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Ágrip 

 

Eftirfarandi verkefni var unnið sem lokaverkefni til B.A – prófs við uppeldis og 

menntunarfræðideild Háskóla Íslands, haustmisseri 2010. Markmiðið með þessari 

ritgerð var að vekja foreldra til umhugsunar hversu mikil ábyrgð fylgir 

foreldrahlutverkinu og einnig að fá foreldra og samfélagið til að líta í eigin barm 

og spyrja spurningar eins og hvernig er ég að standa mig í foreldrahlutverkinu? 

Leitað var svara við eftirfarandi spurningum: Hver eru áhrif foreldra á heilsu og 

líðan barnsins og hversu mikilvægt er að barnið njóti verndar foreldra og 

samfélags? Einnig var spurt hver ávinningur er fyrir barnið af samstarfi milli 

foreldra og skóla. Rannsóknir sýna ótvírætt að uppeldisaðferðir foreldra hafa 

mikið að segja um hvernig barni vegnar á lífsleiðinni og hafa leiðandi 

uppeldishættir verið taldir vænlegasta uppeldisleiðin þegar litið er til framtíðar 

barnanna.  
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Formáli 

Ég vil þakka fjölskyldu minni og þá einna helst mínum heitt elskaða fyrir allan 

stuðninginn og þann skilning, trú og þolinmæði sem hann veitti mér á 

námstímanum og það að kenna mér að hafa trú á sjálfri mér var ómetanlegt við 

gerð þessa verkefnis og fyrir lífið sjálft. Börnunum mínum, Önnu Björgu, 

Þorbirni, Helgu Lúðvíku og Ingibjörgu Maríu þakka ég allan skilninginn og 

þolinmæðina fyrir það að „mamma væri að læra“ og einnig ömmu stelpunum 

mínum þeim Elínu Helgu og Emilíu Ósk.  

Helgu tengdamóður minni þakka ég yfirlesturinn á ritgerðinni og allan þann 

stuðning sem hún veitti mér. Móður minni Ingibjörgu þakka ég alla ómælda 

aðstoð. Ennfremur vil ég þakka leiðbeinanda mínum Höllu Jónsdóttur fyrir allan 

þann skilning og þolinmæði sem hún hefur sýnt mér í vetur. 
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Barn sem býr við hnjóð lærir að fordæma.  

 

Barn sem býr við hörku lærir fólsku.  

 

Barn sem býr við aðhlátur lærir einurðarleysi.  

 

Barn sem býr við ásakanir lærir sektarkennd.  

 

Barn sem býr við mildi lærir þolgæði.  

 

Barn sem býr við örvun lærir sjálfstraust.  

 

Barn sem býr við hrós lærir að viðurkenna.  

 

Barn sem býr við réttlæti lærir sanngirni.  

 

Barn sem býr við öryggi lærir kjark.  

 

Barn sem býr við skilning lærir að una sínu.  

 

Barn sem býr við alúð og vináttu lærir að elska 

Höf. Ronald Russel 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað um foreldrahlutverkið, ábyrgð og skyldur sem fylgja því 

mikilvæga hlutverki. Foreldrahlutverkið er eitt það mest krefjandi hlutverk sem 

einstaklingurinn tekur að sér á lífsleiðinni. Í þessu hlutverki er ekki krafist neinnar 

prófgráðu heldur gildir þar ást, umhyggja, ábyrgðarkennnd, jákvæðni og glaðværð 

(Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2005:95). 

Ábyrgðin sem falin er foreldrum er að skila menntuðum, sjálfstæðum, 

hamingjusömum einstaklingi út í lífið (Christophersen og Mortweet, 2004:15). Ef 

svo á að verða þarf strax við fæðingu barnsins að fara að huga að ýmsum þáttum 

með velferð barnsins í huga. 

Ástæðan fyrir efnisvali ritgerðarinnar er að eftir því sem árum og börnum hefur 

fjölgað í lífi mínu hef ég verið að átta mig sífellt betur hversu mikilvægir við 

foreldrarnir erum þegar kemur að velferð barna okkar. Einnig hefur námið í 

uppeldis og menntunarfræði haft áhrif og dýpkað skilning minn á málefninu.  

Foreldrum ber að vera góðar fyrirmyndir og sýna gott fordæmi í öllu því sem þeir 

taka sér fyrir hendur, vernda börnin gegn ýmsum hættum er verða á vegi þeirra, 

sinna þörfum barna sinna og sýna þeim endalausa ást og umhyggju. 

Eins og sjá má hér að ofan er augljóst að hlutverk foreldra er yfirgripsmikið og 

vandmeðfarið því að barnið býr að þeirri upplifun og reynslu sem það öðlast í 

æsku alla ævi.  

Markmiðið með þessari ritgerð er að vekja foreldra og samfélagið til umhugsunar 

hversu mikil ábyrgð fylgir foreldra hlutverkinu og einnig að fá foreldra til að líta í 

eigin barm og spyrja spurningar eins og hvernig er ég að standa mig í 

foreldrahlutverkinu? 

Leitað verður svara við eftirfarandi spurningum: Hver eru áhrif foreldra á heilsu 

og líðan barnsins og hversu mikilvægt er að barnið njóti verndar af foreldrum og 

samfélaginu? Einnig mun ég spyrja hver ávinningurinn er fyrir barnið af samstarfi 

milli foreldra og skóla. 

Ritgerðinni er skipt niður í átta megin kafla. Þeir fjalla um íslenska barnalöggjöf 

þróun hennar ásamt því að skoða hvað felst í réttindum og skyldum foreldra 

gagnvart barni sínu. Ennfremur mun ég fjalla lítillega um Barnasáttmála 
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Sameinuðu þjóðanna og hvaða tilgangi hann þjónar varðandi stöðu barnsins. Ég 

mun fjalla um hinar ýmsu kenningar er snúa að foreldrum og nánasta umhverfi 

barnsins í þriðja kafla. Þeir kaflar sem koma í kjölfarið eru þeir kaflar sem snúa að 

heilsu, líðan,vernd og menntun barna. Í þeim köflum mun ég fjalla um hversu 

mikilvægir þessir þættir eru fyrir barnið og hve mikil áhrif foreldra eru með tilliti 

til velferðar barnsins. Að lokum mun ég draga fram niðurstöður. 
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2 Íslensk barnalöggjöf 

Það er áhugavert að bera saman þá þróun sem orðið hefur á stöðu barna allt frá 

þeim tíma er Grágásarlög voru við lýði og fram til tímans í dag. Það er sorgleg 

staðreynd að fram til ársins 1981 var börnum mismunað eftir því hvort þau voru 

skilgetin eða óskilgetin en hinsvegar má gleðjast yfir nýju lagagreininni frá 1981 

þar sem kveðið er á um að þarfir barna skyldu alltaf ganga fyrir hagsmunum 

fullorðinna og ég tel að það hafi breytt miklu fyrir börn á Íslandi. Ennfremur tel ég 

að með því að gerast aðilar að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hafi einnig 

verið stigið stórt skref í því að tryggja börnum sérstaka vernd og umönnun og það 

mikilvægasta að mínu mati var að með samningnum var áhersla lögð á að barnið 

væri sjálfstæður einstaklingur með réttindi og ábyrgð.  

2.1 Þróun barnaréttar 

Ef litið er til sögu og þróun barnaréttar má sjá að löggjöfin hefur breyst í samræmi 

við breytingar á fjölskyldugerð. Sú löggjöf sem ríkti þegar stórfjölskyldu formið 

var við lýði byggir á öðrum hugmyndum og venjum en núgildandi barnalög 

(Davíð Þór Björgvinsson, 1995:41). 

Allt fram til síðari hluta tuttugustu aldar voru börn flokkuð sem skilgetin eða 

óskilgetin og má rekja þá skiptingu til Grágásarlaga sem giltu hér á landi til ársins 

1270. Samkvæmt þeim lögum voru þau ein börn skilgetin sem voru getin eftir 

brúðkaup foreldra sinna. Áhrif kenninga kirkjunnar studdu einnig þessa flokkun 

þar sem kynlíf utan hjónabands taldist syndsamlegt og hjónabandið því eini 

vettvangur kynlífs. Réttarstaða barna sem voru óskilgetin var því ólíkt önnur en 

þeirra barna sem voru skilgetin. Má þar nefna að börnunum var ekki tryggt neitt 

samneyti við föður eða föðurfjölskyldu ásamt því að eiga engan erfðarrétt eftir 

föður, en þó bar faðir framfærsluskyldu. Með tilskipun frá árinu 1763 var móðir 

einnig skyldug til að kosta framfærslu óskilgetins barns síns (Davíð Þór 

Björgvinsson, 1995:42-45).  

Ef vikið er að foreldravaldi á þessum tíma var vald þeirra yfir börnum sínum og 

þá helst vald föður engar eða litlar skorður settar. Allt fram til ársins 1016 höfðu 

menn rétt til að bera út börn sín. Faðir gat ráðstafað dóttur sinni til hjúskapar án 

hennar vilja. Í Grágás má einnig finna ákvæði um að faðir mætti beita manni tólf 
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vetra og yngri refsingu fyrir að vega annan mann (Davíð Þór Björgvinsson, 

1995:44). 

Tilskipunin um húsaga markaði tímamót í lagasetningu um uppeldi barna á 

Íslandi. Fram að þeim tíma höfðu ekki verið neinar lagasetningar um 

uppeldishætti foreldra að undanskildu ákvæði um trúarlega uppfræðslu (Loftur 

Guttormsson, 1983:71).  

Í tilskipuninni um húsaga má einnig finna skyldur foreldra í garð barna sinna á þá 

leið að börnin skyldu uppfrædd, alin upp í guðsótta og góðum siðum. Þar kom 

einnig fram að aga skyldi börnin og einnig skyldi beita líkamlegum refsingu til að 

ná markmiðum húsagans (Hildur Biering, 2006:18). 

Þess ber að geta að í lögum frá þessum tíma eru engin ákvæði sem vernda börn 

gegn refsingu og illri meðferð foreldra (Davíð Þór Björgvinsson, 1995:45). 

Með lögum frá árinu 1921 sem talin voru þáttaskil í löggjöf um réttarstöðu barna 

og fjölluðu þau annarsvegar um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna og hins 

vegar um afstöðu foreldra til skilgetinna barna. Með þessum nýjungum í 

lagagjöfinni má segja að grunnur gildandi barnalaga hafi verið reistur. Þrátt fyrir 

þessi þáttaskil þótti réttarstaða óskilgetinna barna enn standa höllum fæti. Í sömu 

löggjöf var lögð áhersla á vald foreldra yfir barni sínu og var einn kafli í lögunum 

tileinkaður þeim þætti. Í þeim kafla kom skýrt fram að umráðaréttur foreldra næði 

fram til sextán ára aldurs barnsins og foreldrum væri frjálst að halda börnum 

sínum til hlýðni með valdi (Davíð Þór Björgvinsson, 1995:47-48). 

Þegar barnalög nr. 9/1981 tóku gildi urðu tímamót í löggjöf um málefni barna 

(Davíð Þór Björgvinsson, 1995:51). Þrjár mikilvægar breytingar á réttindum barna 

komu fram með hinum nýju lögum. Í fyrsta lagi var það að réttarstaða skilgetinna 

og óskilgetinna barna var jöfnuð til muna. Í öðru lagi kváðu lögin á um að 

hagsmunir og þarfir barnsins skyldu ávallt ganga fyrir hagsmunum fullorðinna. 

Má því segja að réttarstaða barna hafi verið styrkt og orðið foreldravald sem kom 

fyrir í fyrri lögum var látið víkja fyrir orðinu forsjá. Þriðju og síðustu nýmælin í 

lögunum voru þau að lögð var áhersla á jafna stöðu föður og móður. Var þar með 

staða móður og föður í ágreiningi um forsjá jöfn (Davíð Þór Björgvinsson, 

1995:53). 
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2.2 Foreldraskyldur og forsjá barna 

Ef að litið er til íslenskrar löggjafar má sjá að skyldur foreldra gagnvart barni sínu 

eru ríkulegar. Með hugtakinu forsjá er sambandi foreldra og barna lýst frá 

fæðingu barns til þess aldurs sem það verður lögráða eða átján ára (Umboðsmaður 

barna, 2007). Þeir sem fara með forsjá barns samkvæmt lögum eru foreldrar í 

hjónabandi eða sambúð, móðir barns sem er ekki í sambúð né hjúskap er barn 

fæðist, foreldri sem er eitt með forsjá ásamt stjúpforeldri og að lokum foreldri sem 

fer eitt með forsjá og sambúðarforeldri ef sambúð hefur varað lengur en eitt ár 

(Forsjá barns, 2008). 

