaði um: 

RIE-nálgunin býður foreldrum upp á að taka foreldrahlutverkinu sem 
tækifæri til umbreytingar, sjálfsvinnu og að þroska sjálfan sig, ef foreldrar 
eru opnir fyrir lærdómnum sem börnin náttúrulega „búa til“ fyrir okkur getur 
þessi nálgun breytt miklu fyrir fólk. Ég upplifði það persónulega að það að 
tileinka sér þessar djúpu hugarfarsbreytingar sem nálgunin felur í sér breytti 
lífi mínu til hins betra og hefur hjálpað mér að verða betri útgáfa af sjálfum 
mér. Ég mæti þroskaðri til leiks gagnvart börnunum mínum en einnig sjálfri 
mér og öðrum í mínu lífi. 
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Viðmælendur töluðu öll um að reynslan af stefnunni hefði gert þeim mjög gott, þau þurftu öll 

að líta inn á við og skoða sjálf sig áður en þau fóru að ala börnin sín upp á ákveðinn hátt. 

Kvenkyns viðmælandi viðurkenndi að foreldrarnir væru mannlegir og gerðu alveg mistök eins 

og allir en mikilvægt væri að viðurkenna það, koma til barnanna og biðjast fyrirgefningar. Hér 

kom hún með dæmi: 

Við ræðum það oft okkar á milli við foreldrarnir að þó að við missum stjórn 
á skapinu af og til, sem gerist auðvitað hjá öllum foreldrum, þá vegna þess 
að við biðjumst afsökunar, tökum ábyrgð á því sem miður fór hjá okkur 
sjálfum, í staðinn fyrir að kenna börnunum og þeirra óþroskuðu hegðun um 
og hvernig við ætlum að reyna að gera betur næst og svo framvegis, þá 
jöfnum við okkur sem fjölskylda frekar fljótt og við upplifum það að það ríkir 
tilfinningalegt öryggi inn á heimilinu yfir höfuð því að okkar viðbrögð eru 
frekar útreiknanleg og þau hafa það síðan lært að ef verður tengslarof þá 
er það rætt og við komum okkur alltaf aftur í tengsl. 

 

5.1.2. Áhrif uppeldisstefnunnar á börnin 

Seinna undirþemað sem greindist var áhrif uppeldisstefnunnar á börn þátttakenda. Vísar 

þemað til áhrifa stefnunnar á börnin og lýsa þátttakendur þeim á eftirfarandi hátt: 

Já þau skilja hana vel, eldri dóttir mín er 8 ára og mætir núna fimm mánaða 
stráknum okkar með sama virðingarríka viðmóti og hún hefur séð okkur 
mæta sjálfri sér og miðjubarninu okkar frá upphafi. Hún lætur fimm mánaða 
strákinn okkar alltaf vita áður en hún tekur hann upp, ef hún er að klæða 
hann eða skipta á bleyju þá talar hún við hann eðlilega og rólega og lýsir því 
hvað hún er að gera. Það sama á við um okkar 5 ára, þau sýna bæði mikla 
tilfinningafærni í samskiptum, virða mörk hvor annars og vina sinna, segja 
„stopp nei þetta finnst mér óþægilegt, ég ræð mínum líkama“ við vini og 
hvort annað þegar þau setja sjálf mörk, svo dæmi séu nefnd. Þeim finnst 
skrítið að heyra ef fólk segir börnunum sínum að hætta að gráta eða að barn 
sé óþekkt ef það nær ekki að stjórna sér eða er í grátkasti. Þau sjá lengra en 
hegðun barnanna í kringum sig, fara sjálf í samkennd og forvitni og segja 
upphátt „æj hvað ætli sé að trufla þennan“ eða „hún á aðeins erfitt í dag 
greinilega þessi, þarf örugglega extra knús og ró þangað til henni líður 
betur“ til dæmis ef þau sjá barn í grátkasti í búð. 

Mmm við tölum aldrei neitt um sérstaka stefnu eða neitt svoleiðis en mér 
finnst það koma mjög skýrt fram hjá mínum börnum til dæmis í skólanum ef 
einhver er að koma illa fram við þær eða aðrar þá er það þetta, þær taka 
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því ekki persónulega, þær segja þá bara „hann átti mjög erfitt með sig“ – 
sem mér finnst mjög gott þær taki þessu ekki persónulega og sýnir hvað þær 
hafa mikinn skilning. Ef ég missi mig og skamma þær kannski þá segi ég við 
þær „ohh heyrðu ég er rosalega þreytt, ég var bara alveg grýlumamma að 
tuða“, ég geri mitt besta að láta þær ekki taka ábyrgð á mínu skapi, að þetta 
sé ekki persónulegt. 

 

Hér að ofan lýsa tveir viðmælendur hvernig þeirra börn bregðast við ákveðnum aðstæðum, 

þau sýna virðingu í hegðun þegar þau tala við jafningja sína eða systkini. Þau virða mörk og 

samskiptahæfni þeirra virðist þroskaðri en hjá börnum sem ekki eru alin upp eftir 

hugmyndafræði virðingarríks tengslauppeldis, en virðing er mjög mikilvæg í samskiptum milli 

foreldra og barna. Karlkyns viðmælandinn lýsti því hér hvernig honum fannst hegðun hjá barni 

hans breytast en athyglisvert er að hann talaði sérstaklega um hvernig samband hans við 

barnið breyttist: 

En hann er alltaf að tala meira og meira um tilfinningar, hann segir orðið 
meira hvernig honum líður, þá hvað gerði hann reiðan og hann hikar ekki 
við að segja við mig „mér finnst þú leiðinlegur“, þá segi ég bara „ekkert mál, 
þú mátt alveg segja það við mig en það eru samt reglur sem við þurfum að 
fara eftir“ og hann er orðin opnari með sínar tilfinningar og hann veit að 
hann getur alveg verið hann sjálfur í kringum okkur foreldrana... Það að ala 
upp börnin manns með virðingu og það sé hlustað á þau, að þau séu ekki 
hunsuð, þeim er ekki hótað og alin upp með hræðsluáróðri heldur bara ást 
og umhyggju og skilningi en samt alveg aga líka. Það gerir mikið fyrir börnin, 
það er gott veganesti út í lífið. 

 

Einn viðmælandi ræddi um að sambandið milli hennar og barna sinna væri gott og það væru 

traust og sterk tengsl sem er ekki sjálfsagður hlutur. Hér lýsti hún hvernig börnin tóku við 

þegar þeim voru sett mörk: 

Börnin okkar geta gengið að því vísu að á þau sé hlustað og þau upplifa 
sanngirni í samskiptum. Þau vita það samt líka að við foreldrarnir setjum 
mörk og ákveðum það sem skiptir máli. Þau vita að þau mega vera ósátt, 
þau hafa leyfi til þess að mótmæla, gráta, tjá sig og rökræða en við 
foreldrarnir höldum samt þeim mörkum sem við höfum ákveðið að eru 
óumsemjanleg. Við sjáum að þetta býr til öryggi og jafnvægi. Þau eru byrjuð 
að ætlast til heilbrigðari samskipta og stoppa okkur af ef þau finna fyrir 
miklum pirringi eða asa, biðja okkur um að vinsamlegast vera ekki svona 
pirruð, draga djúpt andann eða taka pásu ef við foreldrarnir erum komin í 
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einhverja klemmu. Þau draga líka oft sjálf andann með okkur óumbeðin og 
við segjum oft við þau „þetta er ekki tónninn sem ég vil nota, eigum við að 
byrja upp á nýtt?“ og þá vöndum við okkur við að segja fyrirmæli eða setja 
mörkin á yfirvegaðri og virðingarríkari hátt. Börnin okkar eru yfirleitt ekki 
hrædd við viðbrögð okkar og segja okkur að þegar þau gera mistök, gera 
eitthvað sem „má ekki“ eða ruglast. Um daginn þá rifnaði niður sturtuhengi 
því 5 ára strákurinn minn togaði í það í baði, hann kallaði á mig og sagði 
mér strax frá því sem hafði gerst og upplifði ekki skömm yfir því að hafa 
ruglast, hann var samt sem áður miður sín yfir því að sturtuhengið væri nú 
bilað og vildi finna leið til þess að laga það. 

 

Það er ekki oft að börn á þessum aldri átti sig á samskiptum sínum við foreldra sína, en miðað 

við það sem allir þátttakendur tala um hér að framan eiga börnin það sameiginlegt að hegðun 

þeirra er jákvæðari og þau yfirleitt sjá strax að sér og koma til foreldra sinna. Taka þá færri 

brjálæðisköst, nota samskipti sín við foreldra, tala við þau á rólegum nótum og ná þannig að 

lýsa betur hvernig þeim líður hverju sinni. Sambönd eiga það sameiginlegt að börnin leita til 

foreldra sinna ef þeim líður illa, tala og fá ráð hjá þeim til þess að vita hvernig þau eiga að fara 

að í ákveðnum aðstæðum sem þau ráða ekki endilega við. 