Ef litið er til 51. greinar lögræðislaga (lög nr. 71/1997), barnaverndarlaga (lög nr. 

80/2002) ásamt barnalögum (lög nr. 76/2003) má segja að hugtakið forsjá feli í sér 

þrjá megin þætti: Rétt foreldra, skyldur foreldra og rétt barnsins til forsjár 

(Umboðsmaður barna, e.d
a
). 

Réttur foreldra felst í því að foreldrar ráði persónulegum högum barnsins er snerta 

líf þess svo sem dvalarstað, skólagöngu, tómstundir þess ásamt trúarlegu og 

siðferðilegu uppeldi. Með skyldum foreldra er átt við að foreldrar hafi ekki 

einungis rétt til að ráða persónulegum högum barns síns heldur ber þeim einnig 

skylda til þess ásamt því að sinna öðrum foreldraskyldum. Foreldrum ber að 

tryggja börnum sínum andlega og veraldlega umönnun og er þar helst að nefna 

fullnægjandi húsaskjól, fæði og klæði og almenn þroskavænleg skilyrði. Einnig er 

kveðið á um það að foreldrar eiga að vernda börn sín gegn andlegu og líkamlegu 

ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi ásamt því að sýna barni sínu virðingu og 

umhyggju. Að lokum er það hugtakið forsjá til réttar barns og snýr sá þáttur að 

rétti barnsins. En þar segir að barnið eigi rétt á því að foreldrar annist persónuleg 

mál þess uns það verður sjálfráða. Þarfir barnsins og hagsmunir eiga alltaf að vera 

í fyrirrúmi ásamt að sýna ber því alltaf umhyggju og nærfærni (Davíð Þór 

Björgvinsson, 1995:171-175).  

Af ofangreindu má sjá að foreldrar hafa mikið um það að segja hverskonar 

uppeldishætti þeir kjósa fyrir börn sín þar sem grundvallarreglur um friðhelgi 

einkalífsins spilar þar stórt hlutverk. Hins vegar eru ákvæði í barnaverndarlögum 

sem veita barnaverndarnefndum heimild til að svipta foreldra forsjá sinni 

vanrækja þeir skyldur sínar verulega (Davíð Þór Björgvinsson, 1995:175).  
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2.3 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Árið 1989 samþykkti Sameinuðu þjóðirnar sáttmála um réttindi barna og var hann 

staðfestur hér á Íslandi árið 1992. Með staðfestingu sáttmálans var börnum á 

Íslandi tryggð ýmis grunnréttindi. Sáttmálinn er mikilvægur að því leyti að hann 

fjallar um sérstök réttindi börnum til handa, óháð réttindum þeirra fullorðnu. Þau 

megin efnistök eða svið sem liggja að baki samningsins eru: Vernd, þar sem 

fjallað er um grundvallarmannréttindi barna, svo sem réttinn til lífs, friðhelgi 

fjölskyldu- og einkalífs, ásamt félaga, skoðana, tjáningar og trúfrelsis, annað 

megin svið er umönnun þar sem aðildarríki er gert skylt að tryggja velferð barna 

meðal annars á sviði mennta- heilbrigðis og félagsmála og að lokum þriðja sviðið 

sem ber heitið þátttaka og er börnum tryggður réttur með því til að láta í ljós 

skoðanir sínar á öllum þeim málefnum er varðar þau sjálf ásamt því að taka beri 

tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska (Þórhildur Líndal, 

2007:6-8). 

Þær greinar barnasáttmálans sem fjalla um barnið og stöðu þess innan 

fjölskyldunnar, ábyrgð og skyldur foreldra og ábyrgð aðildarríkja á velferð barna 

innan fjölskyldunnar eru: 

5. gr. sem fjallar um ábyrgð foreldra og er aðildarríkjum samningsins skylt að 

virða skyldur foreldra og ábyrgð.  

7.gr. sem fjallar um skráningu barns, rétt þess til nafns, ríkisfangs og réttinn til að 

þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra.  

9.gr. sem fjallar um tvö mikilvæg atriði er varða réttindi barna. Annars vegar skal 

það tryggt að barnið sé ekki skilið frá foreldrum sínum nema að það sé 

nauðsynlegt með tilliti til hagsmuna barnsins og hinsvegar skal tryggja það að 

sanngirni sé sýnd við alla málsferð vegna aðskilnaðar barns frá foreldrum sínum á 

áðurnefndum forsendum. 

18. gr. sem fjallar um uppeldi og þroska. Þar er meðal annars fjallað um jafnvægi 

sem þarf að vera milli ábyrgð foreldra og aðildarríkis með tilliti til 

foreldrahlutverksins. Einnig kemur þar fram að foreldrar bera höfuð ábyrgð á því 

að tryggja barninu það sem er því fyrir bestu en þó ber aðildarríki að grípa til 
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viðeigandi ráðstafana til að aðstoða foreldra við að axla ábyrgð sína (Þórhildur 

Líndal, 2007:17-38). 

Þrátt fyrir að öll réttindi barnasáttmálans séu mikilvæg er fjallað sérstaklega um 

fjórar grundvallareglur og tengja þær saman ólík ákvæði samningsins.  

Grundvallareglurnar fjórar eru eftirfarandi og ganga sem rauður þráður í gegnum 

allan sáttmálann. 

2. grein nefnist Jafnræðisreglan. Þar er kveðið á um að öll börn eigi jafnan rétt á 

að njóta þeirra réttinda sem barnasáttmálinn fjallar um. Ekki skal mismuna 

börnum vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, 

ætternis, fötlunar, félagslegra stöðu eða annarra aðstæðna þeirra eða stöðu eða 

athafna foreldra þeirra. 

3. grein nefnist Hagsmunir barnsins í fyrirrúmi. En þar segir meðal annars að allar 

þær ákvarðanir sem teknar eru af hinu opinbera sem kunna að móta framtíð barna 

skulu ávallt vera á þá leið að hagsmunir barnsins verði alltaf hafðir að leiðarljósi. 

6. grein nefnist Réttur til lífs og þroska. Þar segir að sérhvert barn á meðfæddan 

rétt til lífs og skulu aðildarríkin tryggja að það megi lifa og þroskast. Segja má að 

með þessari grein sé verið að staðfesta mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna.  

Að lokum er það 12. grein samningsins sem nefnist Virðing fyrir sjónarmiðum 

barnsins en greinin fjallar um að aðildarríki skuli tryggja að börn geti komið 

skoðunum sínum á framfæri í öllum þeim málefnum sem þau varðar og ennfremur 

að tekið sé réttmætt tillit til skoðanna þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska 

(Þórhildur Líndal, 2007:8). 

  



15 

 

3 Áhrifaþættir foreldra  

3.1 Vistfræðikenning Urie Bronfenbrenners 

Þróunarsálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner (1917-2005) er höfundur 

vistfræðikenningarinnarF. Kenning hans fjallar um að samfélagið hafi mótandi 

áhrif á þroska manneskjunnar. Hann skiptir samfélaginu í fjögur svið sem hann 

nefnir nærkerfi (e.microsystem), millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi 

(exosystem) og að lokum lýðkerfi (e. macrosystem). Kerfunum líkir hann við 

rússneska babúsku sem er gerð úr mörgum lögum hverju innan í öðru. Samkvæmt 

kenningunni er einstaklingurinn innsti kjarninn og hefur áhrif og verður fyrir 

áhrifum af þeim aðstæðum sem það er í hverju sinni (Schaffer og Kipp, 2007:63). 

Nærkerfið er nánasta umhverfi barnsins en því sviði tilheyrir fjölskyldan, 

nágrennið, vinirnir og skólinn. Ekkert er talið hafa eins mikil áhrif á þroska 

barnsins og fjölskylda þess. Líkamleg og andleg umönnun, ást og umhyggja 

hvatning foreldra ásamt fleiri þáttum hafa gríðarleg áhrif hvernig barninu reiðir af 

í framtíðinni. Ef skortur verður á þessum þáttum sem mikilvægir eru barninu í 

frumbernsku mun það standa verr að vígi þegar það hefur skólagöngu. Sú örvun 

og fyrirmynd sem barnið fær frá kennara sínum hefur einnig mikil áhrif á þroska 

þess og hvernig því vegnar í námi. Jafningja hópurinn hefur einnig áhrif á þroska 

barnsins þar sem það er án handleiðslu fullorðinna og þarf að standa á eigin 

fótum. Í gegnum þá reynslu öðlast barnið félagsskap og reynslu sem gerir það að 

sjálfstæðum einstaklingi. Samkvæmt Bronfenbrenner hefur nærsamfélagið einnig 

áhrifa á þroska barnsins því þar getur það kannað heiminn og öðlast reynslu sem 

leiðir til aukins þroska (Bronfenbrenner, 1993).  

Þar sem samskiptin innan sviðsins byggjast á gagnvirkni þannig að foreldri hefur 

áhrif á hegðun og líðan barna sinna og öfugt. Millikerfið byggir á tengingu sem á 

sér stað milli nærkerfa barnsins og sem dæmi um slíkar tengingar er hægt að nefna 

samband foreldra og kennara en sú tenging getur haft áhrif á námsgengi barnsins. 

Stofnanakerfið er umhverfið sem barnið tekur ekki beinan þátt í, en verður samt 

fyrir áhrifum af og má þar nefna vinnu foreldra, vinnustað foreldra og vini 

foreldra. Að síðustu er það lýðkerfið sem er ysta sviðið í kenningu 

Bronfenbrenners en þar eru reglurnar, gildin og viðmiðin í samfélaginu 

(Bronfenbrenner, 1993). Samkvæmt Bromfenbrenner eru kerfin síbreytileg og 
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samspil þeirra hefur áhrif á uppvöxt barnsins og skilyrði þeirra til þroska (Cole, 

Cole og Lightfoot, 2005:17). 

3.2 Geðtengsl 

Örugg tilfinningatengsl við foreldra eða umönnunaraðila eru mikilvæg fyrir nám 

og þroska barnsins. Sálfræðingurinn John Bowlby setti fram tengslakenninguna 

og fjallar hún um hversu örugg tilfinningatengsl barns við foreldra eru mikilvæg.  

Bolwby telur að megin tilgangur geðtengslanna sé að verja afkvæmið gegn hættu 

og kenna því hegðun sem er nauðsynleg til þess að komast af. Samkvæmt Bowlby 

hefur einstaklingurinn innbyggð hegðunarkerfi og tilgangurinn með þeim er að 

auðvelda honum að aðlagast umhverfi sínu. Hjá barni miðar hegðunar mynstur 

þess að því að halda þeim í sinni nálægð sem annast það mest. Fyrst um sinn 

gerist það líkamlega en síðar tilfinningalega með gráti , brosi og ýmsum hljóðum. 

Á fyrstu vikum ævinnar beinir barnið ekki þörfum sínum að neinum sérstökum en 

þegar barnið nálgast eins árs aldur fer það að greina umönnunaraðilann frá öðrum 

og tengsl myndast. Upplifir barnið því mikinn aðskilnaðarkvíða sem leiðir til 

vanlíðunar þegar umönnunaraðili er ekki nálægur. (Bowlby, 1991:38-43). 

Mary Ainsworth var nemandi Bowlby og rannsakaði geðtengsl, þar sem hún 

kannaði sérstaklega gæði geðtengsla. Rannsóknina kallaði hún framandi 

aðstöðuprófið (e. strange situation test). Rannsóknin fer þannig fram í stuttu máli 

að móðir kemur með barn á nýjan og ókunnugan stað. Hún leikur við það en 

yfirgefur síðan herbergið og ókunnug manneskja kemur í hennar stað. Að þremur 

mínútum liðnum kemur móðirin aftur inn í herbergið. Ainsworth skoðaði 

viðbrögð barnsins þegar móðirin kom aftur og eru viðbrögðin og tilfinningarnar 

sem barnið sýnir þegar það sameinast móður sinni lykil vísbendingar í 

rannsókninni. Niðurstöður hennar voru á þá leið að hún flokkaði geðtengslin á 

eftirfarandi hátt: 

 Trygg tengsl (e. secure attatchment). Barnið leikur sér. Þegar móðirin fer 

grætur barnið. Ókunnugur kemur og nær varla að hugga barnið. Þegar 

móðir kemur fer barnið strax í fang móðurinnar, róast og hættir að 

gráta.Greinilegt var að þessi börn voru tengdari móður sinni en ókunnugu 

manneskjunni. 
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 Kvíðin–forðunar tengsl (e.anxious/avoidant). Barninu er nokkuð sama 

hvar móðir er. Það grætur stundum þegar hún fer. Barnið er mikið á eigin 

vegum. Þegar móðir kemur aftur leitar það ekki til hennar heldur snýr frá 

henni.  

 Kvíðin–höfnunar tengsl (e. anxious/resistant). Barnið á yfirleitt mjög erfitt, 

leikur sér lítið og er órólegt innan um móður. Það mótmælir þegar hún fer 

og vill vera hjá móðurinni en hafnar henni á sama tíma. 

Síðar skilgreindu aðrir rannsakendur annan flokk er nefndur var Óskipuleg tengsl 

(e. disorganized) en þar sýnir barnið ekki ákveðið hegðunarmynstur (Cole, Cole 

og Lightfood, 2005:227). 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007:121-123) bendir á að rannsóknir hafa sýnt fram á 

að þau börn sem hafa búið við örugg tilfinningatengsl og traust við foreldra í 

frumbernsku þrói með sér meðal annars öruggari sjálfsmynd, betri félagsfærni, 

aðlögunarhæfni ásamt því að ganga betur í skóla. Hins vegar hafa rannsóknir 

einnig sýnt fram á að þau börn sem búa við ótrygg tengsl í bernsku eigi það til 

meðal annars að skorta sjálfsálit, vanmeta sig, skorta aðlögunarhæfni, öðlast slaka 

tilfinningalega og félagslega færni og hafa tilhneigingu til að verða kvíðin og 

hlédræg ásamt því að aðlagast illa í skóla. 

3.3 Uppeldishættir foreldra 

Bandaríski sálfræðingurinn Diana Baumrind gerði rannsókn þar sem hún 

rannsakaði tengsl þroska barna við uppeldishætti foreldra sinna. Með rannsóknum 

sínum komst hún að því að helstu uppeldisaðferðirnar eru fjórar. Ráðríkir og 

skipandi foreldrar (e.authoritarian parenting), leiðandi foreldrar (e.authoritative 

parenting), eftirlátir foreldrar (e.indulgent parenting) og afskiptalausir foreldrar 

(e.uninvolved parenting) (Baumrind,1971,1-2). 

Skipandi foreldrar sýna börnum sína litla hlýju, þeir eru skipandi og ætlast til að 

þeim sé hlýtt tafarlaust. Þeir tala ekki um tilfinningar og refsa börnum sínum við 

óhlýðni en þó án ofbeldis. Foreldrar elska börn sín en sýna ekki blíðu. Þau börn 

sem alast upp við slíkar aðstæður eru kvíðin, óörugg, skapstór og eiga oft erfitt 

með nám (Baumrind, 1971:1-2). 
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Leiðandi foreldrar sýna mikla hlýju og mikinn aga. Jafnframt því setja þeir 

börnum sínum skýr mörk, eru hvetjandi og styðjandi. Þeir fara fram á þroskaða 

hegðun af börnum sínum og leggja áherslur á samræður þar sem sjónarmið beggja 

fá að koma fram. Þau börn sem alast upp við leiðandi uppeldishætti eru líklegri til 

að hafa gott sjálfstraust, góða sjálfsmynd, eiga gott með að umgangast aðra og 

setja sig í spor annarra, setja sér markmið og verða góðir námsmenn (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007:28). 

Eftirlátssamir foreldrar ala börn sín upp við mikið frjálsræði eða stjórnleysi. Þeir 

setja börnum sínum fáar reglur og börnin eru laus við að bera ábyrgð á gjörðum 

sínum. Þau börn sem alast upp í þessu umhverfi hafa litla trú á sjálfum sér, skortir 

sjálfsaga, gera miklar kröfur til foreldra sinna, gengur verr í skóla og sýna 

andfélagslega hegðun (Baumrind, 1971:1-2). 

Afskiptalausir foreldrar eru þeir foreldrar sem sýna litla hlýju og lítinn aga. Þeir 

geta hafnað börnum sínum og oft á tíðum vanrækja þeir börn sín. Vandamál í 

námi, andfélagsleg hegðun, tilfinningalegt ójafnvægi og skortur á 

tilfinningatengslum fylgja þeim börnum sem alast upp við þessar aðstæður 

(Baumrind, 1971:1-2). 

Rannsóknir Sigrúnar Aðalbjörnsdóttur sýna að tólf ára börn sem sýna góða 

samskiptahæfni ná betri árangri í námi en þau börn sem sýndu lakari 

samskiptahæfni. Einnig sýndu rannsóknir það að fjórtán ára börn sem sýndu 

árásargirni voru líklegri til að hafa reykt og neytt áfengis en börn sem sýndu betri 

samskiptahæfni. Við sautján ára aldur voru þau börn sem sýndu árásargirni 

líklegri til að reykja að staðaldri og hafa neytt ólöglegra vímuefna og áfengis. Því 

má álykta af þessum niðurstöðum að samskiptahæfni barna virðist skipta máli 

þegar hugað er að því hvernig þeim vegnar í lífinu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007:27). 

3.4 Foreldrar fyrirmyndir og forvarnir 

Samkvæmt íslenskri orðabók er merking orðsins fyrirmynd skilgreint sem 

„eitthvað til eftirbreytni/fordæmi, ágæti“ (Íslensk orðabók, 2007). 

Að því leyti mætti segja að þegar við tölum um einstaklinga má segja að sá sem 

við tökum til fyrirmyndar gefi okkur fordæmi eða eftirbreytni um hegðun. Á yngri 
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árum verða börn mest fyrir áhrifum fyrirmynda og styðja rannsóknir að þær hafi 

verndandi áhrif og styðji við árangur. Í flestum tilfellum telur fólk foreldra vera 

helstu fyrirmynd sína enda eru það foreldar og uppalendur sem uppfylla þau 

skilyrði á fyrstu æviárum barnsins. Þeir eiginleikar sem einkenna fyrirmyndir sem 

börn telja mikilvægar eru meðal annars heiðarleiki, hjálpsemi, dugnaður, virðing 

og má sjá að persónulegir þættir skipta miklu máli. Þar sem börn leita til foreldra 

sinna eftir leiðbeiningum um hegðun er mikilvægt að þau skilaboð sem foreldrar 

senda börnum sínum séu skýr og einnig þær reglur sem börnin eiga að fara eftir 

(Dögg Árnadóttir, 2010). Eins fyrr greinir eru það börn sem telja sig fá leiðandi 

uppeldi þar sem foreldrar sýna umhyggju og setja skýr mörk sem síður reykja, 

neyta áfengis og stunda heilbrigðari lífshætti. 

Með því að sjá, heyra og upplifa hvernig foreldrarnir bera sig má segja að börn 

læri hvað mest og trúlegast mikilvægustu atriði lífs síns og skiptir breytni foreldra 

þar mestu máli (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1995:24). 

Þegar talað er um forvarnir þá er miðað að því að koma í veg fyrir sjúkdóma eða 

heilsufarsvanda og draga úr fylgikvillum þeirra. Forvörnum er skipt upp í þrjú 

stig. 

1. Stig - til að koma í veg fyrir heilsufarsvanda með því að hafa áhrif á 

áhættuþætti í umhverfi eða hjá einstaklingnum sjálfum. (forvarnir) 

2. Stig - til að stöðva/draga úr sjúkdómseinkennum með því að greina forstig 

þeirra, til dæmis með skimunum. (íhlutun) 

3. Stig – til að draga úr afleiðingum sjúkdóma með viðeigandi meðferð og 

endurhæfingu. (meðferð) (Lyons and Chamberlain, 2006:73). 

Samkvæmt þessari skilgreiningu má segja að hlutverk foreldra sé 1. stigs forvörn.  
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4 Heilsa og líðan barna 

Þegar litið er til heilsu og líðan barna spila foreldrar stórt hlutverk. Eins og áður 

hefur komið fram eru foreldrar fyrirmyndir barna sinna. Ef að foreldrar veita 

börnum sínum gott fordæmi varðandi heilsutengda þætti og sjá til þess að 

líkamlegum og andlegum þörfum þeirra sé sinnt þá eru miklar líkur að það muni 

hafa jákvæðar afleiðingar á heilsu og líðan þeirra til framtíðar. 

Í 3. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram að að börnin skulu 

ávallt hafa forgang þegar kemur að því að gera ráðstafanir varðandi þau og einnig 

skal ávallt hafa hag þeirra að leiðarljósi og eru opinberir aðilar, stjórnvöld, 

einkaaðilar og löggjafastofnanir nefndar í því sambandi. Samkvæmt þessari grein 

skal tryggja börnum og fjölskyldum þeirra aðgang að allra bestu mögulegu 

þjónustu innan heilbrigðiskerfisins. Einnig skuldbinda ríki samningsins sig til að 

tryggja það að börn njóti vernd og umönnunar foreldra eða lögráðamanna sinna 

(Þórhildur Líndal, 2007 :13-15). Með aðild sinni að samningnum tekur ríkið á sig 

þá ábyrgð að verja og efla lýðheilsu í landinu og stuðla að því að allir þegnar 

landsins njóti heilbrigðisþjónustu. Ennfremur viðurkenna aðildarríkin að hverju 

barni sé tryggt besta mögulega heilsufar og að ekkert barn fari á mis við þá 

heilbrigðisþjónustu sem í boði er (Umboðsmaður barna, e.d
b
). 

Það er forsjárskylda foreldra að sinna líkamlegum og andlegum þörfum barna 

sinna og gæta ávallt að líðan og andlegu ástandi þeirra. Ennfremur bera foreldrar 

þá skyldu að sjá til þess að barn þeirra fái alla þá heilbrigðisþjónustu sem er því 

nauðsynleg svo sem ráðgjöf eða meðferð hjá fagaðilum (Umboðsmaður barna, e.d 

c
). Með því að uppfylla þarfir barna í æsku og sjá til þess að þeim líði vel eru 

auknar líkur á því að þeim takist að hafa betri stjórn á lífi sínu síðar á lífsleiðinni. 

Mikilvægt samspil er milli andlegra og tilfinningalegra þarfa barna og holls 

mataræðis (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1995:11). Allt 

fram á fullorðinsár er mikilvægt að sýna barninu tilfinningalega hlýju. Á fyrstu 

árum barnsins öðlast barnið hlýju með snertingu og mikilli líkamalegri umönnun 

sem þróast síðar í andlega hlýju þar sem barnið öðlast tilfinningalegan stuðning 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000). Endurtekin vanræksla á líkamlegum 

grunnþörfum og andlegum þörfum barna getur haft mjög slæmar afleiðingar sem 
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koma fram í kvíða, óyndi og hegðunarerfiðleikum ásamt námsörðugleikum og 

félagslegum erfiðleikum (Markward, 1997). 

4.1 Heilbrigðir lífshættir 

Alþjóðaheilbrigðisstofnun Who skilgreinir heilbrigði á eftirfarandi hátt: Heilsa er 

líkamleg andleg og félagsleg vellíðan en ekki einungis það að vera laus við 

sjúkdóma og örorku (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1948). Í gegnum tíðina 

hefur fólk lagt misjafna merkingu í heilsuhugtakið. Sem dæmi samanber rannsókn 

Blaxter um hvaða merkingu fólk leggur í hugtakið má nefna skilgreiningar eins og 

að heilsa er að vera ekki veikur og ekki með einkenni, að vera í líkamlega góðu 

formi, sálfélagsleg vellíðan og heilsa er hegðun (Lyons og Chamberlain, 

2006:45). Rannsóknir hafa sýnt að hegðun okkar og lífstíll hefur áhrif á heilsu 

okkar í hinum vestrænu samfélögum. Rannsóknir Belloc og Breslow‘s hafa sýnt 

fram á það að ef við gætum að svefntíma okkar, temjum okkur að borða ávallt 

morgunmat og sjaldan á milli mála, gætum að kjörþyngd okkar, sniðgöngum 

reykingar og áfengi og stundum hreyfingu þá hefur það jákvæð áhrif á heilsu 

okkar (Lyons og Chamberlain, 2006:79). 

4.1.1 Mataræði 

Það að nærast er stór hluti af lífi okkar. Úr næringunni fáum við þau næringarefni 

sem nauðsynleg eru fyrir okkur til að vaxa og dafna. Auk þess hefur það bæði 

áhrif á andlega og líkamlega líðan okkar. Nauðsynlegt er að gæta hófs og fylgja 

ráðleggingum um ákjósanlegt mataræði og ráðlögðum dagsskömmtum. Þeir sem 

eru í kjörþyngd eru í minni áhættu og eru lífslíkur þeirra meiri heldur en þeirra 

sem eru yfir kjörþyngd. Sjúkdómar á borð við sykursýki tvö, hjarta og 

æðasjúkdóma og geðrænum vandamálum ásamt stoðkerfisvandamálum eru miklir 

áhættuþættir hjá þeim sem eru yfir kjörþyngd (Lýðheilsustöð, 2006). Staðreyndir í 

dag varðandi kjörþyngd barna eru samkvæmt Dr. Ingu Þórisdóttur þær að tíðni 

meðal barna sem eiga við offituvandamál að etja eru að aukast og hér á Íslandi 

mælast fimm af hverjum hundrað börnum of feit (Inga Þórisdóttir, e.d). 