 

5.2. Orðræðan  

Seinna þemað sem greint var fjallar um þá gagnrýni sem finna má í orðræðunni um 

virðingarríkt tengslauppeldi. Undirþemun tvö sem greind voru falla undir í fyrsta lagi hver 

orðræðan sé og í öðru lagi hver uppruni hinnar gagnrýnu orðræðu er. Þessa orðræðu má finna 

í Facebook-hópi stefnunnar þar sem fólk getur tjáð sig, sagt reynslusögur og skoðanir sínar. 

Svo virðist sem það sé munur milli kynslóða hverjir séu hlynntir þessari stefnu og hverjir ekki.  

 

 5.2.1. Hver er orðræðan? 

Fyrra undirþemað sem greint var fjallar um orðræðuna um virðingarríkt tengslauppeldi. Báðir 

talsmenn stefnunnar telja að það sé lítið um neikvæða orðræðu en sé hún til staðar byggir 

hún yfirleitt á fáfræði. Margir virðast halda að það megi alls ekki skamma og börnunum séu 

ekki sett nein mörk: 

Það er náttúrulega sem fólk heldur að það megi alls ekki skamma og allt 
það dæmi. Mikið talað um að það er verið að vefja börnunum í bómull, en 
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ég myndi segja að það væri bara meðvirku „people pleaser“ sem eiga bara 
eftir að taka þann vöxt innan í sér og það getur ekki sett eða þorir ekki að 
setja sjálfu sér mörk eða öðrum, en það fólk er einmitt bara að fara þangað. 

Allir þeir sem ég hef talað við sem hafa kynnt sér nálgunina með hlutlausum 
hætti tala frábærlega vel um virðingarríkt uppeldi. 

 

Eins og fram kemur hér að framan þá upplifa þeir sem kynna sér stefnuna vel hana mjög 

jákvæða. Það eru samt sem áður ekki allir sem kynna sér stefnuna áður en þeir ákveða að 

dæma hana. Viðmælendur vildu meina að þeir einstaklingar þyrðu jafnvel ekki að setja sjálfum 

sér eða öðrum mörk eða þóknast eigin meðvirkni og ættu eftir að taka út þann þroska. Þeir 

sem kysu aftur á móti að nota stefnuna í uppeldi sínu þyrftu sumir hverjir að svara neikvæðum 

athugasemdum og spurningum frá vinum og vandamönnum. Dæmi um þetta er þegar móðir 

deildi reynslu sinni á Facebook og spurði hvort aðrir væru að lenda í því sama og hún. 

Viðbrögðin sem hún fékk við spurningunni voru m.a.: 

Af hverju þarftu að gera þér lífið svona erfitt?, þú þarft að sýna barninu þínu 
hvernig á að gera hlutina, annars verður hann/hún bara eftir á, þvílíkur hroki 
í þér, af hverju heldurðu að RIE sé eitthvað betra en annað?, Ég ól þig upp 
með aðgengi að tölvuleikjum og sjónvarpi og án þess að segja þér í sífellu 
hvernig þér líður – það tókst nú bara vel, er það ekki? (RIE / Respectful / 
Mindful Parenting á Íslandi, e.d.). 

 

Þá voru einstaklingar sem gerðu athugasemdir, deildu reynslu sinni í sams konar aðstæðum 

og/eða komu með ráðleggingar um viðbrögð. Eins og tilvitnunin hér að framan lýsir þá virðist 

vera að sú neikvæða orðræða birtist í að einhverjum finnist fólk vera gera lífið erfiðara með 

því að nota stefnuna og að börnin læri ekki hluti nema að sífellt þurfi að vera að kenna 

börnunum. Viðmælendur töldu að slík viðhorf væru byggð á fáfræði og að reynsla þeirra af 

neikvæðri orðræðu og gagnrýni væri í flestum tilvikum misskilningur: 

Sú gagnrýni sem ég heyri er yfirleitt byggð á misskilningi og kemur helst 
fram þannig að fólk óttast að með virðingarríkri uppeldisnálgun séu börnum 
ekki sett nógu skýr mörk. Svo margir þættir í nálguninni krefjast þess að fólk 
sé tilbúið til að líta inn á við, treysta að eðli barna sé alltaf „gott“, skilja 
heilaþroska barna og hvers er hægt að ætlast til af börnum á mismunandi 
þroskaskeiðum, taka ábyrgð á sínum eigin viðbrögðum og tilfinningaþroska 
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og svo framvegis og það getur allt saman reynst fólki erfitt ef það er ekki 
tilbúið að skoða þessa „dýpri“ þætti. 