Það má segja að þáttur foreldra vegi stórt þegar kemur að mataræði eigin barna. 

Þeir eru ábyrgir fyrir þeim mat sem barnið neytir á heimilinu. Þar sem foreldrar 

eru ein helsta fyrirmynd barna sinna hafa bæði erlendar og íslenskar rannsóknir 
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sýnt að greinileg tengsl eru á milli mataræðis mæðra og barna. Hlutverk foreldra 

er að vernda börn sín og stjórna því hvað þau borða þar sem þau eru líklegri til að 

velja næringu eftir bragði en ekki hollustugildi (Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, 

Helga Lárusdóttir, Jórlaug Heimisdóttir, Margrét Héðinsdóttir og Sveinbjörn 

Kristjánsson, e.d.
a
). 

4.1.2 Hreyfing 

Þegar talað er um hreyfingu þá er átt við nánast allar athafnir sem fela í sér 

hreyfingu svo sem að ganga, hjóla, stunda heimilisstörf, íþróttir eða aðra 

skipulagða þjálfun. Með kyrrsetu skapast sama ástand og þegar líkaminn er í hvíld 

og þar með er orkunotkunin sama sem engin. Það fólk sem stundar 

lágmarkshreyfingu það er hreyfir sig lítið í vinnu og frítíma kallast kyrrsetufólk. 

Samkvæmt rannsóknum er ávinningur reglulegrar hreyfingar mikill því að hún 

stuðlar að vellíðan betri heilsu og auknum lífsgæðum alla ævi. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin WHO hefur gert samantekt yfir tengsl hreyfingar og 

heilsufars þar sem sjá má að hreyfing dregur úr hættu á hinum ýmsu sjúkdómum 

og má þar nefna hjartasjúkdóma, heilablóðfall, offitu og ofþyngd og sykursýki tvö 

(Lýðheilsustöð, 2008
a
). Einnig hefur regluleg hreyfing áhrif á andlega líðan og 

þunglyndi. Rannsóknir hafa sýnt ítrekað að ungt fólk sem stundar reglulega 

hreyfingu er líklegra til að aðhyllast heilbrigðan lífsstíl því að hreyfing tengist 

hollu mataræði og reykleysi og ennfremur eru þau líklegri að tileinka sér ekki 

önnur neikvæð atferli (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson 

og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2009
a
:18). 

Fjölbreytt dagleg hreyfing er börnum nauðsynleg og hvetja ber til þess að börnin 

stundi miðlungs erfiða og erfiða hreyfingu minnst 60 mínútur á dag. Slík hreyfing 

telst þroskavænleg fyrir barnið og hefur einnig áhrif á andlega líðan þess. Því 

jákvæðari sem upplifun barnsins er á hreyfingunni í æsku aukast líkurnar á því að 

barnið temji sér lífshætti sem fela í sér hreyfingu þegar það verður eldra. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að nánasta umhverfi er hvetjandi til hreyfingar og fólk 

finnur síður fyrir hindrunum til að stunda holla hreyfingu. Áhugi foreldra hefur 

mikið vægi þegar að stunda á reglulega hreyfingu. Þau áhrif sem foreldrar geta 

haft er að vera góð fyrirmynd og þau geti hreyft sig með börnunum, hvatt til 

útileikja og þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi, hvatt til hreyfingar þegar börnum 
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leiðist, gefið gjafir sem hvetja til hreyfingar svo sem bolta, hjól, skauta. Einnig að 

hvetja barnið til að hjóla eða ganga í og úr skóla, og hafa áhrif á kyrrsetu barna 

með því að takmarka tölvunotkun og sjónvarpsáhorf (Lýðheilsustöð, 2008
a
). 

4.1.3 Svefn 

Svefn er hverjum manni nauðsynlegur og veitir okkur hvíld, frið og 

endurnæringu. Ef ekki er gætt að því að sofa nægilega er hætta á að streituástand 

myndist í líkamanum svo sem vöðvaspenna, verkir, hjartaónot og 

meltingartruflanir. Langvarandi streita veikir ónæmiskerfi með tímanum og eykur 

líkur á sýkingum og fleiri sjúkdómum. Meðalsvefn fullorðinna er talinn vera sjö 

og hálfur klukkutími en góður mælikvarði á svefntíma er þegar maður vaknar 

úthvíldur og líður vel yfir daginn. Börn á aldrinum sjö til ellefu ára þurfa að 

minnsta kosti tíu klukkutíma svefn á nóttu (Ingólfur Sveinsson og Anna Björg 

Aradóttir, 2008). 

Undirstaða þess að barni okkar líði vel er að það sé heilbrigt og vel hvílt því að 

ónógur svefn hefur áhrif á börnin í leik og starfi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

nætursvefn barna hafi áhrif á námsgetu og minni þeirra. Þeir sem hafa góða 

svefnvenjur eru hamingjusamari, eiga auðveldar með að bera ábyrgð á eigin 

heilsu, hæfari að takast á við streitu og stunda hollari lífshætti heldur en þeir sem 

sofa ekki nóg. Mikilvægt er að foreldrar gæti að svefntíma barna sinna og sjái til 

þess að ung börn hafi fastan háttatíma og unglingar fari að sofa og vakna á 

svipuðum tíma á hverjum degi því að svefnvenjur geta valdið ójafnvægi í 

líkamanum. Einnig þurfa foreldrar að hafa í huga að gott fordæmi með svefn 

eykur líkurnar á því að börnin fari að ráðum foreldra sinna (Sveinbjörn 

Kristjánsson, e.d.). 

4.2 Áfengi, tóbak og vímuefni 

4.2.1 Tóbaksnotkun 

Árlega látast 360-400 Íslendingar af völdum reykinga eða um það bil einn 

Íslendingur á dag. Fjölmörg efni eru í tóbaksreyknum sem hafa alvarleg áhrif á 

lungun sem leiða til aukinna sýkinga, asma, lungnaþembu og síðast en ekki síst 

krabbameins. Lungnakrabbamein er mjög alvarlegur sjúkdómur og ennfremur eitt 

algengasta krabbameinið í veröldinni. Þeir sem hefja reykingar fyrir fimmtán ára 
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aldur eru í nærri tuttugu sinnum meiri hættu á að fá lungnakrabba en þeir sem 

reykja ekki. Rannsóknir hafa sýnt að áttatíu prósent allra tilfella séu af völdum 

reykinga. Aðrar tegundir af krabbameini sem eru algengar meðal þeirra sem 

reykja eru krabbamein í munnholi og krabbamein í barka. Reykingar valda einnig 

hjarta og æðasjúkdómum og er sá sem reykir tuttugu sígarettur á dag að þrefalda 

þá hættu að fá hjartakveisu og kransæðastíflu. Kostnaður af reykingum er mikill 

fyrir samfélagið og er árlegur kostnaður vegna þeirra um það bil nítján milljarða 

króna (Lýðheilsustöð, e.d.). 

4.2.2 Reyklaust tóbak 

Sá misskilningur hefur átt sér stað varðandi reyklaust tóbak að notkun þess hafi 

ekki áhrif á heilsuna. Samkvæmt rannsóknum er það langt frá því að vera 

skaðlaust því að í því eru að minnsta kosti tuttugu og átta þekktir 

krabbameinsvaldar. Sá sem neytir munntóbaks er því í fimmtíufallt meiri hættu á 

því að fá krabbamein í munn en einnig aukast líkur á krabbameini í meltingarvegi 

og í þvagblöðru. Einnig veldur notkun munntóbaks þrengingu æða sem leiðir til 

þess að blóðþrýstingur eykst og hefur þannig áhrif á hjarta og æðasjúkdóma 

(Jakobína H. Árnadóttir, 2004). Þar sem reyklaust tóbak er talinn vera farvegur 

barna og unglinga til tóbaksreykinga þá eru þeir sem láta þetta málefni sig varða 

innan heilbrigðisgeirans og innan skólans sammála að mikilvægt er að banna 

alfarið fínkorna tegund tóbaks hér á landi (Þorvarður Örnólfsson, 2000). 

4.2.3 Áfengi  

Áfengi berst með blóðrásinni um allan líkamann til allra líffæra og áhrif þess eru 

eru slævandi og þau hægja á heilastarfsemi og starfsemi mænunnar. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni veldur áfengi álíka miklu heilsutjóni og tóbak. 

Neysla áfengis veldur líkamlegu tjóni svo sem eitrunum í líkamanum, andlegu 

tjóni, vímu og félagslegu tjóni svo sem ánetjun eða fíkn (Babor o.fl., 2003:3). 

Þau áhrif sem neysla áfengis hefur á heilbrigði fer eftir því hversu mikil neyslan 

er. Langvarandi ofneysla áfengis hefur margs konar andleg og líkamleg vandamál 

í för með sér eins og fyrr greinir. Sem dæmi nefni ég þunglyndi, kvíða, skemmdir 

á heila og taugum, minni kyngetu, vannæringu og lifrarbólgu. Ofneysla áfengis er 

hættuleg og mjög kostnaðarsöm fyrir þjóðfélagið því afleiðingarnar eru miklar. 

Rekja má um helming banaslysa í umferðinni, og um þriðjung sjálfsvíga til 
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ölvunar. Stór hluti afbrota svo sem, nauðganir, morð, má einnig rekja til ofneyslu 

áfengis (Lýðheilsustöð, 2008
b
). 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að þáttur foreldra vegur þungt í 

áhættuhegðun barna. Rannsókn sem nefnist Ungt fólk 2009 og fjallar um 

menntun, menningu, tómstundir, íþróttaiðkun og framtíðarsýn ungmenna á Íslandi 

sýnir fram á, að þeir unglingar sem höfðu upplifað að sjá foreldra sína ölvaða voru 

hlutfallslega líklegri til að hafa orðið ölvaðir einu sinni eða oftar síðastliðna 

þrjátíu daga. Þessi þáttur rannsóknarinnar sýnir berlega að unglingurinn lærir 

drykkjuvenjur foreldranna (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009
b
:94).

 

Langtímarannsókn Sigrúnar Aðalbjörnsdóttur er nefnist Þroskabrautin 14-22 ára: 

Sjálfsmynd, samskipti og áhættuhegðun leiðir til þeirra niðurstaðna að þau börn 

sem búa við leiðandi uppeldisaðferðir sem greint var hér að framan sýndu minni 

vímuefnaneyslu en börn sem hlutu skipandi, eftirlátt eða afskiptalaust uppeldi. 

Einnig kom fram í rannsókninni að þau börn sem sýndu betri samskiptaþroska við 

fjórtán ára aldur voru talin ólíklegri til að reykja, drekka illa og hafa prófað 

ólögleg efni í framtíðinni. Andfélagsleg hegðun tengist vímuefnaneyslu 

unglinganna á þann hátt að því oftar sem unglingarnir höfðu neytt áfengis við 

fjórtán ára aldur því líklegri voru þeir til að sýna andfélagslega hegðun á seinni 

árum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1997) . 

Mikilvægt er fyrir foreldra að vera ófeimna að ræða við börn sín um kosti þess að 

fresta áfengisneyslu og þau hafi þann kost að segja nei við áfengi þegar það er í 

boði. Einnig að gera þeim það ljóst að rannsóknir sýna að meiri hluti fimmtán til 

sextán ára unglinga neytir ekki áfengis. Foreldrar sem eiga unglinga þurfa að 

standa saman og senda skýr skilaboð um það að unglingar eiga ekki að neyta 

áfengis né tóbaks. Ef að foreldri kaupir áfengi fyrir unglinginn sinn þá er það í 

raun og veru að samþykkja að barnið neyti áfengis. Þrátt fyrir að foreldrar treysti 

börnum sínum eru eftirlitslaus partý eða helgarferðir ekki ákjósanleg fyrir 

unglinga því að ýmsar aðstæður geta komið upp sem unglingurinn ræður ekki við. 

Með því að foreldrar telji það eðlilegt að nota áfengi þegar slappa á af og einnig 

þegar á að skemmta sér þá er vert að hugsa um það fordæmi sem við gefum 

börnum okkar og unglingum. Foreldrar verða að geta rökstutt þau sjónarmið sem 
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þeir halda á lofti svo að börnin skilji að þær forsendur sem liggja að baki þeim séu 

væntumþykja og áhugi á þeirra eigin velferð (Hildur Björg Hafstein, 2005). 

Samkvæmt könnun sem umboðsmaður barna í Svíþjóð gerði meðal barna á 

aldrinum tíu til átján ára varðandi áfengi, tóbak og fíkniefni þá vildu 93% 

barnanna að þeim væri sett skýr mörk varðandi notkun efnanna. Börnin vildu 

meðal annars að foreldrar hugsuðu um sitt eigið viðhorf til áfengis, tóbaks og 

vímuefna, að foreldrar mynduðu snemma gott samband við barn sitt, að foreldrar 

væru góðir hlustendur, að þeir settu barni sínu mörk ásamt því að veita 

útskýringar ef barnið fer yfir mörkin og að lokum voru það skýr skilaboð frá 

börnunum til foreldra sinna Ekki gefa barni þínu áfengi eða tóbak (Umboðsmaður 

barna, e.d.
d
) 
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5 Vernd barna 

Það er mikilvægt fyrir foreldra að gera sér grein fyrir því að börn þurfa á 

umhyggju og vernd að halda allt frá fæðingu. Með því sýna barni umhyggju og 

alla þá vernd sem barnið þarfnast þá eykst öryggistilfinning barnsins og 

auðveldara verður að setja þeim mörk þegar þau eldast. Alls staðar í umhverfi 

þeirra leynast hættur sem geta skaðað þau og því er nauðsynlegt að þau læri að 

þekkja þær hættur og bregðast við þeim á réttan hátt.  

19. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna fjallar um að öll börn eigi rétt á 

vernd gegn líkamlegu, kynferðislegu og andlegu ofbeldi ásamt vanrækslu og 

skeytingarleysi þess sem annast það hvort um foreldra þess sé að ræða eða aðra 

sem barnið umgengst. Þar segir ennfremur að aðildarríkjum samningsins ber að 

gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja þá vernd með löggjöf og á annan 

skilvirkan hátt til að tryggja að koma megi í veg fyrir ofbeldi gegn börnum. 

(Þórhildur Líndal, 2007:38). 

Ein af grunnforsjárskyldum foreldra er að vernda barn sitt gegn andlegu og 

líkamlegu ofbeldi ásamt annarri vanvirðandi háttsemi (Barnalög nr.76/2003). 

 Ofbeldi, vanræksla og ýmis áreiti eiga ekki að viðgangast hvorki í nánasta 

umhverfi barnsins né annars staðar og er það réttur barnsins að þeim sé veitt vernd 

gegn ofangreindum atriðum og aðstoð ef þau eru sjálfum sér og öðrum hættuleg 

(Umboðsmaður barna, e.d.
e
). 

5.1 Ofbeldi 

Það ofbeldi sem er talið hvað alvarlegast er ofbeldi sem beinist að börnum og er 

það vegna þess að börn geta litla sem enga björg sér veitt (Jónína Einarsdóttir, 

Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004:1). 

Heimilisofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, einelti og ofbeldi í fjölmiðlum eru helstu 

tegundir ofbeldis sem íslensk börn verða fyrir (Umboðsmaður barna, e.d.
f
). Mun 

ég gera grein fyrir hverju fyrir sig hér að neðan.  

5.1.1 Heimilisofbeldi 

Heimilisofbeldi er oft talinn vera algengasti ofbeldisverknaðurinn sem á sér stað 

hér á landi og einnig sá best leyndi. Með heimilisofbeldi er átt við ofbeldi sem fer 
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fram innan veggja heimilisins eða fjölskyldu þar sem meðal annars er um að ræða 

beint ofbeldi gegn börnum, ofbeldi milli hjóna eða systkina (Umboðsmaður barna, 

e.d.
g
). 

Þau börn sem alast upp við slíkt ofbeldi eiga þá hættu á að líkamlegum og 

andlegum grunnþörfum sé ekki sinnt þar sem heimilið og umhverfi þess er sá 

staður þar sem hlúð er að alhliða þroska þeirra, líðan og tilfinningum (Vilborg G. 

Guðnadóttir, e.d.). 

Foreldrar telja oft að í ofbeldissamböndum sé hægt að halda börnunum fyrir utan 

ofbeldið eða deilurnar sem eiga sér stað innan veggja heimilisins en þannig er 

málum ekki háttað. Þau börn sem búa við slíkar aðstæður skynja fljótt 

spennuþrungið andrúmsloft sem ríkir á heimilinu, ummerkjum og fleiri þáttum og 

verða því óbeinir þátttakendur ofbeldisins (Ingólfur V. Gíslason, 2008:93). 

Samkvæmt grein Guðrúnar Kristinsdóttur og Ingibjargar H. Harðardóttur er 

nefnist Glíman við vitneskjuna og er hluti af verkefninu Þekking barna á ofbeldi á 

heimilum eru flestir fræðimenn sammála um það að fjölskylduofbeldi sé áhættu 

þáttur. Þau börn sem urðu vitni að heimilisofbeldi stríddu við aukin hegðunar og 

tilfinningavanda (Guðrún Kristjánsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007).  

Ein tegund ofbeldis sem börn verða fyrir inni á heimilunum eru þegar foreldrar 

beita börn sín refsingum. Oft gera foreldrar sér ekki grein fyrir að stutt getur verið 

á milli refsinga og ofbeldis þar sem ofbeldið er stjórnunaraðferð og teljast því 

flengingar, öskur og niðurlæging til ofbeldis (Umboðsmaður barna, e.d.
h
). Þeir 

foreldrar sem beita slíku ofbeldi þurfa ekki að vera slæmar manneskjur, heldur 

getur verið um tilfinningalegan vanþroska að ræða til dæmis ef foreldrar eru ungir 

og þekkja ekki inn á þarfir barnsins og taka því ekki rétt á því hvernig bregðast 

eigi við hegðun barnsins. Aðrir foreldrar sem beita börnin refsingum eiga oft í 

tilfinningalegum erfiðleikum eða eru undir miklu álagi (Álfheiður Steindórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 1995:250) 

Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á ótvíræðan hátt að harðræði og ofbeldi gegn 

börnum leiðir til ýmissa hegðunarvandkvæða. Einnig hefur það komið fram í 

rannsóknum að þau börn sem búa á ofbeldisfullum heimilum þar sem ofbeldi 

beinist ekki að þeim beint heldur móður hafi einnig mikil áhrif á barnið (Ingólfur 

V. Gíslason, 2008:95).  
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Þær afleiðingar sem barn hlýtur af því að búa við ofbeldi eru truflanir á hegðun og 

tilfinningavirkni sem kemur fram í aukinni árásarhneigð og andfélagslegri 

hegðun. Barnið sýnir ýmiss tilfinningaleg vandamál svo sem angist, þunglyndi, og 

lágt sjálfsmat (Ingólfur V. Gíslason,2008:95). 

Afleiðingar ofbeldis hafa einnig áhrif á vitsmunalegan þroska barnins, 

skólagöngu, einbeitingu barnsins og félagsþroska þess. Þeir einstaklingar sem 

búið hafa við langtímaofbeldi í æsku eru haldnir þunglyndi og geta haft lágt 

sjálfsálit á fullorðinsárum. Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að hluti þeirra barna 

sem alast upp á ofbeldisheimilum eru líklegri til að endurtaka þá ofbeldisfullu 

hegðun sem þeir upplifðu í æsku í þeim nánu samböndum sem þeir eiga eftir að 

verða aðilar að. Má þar helst nefna karlmenn sem ólust upp á heimilum þar sem 

faðirinn beitti ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008:96-98). 

Það sem einkum hefur áhrif á hvernig ofbeldið birtist og hversu víðtækt það 

verður eru þættir eins og stöðugleiki í umhverfi,aldur, kyn og þroskastig barnsins. 

En þó má segja að áhrifn eru alltaf neikvæð. Eins og fyrr segir er staða barna 

slæm sem verða fyrir ofbeldi á heimilum sínum þar sem þau eru ekki sjálfráða og 

geta ekki yfirgefið heimili sín af eigin frumkvæði (Vilborg G. Guðnadóttir, e.d). 

Í hugum flestra er heimilið griðastaður og samkvæmt lögum þá gildir 

stjórnarskrárvarinn réttur skv. 1. mgr. 71. grein stjórnskrárlaga. að einstaklingar 

skuli njóta friðhelgi og eiga rétt til einkalífs. Vegna þessara laga má segja að sá 

sem beitir ofbeldi innan heimilisins sé veitt skjól en hins vegar gagnast þau 

þolandanum illa (Sigþrúður Guðmundsdóttir, 1996). 

Vegna stöðu barnsins sem þolanda í flestum tilfellum þá er ekki talað um skyldur 

foreldra heldur skyldur allra og þá allra helst þeirra sem eru í afskiptum við börn 

og unglinga. Samkvæmt lögum ber viðkomanda að tilkynna til barnaverndar ef að 

vart er við að barn er vanrækt eða hljóti illa meðferð og mun það vera refsihæft 

athæfi ef að tilkynningarskyldu er ekki sinnt (Davíð Þór Björgvinsson, 1995:334). 

5.1.2 Kynferðislegt ofbeldi 

Alvarlegasta tegund ofbeldis sem á sér stað gagnvart börnum og unglingum er 

kynferðislegt ofbeldi og er ástæðan sú að fórnarlambið skaðast tilfinningalega til 

langs tíma og getur eyðilagt líf þeirra (Umboðsmaður barna, e.d.
i
). 
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Kynferðislegt ofbeldi felur í sér að athöfnum, orðum eða myndum er beitt á 

kynferðislegan hátt án samþykkis og vilja þess sem verður fyrir ofbeldinu. 

Ennfremur skeytir gerandinn ekki um líðan og þann skaða sem hann veldur 

þolandanum heldur hugsar aðeins um sínar eigin þarfir. Með því er þolandinn 

auðmýktur þar sem lítið er gert úr tilfinningum hans og réttindum. Almennt er 

talað um beint kynferðislegt ofbeldi þegar börn eru snert eða kysst á líkamann og 

kynfæri eða látin gera slíkt hið sama við gerandann, samfarir og tilraunir til 

samfara . Þegar óbeint kynferðislegt ofbeldi á sér stað er ekki um beina snertingu 

að ræða heldur þegar börnum er sýnt klámefni á hinum ýmsu miðlum, talað við 

þau á ósæmilegan hátt, teknar myndir af þeim svo dæmi séu tekin (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006:10-11). 

Þegar kynferðisleg misnotkun á sér stað á börnum er oft um að ræða geranda 

innan fjölskyldunnar svo sem föður, stjúpforeldri, systkini eða aðra ættingja 

einnig koma gerendur úr hópi fólks utan heimilisins sem tengjast barninu svo sem 

vinir, nágrannar, barnfóstrur, kennarar. (Umboðsmaður barna, e.d.
i
). 

Börn sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi sýna oft svipuð eða sömu 

einkenni og þegar þau hafa orðið fyrir annars konar ofbeldi eða áfalli. Þau 

einkenni sem börn sýna koma fram í andlegri vanlíðan og líkamlegum 

umkvörtunum án þess að læknisfræðileg skýring sé til staðar. Ef að barnið sýnir 

kynferðislega hegðun gæti það verið vísbending um að barnið hafi verið beitt 

kynferðislegu ofbeldi. Óeðlileg kynferðisleg hegðun og kynferðisleikir barna gefa 

oft til kynna að barnið hafi haft aðgang að klámefni í tölvu, blöðum eða í 

sjónvarpi (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006:10-11). 

Það barn sem hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi þarf aðstoð strax. Þegar barn 

greinir frá kynferðisofbeldi sem það hefur orðið fyrir skipta fyrstu viðbrögð miklu 

máli fyrir barnið varðandi horfur þess og hvernig það tekst á við þær afleiðingar 

sem ofbeldið hefur leitt til. Barnið þarf að finna trúnað og traust hjá þeim sem það 

opnar sig fyrir og hlusta þarf með athygli á það sem barnið hefur að segja en gæta 

þess að yfirheyra það ekki (Umboðsmaður barna, e.d.
j
). Líkt og með allt ofbeldi 

sem snýr að börnum skal tryggja þeim öryggi og tilkynna það tafarlaust til 

barnaverndar.  
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Það er hægt að kenna börnum hvernig ber að varast kynferðislega misnotkun. Eins 

og áður hefur komið fram er gerandinn oft einhver úr nánasta umhverfi barnsins 

og einhver sem það treystir. Í skjóli aðstöðu sinnar getur gerandinn lokkað barnið 

með ástúð og athygli sem gerir því erfitt að greina þá athygli sem misnotkun (Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006:10-11). Því nægja forvarnir ekki 

eingöngu heldur ber að kenna þeim að ábyrgðin er ekki hjá þeim heldur þeim 

fullorðnu (Blátt áfram, e.d). 