 

Þetta krefst sjálfsvinnu og snýst einnig um að foreldrarnir líti inn á við og treysti eðli barnsins.  

 

 5.2.2. Uppruni orðræðunnar? 

Seinna greinda undirþemað var uppruni orðræðunnar um virðingarríkt tengslauppeldi, en við 

spurðum þátttakendur okkar hvort þeir tækju eftir mun milli kynslóða. Þar kom eldri kynslóðin 

til tals ásamt að einn viðmælandi okkar upplifði það á eftirfarandi hátt: 

 Í fyrsta lagi er það örugglega eldri kynslóðin sem á erfitt með að sætta sig 
við það að þau gerðu mistök í uppeldinu. Þetta er yngri kynslóð sem vill 
meina að þeirra uppeldi hafi verið flott og fínt og það þarf ekkert að breyta 
því, því ég er svo fínn og ég lifi í þeirri afneitun og síðan er þetta eldri 
kynslóðin sem neitar að þau gerðu mistök. 

„Ég meina Jesús, auðvitað eins og amma mín er kennari og flott kona sem 
skammar og skilur þetta ekki, ég meina hún hefur svo oft grætt dætur mínar 
sem eru bara ekki vanar að vera skammaðar svona hörðum skömmum og 
hún bara „já já, má það ekki?“. 

 

Samkvæmt þessu virðist sem það sé munur milli kynslóða en allir upplifa hlutina á sinni hátt. 

Annars vegar eru einstaklingar sem hafa ekkert út á sitt uppeldi að setja eða virðast lifa í 

afneitun eins og einn viðmælandi komst að orði. Hins vegar er hópur sem kynnir sér aðrar 

leiðir því þeim mislíkaði hvernig þau voru alin upp. Það virðist vera að þau verði fyrir einhvers 

konar aðkasti á almenningstöðum frá ókunnugu fólki, eins og ein sem deildi reynslu sinni í 

Facebook-hópnum: 

Góðan daginn! Mig langaði að deila með ykkur atviki úr Fjarðarkaupi þar 
sem ég var að versla með 2ja (að verða 3ja í haust) ára dóttur minni. Hún 
tók smá kast yfir því að fá ekki dót sem hana langaði í og ég fór að borga á 
kassanum. Þá segir starfsmaðurinn (miðaldra kona) á kassanum: „Hún er 
illa upp alin, hlýðir ekki“. Ég frýs eiginlega bara því mér finnst þetta svo 
fáránlegt komment en er sem betur fer ekki viðkvæm í eðli mínu. Er ekki best 
að sleppa því að svara svona? (RIE / Respectful / Mindful Parenting á Íslandi, 
e.d.). 
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Við þessu innleggi voru fleiri sem sögðu frá því að hafa lent í sama eða svipuðu atviki oftar en 

einu sinni og ein hafði þessa sögu að segja: 

Úff, lenti í svipuðu nema í sundi. Gömul kona sem hraunaði yfir son minn (þá 
3ja ára) yfir að það væri nú e-ð að honum fyrst hann hagaði sér svona. Hef 
því miður enginn RIE-ráð þar sem ég gjörsamlega missti kúlið og hellti mér 
yfir hana, hvers konar manneskja hún væri að segja svona hluti fyrir framan 
barnið og hann væri 3ja ára og þessi hegðun væri fullkomlega eðlileg. Þetta 
situr enn í mér (tveimur árum seinna) og eftirsjá að hafa ekki kvartað undan 
henni við afgreiðsluna (RIE / Respectful / Mindful Parenting á Íslandi, e.d.). 

 

Þarna tala þær báðar um miðaldra eða gamlar konur sem leyfa sér að segja það sem þeim 

sýnist í garð barnsins. Þá er gott að rifja upp það sem einn viðmælandi sagði um ömmu sína 

sem skammaði stundum börnin hennar – að taka það ekki of nærri sér og að passa að detta 

ekki í fullkomnunaráráttu. 