Þar sem ábyrgðin er hjá þeim fullorðnu þar með talið foreldrum beinast forvarnir 

að þeim. Blátt áfram er forvarnarátak er snýr að kynferðisofbeldi gegn börnum og 

hafa samtökin gefið út bækling fyrir foreldra til leiðbeiningar. Þar kemur meðal 

annars fram að hinum fullorðna: 

 ber að gera sér grein fyrir staðreyndum og áhættuþáttum. 

 ber að fækka þeim tækifærum og kringumstæðum þar sem barn er eitt með 

einum fullorðnum. 

 ber halda umræðunni opinni og fá börnin til að tala opinskátt um þessi 

málefni. 

 ber að vera vakandi og koma auga á vísbendingar hjá barninu. 

 ber að búa til áætlun um hvert skuli leita, hringja og hvernig bregðast skuli 

við ef kynferðislegt ofbeldi hendir barn. 

 ber að fylgja eftir grunsemdum sínum þar sem framtíðarvelferð barns er í 

húfi. 

 ber að gera eitthvað í málinu (Blátt áfram, e.d). 

Það er staðreynd að kynferðisleg misnotkun á börnum á sér stað alls staðar í 

kringum okkur. Ef að hugað er að ofangreindum þáttum þá má koma í veg fyrir að 

misnotkun eigi sér stað. Segja má að þetta sé samfélagsleg ábyrgð því að málefni 

af þessu tagi varðar okkur öll.  

5.1.3 Einelti 

Einelti er ein tegund af ofbeldi. Hugtakið einelti vísar í áreiti eða ofbeldi þar sem 

einstaklingur verður síendurtekið fyrir árás einstaklings eða hóps á erfitt með að 

verja sig og getur enga björg sér veitt (Dan Olweus, e.d). 

Birtingarmyndir eineltis eru margvíslegar og má þar nefna: 
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 Munnlegt ofbeldi þar sem beitt er stríðni, niðrandi athugasemdum og 

uppnefni. Gerendur ofbeldisins hvíslast á , flissa og hlægja af 

fórnarlambinu.  

 Félagslegt ofbeldi merkir þar sem barnið er skilið útundan, fær ekki að 

vera með í leik og er ekki boðið í afmæli með bekkjarfélögunum svo dæmi 

séu nefnd. Það sem barnið upplifir og þarf að þola eru augnagotur, 

svipbrigði, þögn eða það er hunsað að hálfu gerandanna.  

 Efnislegt ofbeldi er ein af birtingarmyndunum og á sér stað þegar 

skólabókum, pennaveski, íþróttafatnaði og öðrum hlutum sem tilheyra 

þolandanum eru eyðilagðir.  

 Andlegt ofbeldi á sér stað þegar barnið er þvingað til að gera eitthvað sem 

brýtur á réttlætiskennd þess og sjálfsvirðingu. Sem dæmi um slíkt ofbeldi 

er þegar girt er niður um barnið eða það látið eyðileggja eigur annarra. 

Andlegt ofbeldi birtist einnig á þann hátt með neikvæðum athugsemdum, 

símaskilaboðum eða í gegnum netið.  

 Líkamlegt ofbeldi er þegar gengið er í skrokk á barninu, það hárreytt og 

sparkað í það svo dæmi séu tekin (Heimili og skóli, e.d.
a
). 

Þolendur eða fórnarlömb eineltis eru misleitur hópur sem greindir hafa verið í tvo 

hópa. Annars vegar eru það óvirk fórnarlömb (e. passive victims) og hins vegar 

árásargjörn fórnarlömb (e. agressive victims). Óvirkir þolendur (e. passive 

victims) eiga það sameiginlegt að vera í flestum tilfellum smágerð og veikbyggð, 

þeim gengur ekki vel í skóla, eru ekki vinsæl á meðal jafningja, eru óframfærin og 

eru einnig undirgefin í samskiptum við jafningja. Ef að ekki er gerandi í bekknum 

(e. bullies) þá eru miklar líkur á því að þau samlagist bekknum eins og önnur börn 

og verði ekki lögð í einelti eftir að skólagöngu líkur. (Pellegrini og Blatchford, 

2000:88-89). 

Ársárgjarnir þolendur (e. aggressive victims) eiga það sameiginlegt að vera 

skapmikil, uppstökk, við áreiti verða þau árasárgjörn, verða auðveldlega reið, 

þeim er strýtt, hrint og jafnvel lamin. Þessi fórnarlömb eru ekki vinsæl og er oft 

hafnað af jafningjum. Af þeim sökum eru þessi börn í sérstakri hættu á því að 

flosna upp úr námi og eiga við hegðunarvandamál í framtíðinni. Það sem skilur 

þessa einstaklinga frá gerendum eineltis er að árásarhneigð þeirra verður til vegna 

viðbragða en ekki vegna ásetnings (Pellegrini og Blatchford, 2000:88-89). 
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Það sem einkennir gerenda eineltis er að hann er árásargjarn og notar ofbeldi á 

kerfisbundinn hátt gegn þeim börnum sem eru veikust og viðkvæmust í jafningja 

hópnum. Þeir eru oftast óvinsælir á meðal jafninga til dæmis bekkjarfélaga en ná 

vinsældum meðal annara ofbeldisfullra barna. Gerendur ofbeldis eiga erfitt með 

að setja sig í spor annarra og hafa því litla tilfinningu fyrir líðan annarra 

(Pellegrini og Blatchford, 2000:88-89). 

Það barn sem verður fyrir einelti verður oft á tíðum einmana, það á erfitt með að 

treysta félögum sínum og með tímanum fer það að upplifa neikvæðar tilfinningar 

gagnvart sjálfu sér. Sjálfstraust barnsins minnkar og það fer að einangra sig. 

Barnið verður skapstyggara og innbyggð reiði, ótti og kvíði bitnar á systkinum og 

fjölskyldu. Einelti sem varir lengi veldur streitu sem með tímanum getur leitt til 

neikvæðrar hegðunar, lystarleysis og þunglyndis (Arthur Morthens, Sesselja 

Snævarr, Guðmundur Sighvatsson, Unnur Kristjánsdóttir, Jóhann Thoroddsen og 

Þorlákur H. Helgason, 2001). 

Það er mikilvægt að foreldrar séu ávallt vakandi fyrir öllum ummerkjum og 

breytingum hjá barni sínu. Oft á tíðum á barnið erfitt með að segja frá því að það 

sé lagt í einelti og er ástæðan meðal annars sú að barninu hafi verið hótað af 

gerandanum (Dan Olweus, e.d.) 

Þau einkenni sem foreldrar eiga að horfa eftir eru eftirfarandi: 

 Barnið kemur heim úr skóla með rifin, skítug eða blaut föt. Eigur barnsin 

eru skemmdar eða barnið hefur týnt einhverju án þess að geta gefið neinar 

skýringar. 

 Barnið er með sjánlega áverka sem það getur ekki gefið skýringu á. 

 Barnið tekur ekki bekkjarfélaga með sér heim eftir skóla og er sjaldan með 

bekkjarfélögum sínum utan skólatíma. 

 Barnið er hrætt og langar ekki að fara í skóla að morgni. 

 Barnið fer óhefðbundna leið heim úr skóla. 

 Barnið er áhugalaust gagnvart skólanum, einkunnir fara lækkandi. 

 Barninu líður illa andlega. Það er niðurdregið, óhamingjusamt, fær 

bræðisköst og sýnir einkenni þunglyndis. 

 Barnið er oft með slæma matarlyst, höfuðverk og magapínu.  

 Barnið sefur illa, fær martraðir og grætur í svefni. 
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 Barnð biður um pening eða stelur þeim (Til að blíðka gerandann). 

Mikilvægt er fyrir foreldra að líta ekki fram hjá þessum einkennum og halda að 

ástandið lagist sjálfkrafa. Slíkt gerist ekki og mikið er í húfi fyrir framtíð barnsins 

sem lagt er í einelti. Einelti rænir æsku barnsins og missir því barnið af 

áhyggjulausu og saklausu lífi sem henni fylgir. Áhrif eineltis hefur einnig mikil 

áhrif á alla framtíð þolandans (Dan Olweus, e.d.). 

Ef foreldri kemst að því að barn þess sé lagt í einelti skal það strax hafa samband 

við skólann því að sú stofnun ber ábyrgð á því að eineltið verði stöðvað. Einnig er 

mikilvægt fyrir foreldri gerandans að viðurkenna strax vandamálið og taka á því 

með því að afsaka ekki hegðun barnsins. Með því að taka á málinu strax hjálpar 

það þolandanum og einnig gerandanum og framtíð hans. (Dan Olweus, e.d.). 

Foreldrar verða einnig að þekkja einkenni gerandans til að komast að því hvort að 

barnið leggi aðra í einelti. Það reynist flestum foreldrum erfitt að þurfa horfast í 

augu við það að þeirra eigið barn leggi önnur börn í einelti (Dan Olweus, e.d.). 

5.2 Ofbeldi í fjölmiðlum 

Fjölmiðlar skipa stóran sess í samfélaginu og eru áhrif þeirra bæði jákvæð og 

neikvæð. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna fjallar um rétt barna til upplýsinga 

og rétt barna til verndar á skaðlegu efni. Í 17. grein laganna er fjallað um rétt 

barna að upplýsingum og einkum að efni sem hefur þann tilgang að stuðla að 

líkamlegri og andlegri velferð barnsins. Ennfremur kemur það fram í sömu grein 

að aðildarríki skulu stuðla að því að mótaðar verði leiðbeinandi um hvernig 

vernda megi börn fyrir upplýsingum og efni sem skaðað getur velferð þeirra 

Þórhildur Líndal, 2007,35). Samkvæmt 12. grein laganna eiga börn að hafa 

aðgang að fjölmiðlum sem stuðlar að rétti þeirra til þátttöku og virðir sjónarmið 

þeirra (Þórhildur Líndal, 2007:26).  

Árið 2010 voru nær öll heimili með börn yngri en 16 ára með nettengingu 

(Hagstofa Íslands, e.d). Þessi tækniþróun hefur auðveldað börnum aðgang að 

hvers konar ofbeldi, klámefni og öðru skaðlegu efni sem vekur ugg hjá börnum og 

skaðar sjálfsmynd þess. Lífsstílsauglýsingar eru einnig taldar vera skaðlegar 

börnum þar sem þær beina sjónum að því sem börnum og unglingum þykir 
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eftirsóknarvert og er þá helst átt við vörur sem er skaðlegar og óhollar 

börnum(Þórhildur Líndal, 2007:35). 

Í 14. grein útvarpslaga er fjallað um dagskrárefni og auglýsingar og taka þær bæði 

til hljóðvarps og sjónvarps. Þar segir meðal annars að sjónvarpsstöðvum sé 

óheimilt að senda út dagskrárefni sem skaðað getur líkamlegan, andlegan eða 

siðferðislegan þroska barna. Það sem átt er við í þessu sambandi er efni sem felur 

í sér ofbeldi og klám. Einnig er sjónvarpsstöðvum óheimilt að senda út 

auglýsingar sem hafa skaðleg áhrif á börn og efnið skal einungis sýnt á þeim 

dagskrártíma þar sem engin hætta er á að barnið sjái viðkomandi efni. Í því 

samhengi er talað einna mest um sjónvarp, netið og tölvuleiki (lög nr. 53/2000). 

Áhrif fjölmiðla á börn og unglinga eru mikil og geta fjölmiðlar haft sterk áhrif á 

mótun gildismats þeirra og hegðunar. Börn og unglingar móttaka ýmiss konar 

fróðleik og skemmtun úr fjölmiðlum en einnig efni sem ekki hæfir aldri þeirra og 

þroska (Umboðsmaður barna, e.d.
k
). (Berns, 2004) telur fjölmiðla mikilvæga í 

félagsmótun barna og lítur á fjölmiðla sem hluta af nærkerfi (e. microsystem) 

barna og því mikilvægan þátt í félagsmótun þeirra. 

Eins og fram hefur komið er aðal ábyrgð á uppeldi og velferð barna hjá foreldrum 

og því ber þeim að vernda þau gegn skaðlegum upplýsingum frá fjölmiðlum. Þar 

sem börn eru komin með eigin farsíma, sjónvarp og tölvu inn í eigið herbergi 

hefur það gert foreldrum erfitt að fylgjast með hvað fer þar fram. 

Upplifun barna af fjölmiðlum þarf ekki að vera neikvæð því að með handleiðslu 

fullorðinna getur barnið lært að nota þá á heilbrigðan hátt (Umboðsmaður barna, 

e.d
m

). 

Skammstöfunin SAFT stendur fyrir samfélag fjölskylda og tækni og er 

vakningarátak um örugga tækninotkun barna á Íslandi. Megin markmið átaksins 

er að efla vitund um hvernig njóta megi netsins og annarra miðla á öruggan, 

jákvæðan, skemmtilegan og fræðandi hátt. Þar má finna ýmsan fróðleik sem nýtist 

foreldrum vel til að tryggja börnum sínum örugga netnotkun. Meðal annars er 

bent á að mikilvægi þess að foreldri og barn uppgötvi netið saman, að 

samkomulag sé gert við barnið um netnokun á heimilinu, að foreldri ræði við 

barnið um þá áhættu sem fylgir því að veita öðrum persónulegar upplýsingar og 

að hitta netvin. Einnig er mælt með því að barninu sé kennt að skoða efni á netinu 
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með gagnrýnum hætti. Ennfremur eiga foreldrar að fylgjast með netnotkun barna 

sinna. (Heimili og skóli, e.d.
b
). 

5.3 Öryggi og slysavarnir 

Í flestum menningarsamfélögum eiga öll börn rétt á að búa við gott og öruggt 

umhverfi. Mikil ábyrgð fylgir því að ala upp barn frá fæðingu til fullorðins ára.  

Ein af forsjárskyldum foreldra er að vernda barnið og búa því örugg 

uppvaxtarskilyrði (Umboðsmaður barna, e.d.
m

). 

Í 3. grein barnasáttmálans er fjallað um rétt barna til öryggis þar sem aðildarríki 

skuldbinda sig til að sjá til þess að stofnanir á þeirra vegum sem annast börn veiti 

þeim umönnun og vernd í samræmi við gildandi lög og reglur er snúa að öryggi, 

heilsuvernd, fjölda og hæfni starfsmanna (Þórhildur Líndal, 2007:13). Ennfremur 

ber aðildarríkjum að upplýsa börn og foreldra um almennt öryggi barna og 

slysavarnir og sjá til þess að fræðsla sé í boði um slysavarnir. 

Árlega gefur landlæknisembættið út skýrslu þar sem slysatíðni barna heima og í 

frítímum er skráð. Þar kemur fram að á árinu 2009 voru 8265 slys skráð á 

aldursbilið 0-18 ára. Samkvæmt landlæknisembættinu er slysatíðni á börnum 

mjög há hér á landi. Algengustu slys á börnum á aldrinum 0-4 ára verða í 

heimahúsum (Landlæknisembættið, 2009). 

Til að fækka slysum er mikilvægt að yfirfara þær hættur sem eru til staðar á 

heimilum. Með því að taka tillit til þroska og getu barnsins má breyta ýmsu á 

heimilinu sem eykur öryggi þeirra (Umborðsmaður barna, e.d.
p
). 

Það er staðreynd að til fimm mánaða aldurs valda börn ekki slysum sjálf. 

Ábyrgðin er því alfarið hjá foreldrum eða þeim sem annast barnið. Slys á börnum 

á þessum aldri verða eingöngu vegna þess að foreldrar eru ekki meðvitaðir um þá 

hættu sem fylgir þeim aldri sem barnið er á. Því er nauðsynlegt fyrir foreldra til að 

fyrirbyggja slys að hafa innsýn í þroska barnsins (Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir 

o.fl., e.d.
b
). Á þessum aldri eru helstu slys barna þessi: Slys af völdum falls, 

brunaslys, kafnanir og drukknanir. Því er það mikilvægt að foreldrar kynni sér í 

tíma þær forvarnir sem tilheyra þroskastigi barnsins (Lýðheilsustöð, 2004). 

Þegar barnið er sex til ellefu mánaða fer það sjálft að geta valdið sér slysi og þurfa 

foreldrar því að gæta að nánasta umhverfi barnsins(Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir 
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o.fl.,e.d.
c
). Hreyfigeta barnsins hefur aukist í samræmi við þroska þess og einnig 

hefur barnið þroskast vitsmunalega og er farið að hafa löngun og þörf í að 

rannsaka nærumhverfi sitt með skynfærum sínum (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1995:51). 

Þau öryggisatriði sem þarf að hafa í huga fyrir sex til ellefu mánaða börn eru 

meðal annars að fjarlæga smáhluti og mælst er til þess að kokhólkur sé notaður til 

að mæla stærð smá hluta, nota beisli í hástól og barnavagn, setja öryggishlið fyrir 

stigaop ásamt fleiri forvörnum sem foreldrum ber að kynna sér í samræmi við 

aldur og þroska barns (Lýðheilsustöð, 2004). 

Við eins árs aldur er barnið farið að ganga og oft eru það vallt á þessum tíma. 

Þrátt fyrir margar byltur þá gefst barnið ekki upp heldur stendur upp og reynir 

aftur. Mikil virkni hjá barninu á sér stað og það er stöðugt að bæta færni sína á 

ýmsum sviðum. Þegar á tveggja ára aldur er komið þá er barnið orðið sjálfstæðara 

og reynir að bjarga sér sjálft. Þó að barnið hafi góða stjórn á hreyfingum sínum er 

jafnvægið ekki fullþróað. Það skynjar hluti með augum en ekki með munni eins 

og áður. Þegar barnið er orðið þriggja ára er það komið með mun betra vald á 

líkama sínum en áður. Athyglisgáfa þess og áhugi er mikill á þessum tíma. Eins 

og fyrr segir er mikilvægt fyrir foreldra að haga slysavörnum eftir þroska barnsins 

og aldri (Lýðheilsustöð, 2004). 

Það sem foreldrar geta gert til að vernda barn sitt á þessu tímabili í lífi þess er 

meðal annars að: Velja öryggisbúnað í bílinn sem hæfir aldri og þyngd barnsins, 

haldið heitum drykkjum, hraðsuðukatli og skaftpottum frá barninu og setja hlíf 

fyrir hellurnar og á bakaraofninn.Setja öryggislæsingar á skápa og skúffur. 

Ennfremur má aldrei skilja barnið eftir eftirlitslaust í baði (Lýðheilsustöð, 2004). 

Frá þriggja ára til sex ára aldurs er líkami barnins stöðugt að þroskast og við fimm 

ára aldur er beinabygging þess farin að líkjast þeim fullorðnu. Jafnvægisskyn er 

orðið fullþroskað um fimm ára aldur og barnið er komið með þá hæfni að geta 

farið eftir tilmælum um sex ára aldur. Félagsþroski barna eykst við sex ára aldur 

og fara börnin að eiga meiri samskipti við jafningja, hefja skólagöngu og fara að 

stunda ýmsar tómstundir. Við upphaf skólaldurs er barnið forvitið og sífellt í leit 

að ævintýrum. Það á í erfiðleikum með að meta fjarlægð hluta og getur því ekki 

http://www.lydheilsustod.is/fraedsla/fraedsluefni/arvekni-slysavarnir-barna/heimili-og-umhverfi/oryggisvorur-fyrir-heimilid/#%C3%96ryggisl%C3%A6sing%20%C3%A1%20hur%C3%B0ir%20og%20sk%C3%A1pa
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lagt rétt mat á fjarlægð og hraða bíls (Álfheiður Steindórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995, 78-94.).  

Við aldurinn þriggja til sex ára er mikilvægt að leiða barnið alltaf nærri umferð. 

Mikilvægt er að kenna börnum umferðarreglur og kenna þeim að stoppa, horfa, 

hlusta og hugsa áður en það fer yfir götu. Ennfremur þarf barnið að vera undir 

eftirliti þegar það hjólar. Það þarf að nota hjálm og hjóla á hjólastíg eða á lokuðu 

leiksvæði. Það sem einnig skitpir máli fyrir foreldra er að taka ekki getu barnsins, 

þekkingu og dómgreind sem gefna. Það þarf enn mikið eftirlit, sérstaklega í nýjum 

aðstæðum (Lýðheilsustöð,2004). 

Til þess að barn þroskist og dafni þarf það að búa við vernd, leiðsögn og öruggt 

umhverfi. Þáttur foreldra er því mikill og bera þau ábyrgð á að þessi skilyrði séu 

til staðar svo sem að barnið sé öruggt í umferðinni, á heimilinu, á leiksvæðum, á 

ferðalögum og í tómstundum. Lífsviðhorf foreldra, þekking, áhugi og ýmsir 

félagslegir þættir hafa áhrif á hvernig foreldrar sinna þessari miklu ábyrgð sem 

skiptir sköpum fyrir barn þeirra (Umboðsmaður barna, e.d.
o
). 

Það er ekki eingöngu ábyrgð foreldra sem er mikil þegar kemur að öryggi barna 

heldur er það ábyrgð alls samfélagsins að skapa þeim örugg uppvaxtarskilyrði. 

  

http://www.lydheilsustod.is/fraedsla/fraedsluefni/arvekni-slysavarnir-barna/Undirflokkur/reidhjol/
http://www.lydheilsustod.is/fraedsla/fraedsluefni/arvekni-slysavarnir-barna/Undirflokkur/hjalmar/
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6 Menntun barna 

Það er mikill styrkur fyrir litlar sálir sem eru að hefja skólagöngu að hafa mömmu 

eða pabba sér við hlið. Á fyrstu skólaárum barnsins skiptir miklu máli fyrir líðan 

þess og námsgetu að það njóti stuðnings frá foreldri bæði heima fyrir og í 

skólanum. Skyldur foreldra hafa aukist frá því sem áður var og er þeim gert að 

fylgjast náið með framgöngu barnsins og fleiri þáttum er varðar skólagöngu þess.  

Í 28. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er fjallað um rétt barna til 

menntunar en þar segir meðal annars að aðildarríki eigi að sjá til þess að öll börn 

öðlist grunnmentun án endurgjalds ásamt leiðbeiningum um nám og störf. Þar 

kemur ennfremur fram að börn eigi rétt á að stunda reglulega skólasókn og 

ennfremur að draga beri úr brottfalli þeirra úr skóla (Þórhildur Líndal, 2007:50). 

Helstu markmið sáttmálans um menntun er að börnum verði gert kleift að þroskast 

á eigin forsendum, rækta hæfileika sína ásamt því að undirbúa þau í að verða 

ábyrgir þjóðfélagsþegnar þar sem þau bera virðingu fyrir umhverfi sínu og 

menningu, gæta skilnings, friðar og umburðarlyndis gagnvart mannréttindum, 

menningu, arfleið og gildismati annarra þjóða eða hópa (Þórhildur Líndal, 

2007:52-54). 

Fimmti kafli grunnskólalaga er tileinkaður foreldrum. Þáttur foreldra er ríkulegur 

þar sem þeir bera frumábyrgð á uppeldi og menntun barna sinna. Þegar litið er til 

mótunar, viðhorfs, vellíðunar, hegðunar og árangurs nemenda vega áhrif foreldra 

þar einna þyngst (Umboðsmaður barna, e.d.
p
). 

Samkvæmt 3. grein grunnskólalaga telst sá sem fer með forsjá barns vera foreldri 

þess og ber sá hinum sama að gæta að hagsmunum barnsins á skólaskyldualdri 

(Lög um grunnskóla nr.91/2008). 

Í núgildandi grunnskólalögum urðu breytingar frá þeim lögum sem áður höfðu 

gilt. En þær breytingar fela í sér að með nýju lögunum eru skyldur og réttindi 

foreldra orðin lögbundin sem er þýðingarmikil fyrir skólagöngu og velferð 

nemenda (Guðni Olgeirsson, 2008). Ef að lögin frá árinu 1995 eru borin saman 

við núgildandi lög má sjá að hugtakið foreldrar kemur þar fram í einni eða annarri 

mynd tuttugu og þrisvar sinnum en sextíu og fjórum sinnum í núgildandi lögum 
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og segir það mikið til um þróun á þátttöku foreldra í skólastarfi (Nanna Kristín 

Christiansen, 2010:17
a
). 