En já, fullkomnunaráráttan dettur líka inn þarna akkúrat með þetta atriði 
að þú veist að það sé eitthvað hættulegt þótt að barnið mitt sé skammað?, 
eða fái eitthvað rosa hrós eða verðlaun á einhverju sérstöku? Þetta er eins 
og með mataræðið að hafa 80% nokkuð hreina fæðu og svo 20% í einhverju 
afmæli eða fær sykur og sem er bara só what, við á heimilinu erum að æfa 
okkur í þessu, þetta eru svona ofbeldislaus samskipti, svona að hafa skýr 
mörk, traust og tengsl. Þetta þarf ekki að vera flóknara en það og ég meina, 
ég reyni að vera mikið með börnunum mínum þannig ég held ég nái alveg í 
þessi 80% þannig ég hef engar áhyggjur af því að langamma þeirra, amma 
mín sé eins og hún sé stundum eða einn og einn kennari sem ég er ekkert 
hrifin af, ég verð bara að passa að hafa mín tengsl í lagi og vera nógu mikið 
með mínum börnum til þess að ég viðhaldi þessum tengslum. Þannig það 
telji meira sem ég ég geri heldur en samfélagið. 

 

Hér telur viðmælandinn að svo lengi sem foreldri/foreldrar nái þessum 80% með barninu 

skipti ekki máli þótt einn og einn í lífi barnsins fylgi þessu ekki. Annars virðist sem að sumar 

ömmur vilji læra nýja hluti fyrir barnabörnin sín, því miðað við það sem einn viðmælandi sagði: 

Marktækt að segja frá því að ég er með ófáar ömmur sem fylgja þessum 
miðli hjá mér því þær eru að reyna að læra upp á nýtt fyrir barnabörnin sín. 
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6. Umræður og lokaorð 

Niðurstaða viðtala og greiningu orðræðunnar í Facebook-hópi virðingarríks tengslauppeldis 

sýnir að aðferðin hefur jákvæð áhrif á þroska barna og samskipti milli foreldra og barna. 

Orðræðan er að stórum hluta jákvæð þó það sé gagnrýni frá minnihluta sem virðist aðallega 

vera vegna fáfræði um stefnuna. Þó svo að stefnan sé orðin vinsæl meðal foreldra og annarra 

sem láta sig uppeldi varða þá er greinilega vöntun á rannsóknum sem snúast eingöngu um 

virðingarríkt tengslauppeldi og að niðurstöðum slíkra rannsókna sé miðlað til foreldra. 

Orðræðu um þessa uppeldisstefnu er einungis að finna á samfélagsmiðlum og er hún oft 

byggð á vanþekkingu og fordómum gagnvart stefnunni, því þeir sem þar tjá sig eru foreldrar 

sem eru að feta sig áfram í virðingarríku tengslauppeldi, leita ráða og svo þeir sem finna 

þessari aðferð allt til foráttu og leyfa sér að koma með neikvæðar athugasemdir.  

Viðmælendurnir þrír; tvær mæður sem eru aðaltalsmenn þessarar uppeldisstefnu á 

Íslandi og faðir, eiga það sameiginlegt að nota virðingarríkt tengslauppeldi sem nálgun í 

uppeldi barna sinna. Í þessu sambandi er vert að velta fyrir sér hvort ekki sé þörf á að 

uppeldisfræðimenntaðir sérfræðingar starfi á heilsugæslustöðvum, á skóla- og/eða 

fræðsluskrifstofum eða í skólum/leikskólum og geti miðlað af sérfræðiþekkingu sinni um 

uppeldi og uppeldisaðferðir, bæði til kennara, foreldra og þeirra sem vinna með börnum og 

unglingum.  

Viðmælendurnir þrír höfðu svipaða sögu að segja um stefnuna og var sú frásögn 

almennt mjög jákvæð. Foreldrar verða að gera sér grein fyrir að það krefst mikillar vinnu til að 

byrja með og einnig mikillar sjálfsvinnu hjá foreldrum að fara þessa leið í uppeldinu. Þegar 

upp er staðið verður það þó auðveldari vinna, samskiptin verða virðingarríkari og traustari 

ásamt að betri tengsl skapast við börnin – sem eru hinn mikli ávinningur í sambandi milli 

foreldra og barna. 

Í upphafi skýrslunnar voru tilgangur og markmið rannsóknarinnar sett fram sem var 

að greina orðræðuna sem finna má hjá þeim sem tekið hafa að sér að leiðbeina foreldrum 

sem vilja nota stefnuna í uppeldinu, þeim sem nýta sér leiðbeiningarnar og í Facebook-hópi 

um virðingarríkt tengslauppeldi. Með þessu vildum við skoða hvort orðræðan væri jákvæð 

og/eða neikvæð og leitast við að skilja á hverju orðræðan byggir.  



 

28 
 

Niðurstaða greiningar okkar sýnir að neikvæða orðræðu er að finna til dæmis um að 

ekki megi skamma og börnunum séu ekki sett nein mörk sem birtist þá á Facebook-síðu 

stefnunnar eða frá ættingjum þeirra foreldra sem beita þessari uppeldisaðferð. Slík orðræða 

virðist byggjast á fáfræði þar sem stefnan leggur mikið upp úr að setja börnunum mörk á 

virðingarríkan og yfirvegaðan hátt en það er engin regla um að ekki megi skamma börn, það 

er frekar hvernig er skammað sem skiptir máli. Viðmælendurnir höfðu frekar upplifað jákvæða 

orðræðu um virðingarríkt tengslauppeldi frá foreldrum sem hafa kynnt sér stefnuna og nota 

hana í uppeldinu en þeir foreldrar tala um að finna mun á sambandinu milli sín og barna sinna, 

bæði á virðingarríkari og traustari hátt. Það er því ljóst að mikið verk er fyrir höndum að kynna 

hugmyndafræði stefnunnar til þess að eyða þeim fordómum sem kunna að vera til staðar.  
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Viðauki 1. Viðtalsvísir 

 

1. Getur þú sagt mér aðeins frá sjálfum/sjálfri þér, s.s. aldur, búseta, nám, 

núverandi starf, hjúskaparstaða, fjöldi og aldur barna ef við á? 

2. Hvernig kynntist þú uppeldisaðferðinni RIE eða virðingarríkt 

tengslauppeldi? 

3. Var einhver sérstök ástæða fyrir því að þú beitir þessara uppeldisferð í 

uppeldinu? 

4. Hvenær byrjaðir þú að fara eftir þessari stefnu?  

5. Hver var þín upplifun/reynsla af þessari uppeldisaðferð? 

6. Hvernig tóku börnin þín þessari nálgun? 

7. Hvernig myndirðu lýsa sambandinu milli þín og barna ykkar/þinna? 

8. Hvernig finnst þér foreldrar sem hafa prófað aðferðina tala um hana? 

9. Hver er kosturinn við virðingarríkt tengslauppeldi? Ókostur? 

10.  Finnst þér vera mikið um gagnrýni á aðferðina? 

11.  Hvernig finnst þér samfélagið tala um þessa uppeldisaðferð? 

12. Sérð þú kynjamun þegar kemur að því að aðhyllast þessa nálgun í 

uppeldi? 

13. Er eitthvað að lokum? 
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Viðauki 2. Upplýst samþykki 

 

Rannsóknaraðilar 

Eva Björg Halldórsdóttir, BA-nemi í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands 

Lísbet Kjartansdóttir, BA-nemi í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands 

Netföng: ebh@hi.is & lik18@hi.is 

 

Leiðbeinandi 

Anna Guðrún Edvardsdóttir 

 

Stutt lýsing á skýrslu 

Skýrslan er hluti af BA- lokaverkefni Evu Björgu Halldórsdóttur og Lísbetu Kjartansdóttur í 

uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. 

 

 Markmið skýrslunnar er að skoða stefnuna virðingarríkt tengslauppeldi og greina 

orðræðuna um hana í íslensku samfélagi. Hver er orðræðan? Er hún jákvæð/neikvæð og 

hvað gerir hana að því sem hún er? Rannsakendur telja mikilvægt að skoða óhefðbunda 

stefnu sem er orðin vinsæl og komast að af hverju orðræðan er jákvæð/neikvæð. 

 Þátttaka þín í skýrslu okkar er mikilvæg til þess að auka þekkingu á þessari stefnu 

ásamt að greina upplifun þína og kanna þannig orðræðuna í samfélaginu. Með þinni 

þátttöku upplýsum við að farið verði með upplýsingar sem trúnaðarmál og gögnum verði 

eytt þegar úrvinnslu viðtalanna er lokið. Það er ekki skylda að svara öllum spurningunum og í 

viðtalinu erum við að leita eftir þinni reynslu og viðhorfi til stefnunnar. 

 

 

__________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

 

__________________________                               __________________________ 

Undirskrift rannsóknaraðila                                        Undirskrift leiðbeinanda 
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