Í 18. grein grunnskólalaga segir meðal annars að foreldrar eigi að gæta hagsmuna 

barna sinna og beri skylda til þess að veita grunnskóla allar nauðsynlegar 

upplýsingar sem varða barnið og kunna að hafa áhrif á skólagöngu og velferð 

þess. Ennfremur eigi foreldrar rétt á upplýsingum varðandi skólagöngu og öðrum 

þáttum sem snýr að börnum þeirra. Önnur nýmæli varðandi skyldur foreldra í 

grunnskólalögum frá 2008 eru þau að foreldrum ber skylda til að styðja við 

skólagöngu og námsframvindu barna sinna og eiga samráð við skóla varðandi 

námsframvindu þeirra og sjá til þess að börnin fylgi skólareglum. Einnig ber 

foreldrum að sjá til þess að börn þeirra mæti úthvíld í skólann (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

Í 19. grein grunnskólalaga er fjallað um ábyrgð foreldra og er þar kveðið á um að 

foreldrar beri ábyrgð á námi barna sinna og að fylgjast með náminu af kostgæfni í 

samráði við kennara þeirra. Ennfremur bera foreldrar ábyrgð á því að barn á 

skólaskyldualdri verði innritað í skóla og að það stundi skólann (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru það þrír hópar sem mynda 

skólasamfélagið í hverjum skóla en það eru nemendur, starfsfólk skólans og 

foreldrar og forráðamenn. Eitt megin verkefni skóla og heimilis er menntun og 

velferð nemenda og þarf samstarfið um þetta viðfangsmikla verkefni að byggjast á 

gagnkvæmri virðingu, trausti, samábyrgð og einnig þarf upplýsingastreymi að 

vera gott. Með markvissri og gagnkvæmri upplýsingagjöf skapast gagnkvæmt 

traust milli foreldra og starfsfólks skólans. Gott samstarf milli þessara aðila 

varðandi heimanám og annarra þátta er snúa að nemandanum auka líkurnar á betri 

líðan hans og auknum árangri (Aðalnámsrká grunnskóla, 2006:20-22).  

6.1 Foreldrasamstarf 

Með foreldrasamstarfi er átt við samstarf foreldra og skóla um ýmiss mál er varða 

barnið. Í þessu tilfelli merkir orðið skóli fulltrúa skólans svo sem sérkennara, 

námsráðgjafa, stuðningsfulltrúa, skólastjórnendur en hlutur umsjónarkennara 

vegur þó mestan þátt í samstarfinu (Nanna Kristín Christiansen, 2010:10
a
). Þegar 

foreldrasamstarf er virkt vinna foreldrar og kennarar að sameiginlegu markmiði 
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sem er barnið sjálft og stuðla að auknum lífsgæðum þess, persónulegum þroska og 

auknu sjálfstæði til ákvörðunartöku. Góð tvívirk samskipti þar sem upplýsingum 

er deilt með hvor öðrum er grunnurinn að góðu foreldrasamstarfi (John Andersen 

og Kjeld Rasmussen, 1996:58-60). 

Með þeim samfélagsbreytingum sem hafa þróast síðastliðin fimmtíu ár hefur 

fjölskyldumynstur breyst frá nútímafjölskyldu yfir í samtímafjölskyldu (Elín 

Thorarensen, 1998). Þessar breytingar hafa haft áhrif á skólastarf á Íslandi. 

Viðvera barna í skóla hefur lengst vegna atvinnuþátttöku foreldra og hefur það því 

áhrif á að samverutími fjölskyldunnar er minni en áður tíðkaðist. Af þessum 

sökum má segja að samstarf heimila og skóla sé nauðsynlegt og að vinna beri 

markvisst að því að styrkja samstarfið (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007). 

Helstu ástæður fyrir því hvers vegna leggja á aukna áherslu á samstarf heimilis og 

skóla eru meðal annars þær að rannsóknir sem hafa verið gerðar í því skyni til að 

kanna áhrif foreldra á námsárangur og almenna velferð barna gefa allar 

vísbendingu um að foreldrar hafa jákvæð áhrif á ofangreinda þætti. Einnig er fólk 

orðið almennt meðvitaðra um að allir þættir í lífi barns þar með talið foreldrar og 

heimili hafa áhrif á þroska þess sem einstaklings og sem virks þjóðfélagsþegns. 

Aukin krafa er um að öll börn eigi að fá besta stuðning og aðstöðu sem völ er á til 

að árangur náist og þeim líði sem best. Ráðamenn þjóðarinnar eru orðnir 

meðvitaðir um að til þess að skólakerfið skili hæfum einstaklingum þarf að gera 

gagngerar endurbætur á skólakerfinu. Ennfremur er aukin krafa um að 

almenningur eigi að vera virkir í þeim málefnum sem varðar hann og að hann nái 

til sem flestra þátta í samfélaginu. Þær breytingar sem orðið hafa í samfélaginu 

hafa áhrif á stöðu og þarfir fjölskyldunnar, þar með talið þörfum barnanna og því 

er það nauðsynlegt að skólinn og foreldrar bregðist við afleiðingum breytinganna 

(Nanna Kristín Christiansen, 2010:18-19
a
). 

6.2 Kenningar Epstein 

Epstein er fræðimaður sem rannsakað hefur skólastarf og foreldrasamstarf í 

Bandaríkjunum í áraraðir og í kjölfar rannsókna sinna hefur hún þróað líkan að 

árangursríku samstarfi foreldra og skóla tengdu félagslegu neti samfélagsins með 

hagsmuni nemandans að leiðarljósi. Það eru sex flokkar sem Epstein telur að séu 

mikilvægir til að stuðla að árangursríku samstarfi. 
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1. Foreldrahlutverk (e.parenting). Þar sem foreldrahlutverkið er talið vera 

það mikilvægasta hlutverk sem hvert foreldri tekur að sér snýr fyrsti 

flokkur að ráðleggingum til foreldra. Aðstæður foreldra eru misjafnar 

til að takast á við foreldrahlutverkið og er því nauðsynlegt að skólinn 

geti stutt við þá foreldra með sérfræði þekkingu sinni með 

námskeiðum, fyrirlestrum, útgáfu bæklinga og vefsíðum um nám og 

þroska barna. Ennfremur ber skóla að hvetja foreldra að miðla 

upplýsingum um bakgrunn barna sinna því að mikilvægt er að þeir 

kennarar sem starfa með barninu þekki bakgrunn þess og aðstæðna svo 

sem menningu og siði, áhugamála og þess háttar (Epstein, 2002:221). 

2. Samskipti (e.communicating). Epson leggur mikla áherslu á 

gagnkvæm samskipti foreldra og kennara um allt er varðar nám og 

þroska barnsins. Hún telur að góð samskipti stuðli að aukinni virkni 

foreldra og auðveldar verði fyrir þá að fylgja eftir námsframvindu 

barna sinna. Einnig verður barnið meðvitaðra um stöðu sína í 

skólanum hvað gengur vel og hvað þarf að bæta og svo framvegis. 

Eins og áður segir þurfa samskiptin að vera gagnkvæm og bendir 

Epson á að samskiptaformið þurfi að bjóða upp á það. Hún bendir á 

ýmsar leiðir sem stuðla að gagnkvæmum samskiptum svo sem 

samskiptabækur, síma og tölvusamskipti (Epstein, 2002:222). 

3. Þátttaka (e.volunteering). Mikilvægt er að að foreldrar finni að þeir séu 

velkomnir í skólann og að hjálp þeirra sé alltaf vel metin sama hversu 

mikil hún er eða af hverju tagi sem hún er. Með þátttöku foreldra er átt 

við að þeir geti stutt skólastarfið með aðstoð sem snýr að einstökum 

nemanda, aðstoð innan bekkjardeildar eða starfi með foreldrafélagi svo 

sem þátttaka í bekkjarskemmtunum, skólaferðum, tómstundarstarfi og 

hinum ýmsu fjáröflunum. Epson bendir á að ef starfið er vel skipulagt 

og sniðið að þörfum foreldra eru meiri líkur á þátttöku foreldra. Með 

þátttöku foreldra í skólastarfinu verða samskipti milli foreldra og 

starfsmanna skólans oft liprari og einnig á milli nemenda og annarra 

foreldra. (Epstein: 2002:224).  

4. Heimanám (e. learning at home). Meginmarkmið þessa flokks er að 

stuðla að góðu námsumhverfi heima fyrir. Að mati Epstein skiptir 
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heimanám miklu máli. Heimanámið tengir foreldra við það nám og þá 

vinnu sem börnin eru að fást við í skólanum. Með heimanáminu eykst 

samband kennara og foreldra og einnig milli foreldra og barna þar sem 

oft skapast umræður um ýmsa þætti sem snúa að heimanáminu. 

Samkvæmt Epstein felst aðstoð við heimanám ekki í því að „kenna“ 

barninu heldur felur það í sér að hlusta á barnið, hvetja það, bregðast 

við og eiga samræður við barnið um það verkefni sem barnið er að 

vinna að hverju sinni (Epstein, 2005:, 55,226). 

5. Ákvarðanataka (e. decision making). Það er mikilvægt að rödd foreldra 

heyrist þegar verið er að taka ákvarðanir um málefni sem varða 

skólann. Virkni foreldra í foreldrafélögum og öðrum samtökum skipta 

máli hvort sem er fyrir eigið barn eða önnur börn í skólanum. Ef 

foreldrar eru virkir í að láta rödd sína hljóma og skólinn hlustar eftir 

röddum foreldra þá munu nemendur verða meðvitaðri um að þau ásamt 

foreldrum geti haft áhrif á það starf sem fer fram í skólanum. Kennarar 

verða einnig meðvitaðri um sjónarhorn fjölskyldunnar á því hvernig 

bæta megi skólastarfið (Epstein, 2002:59,227). 

6. Samvinna við samfélagið (e. collaborating with community). 

Samvinna samfélags og skóla er einn af þeim þáttum sem Epstein 

nefnir sem styrkjandi þátt fyrir skólann, foreldrasamstarfið og barnið 

sjálft sem nemanda. Dæmi um slíka samvinnu er tengsl skóla við 

heilsugæslu, kirkju, lögreglu, félagsmálayfirvöld og fleiri stofnanir. 

Samvinnan þarf að vera gagnkvæm á þann hátt að skólinn, nemendur 

og fjölskyldur njóti aðstoðar frá samfélaginu og einnig að skólinn, 

nemendur og fjölskyldur veiti stuðning til samfélagsins svo sem með 

aðstoð við eldri íbúa samfélagsins og ýmiss konar sjálfboðastörf 

(Epstein, 2002:227). 

6.3 Rannsóknir Desforges og Abouchaar ofl.  

Fjölmargar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar í því skyni að skoða og meta 

áhrif af samvinnu skóla og foreldra. Desforges og Abouchaar hafa skoðað um 

fjörutíu rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði og dregið saman 

niðurstöður sem sýna fram á hve áhrif foreldra á áhuga og námsárangri barna 
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sinna er ásamt því að skoða hvernig þáttur foreldra hefur áhrif á sjálfsaga, ábyrgð, 

samskipahæfni og ábyrgð hjá börnum (Nanna Kristín Christiansen, 2010:22
a
). 

Helstu niðurstöður Desforges og Abouchaar í þessum rannsóknum eru þær að 

einn stærsti áhrifaþáttur er hvernig foreldrar gegna hlutverki sínu heima fyrir 

(e.good home parenting). Aðrir þættir sem skoðaðir voru svo sem félagsleg staða 

og menntun höfðu miklu minni áhrif en að styðja barnið sitt heima fyrir. 

(Desforges, C og Abouchaar, A., 2003:12-31). 

Ein af þeim rannsóknum sem Desforgesog Abouchaar notuðu í rannsóknarvinnu 

sinni er rannsókn þar sem Silva, Melhsih og Blatchford skoðuðu hve áhrif foreldra 

svo sem stuðningur heima fyrir hefði á árangur, líðan og þroska fjögurra til sjö ára 

barna. Sem dæmi um stuðning heima fyrir má nefna þegar að foreldri og barn lesa 

saman, fara í heimsókn á bókasöfn, skrifa,teikna og leika með bókstafi, foreldri 

kenni barni sínu að ríma ásamt því að syngja með því. Niðurstaða þeirra var sú að 

eftir því sem stuðningur foreldra heima fyrir var meiri þá áttu börnin auðveldara 

með að laga sig að ríkjandi gildum og hugsunarhætti. Einnig kom fram betri 

félagshæfni og hærri vitsmunaþroski hjá þessum börnum ásamt betri aðlögunar 

innan hópsins (Desforges, C og Abouchaar, A., 2003:12-31). 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu einnig til að aðrir þættir svo sem samskipti 

foreldra við kennara, aðstoð foreldra við heimanám og þátttaka í skólastarfi skiptu 

einnig máli en þó mest hjá yngri börnunum. Eftir því sem barnð varð eldra dró úr 

áhrifum þessara þátta. 

Áhrif foreldra Áhrif skólans 

7 ára aldur       0,29        0,05 

11 ára aldur      0,27        0,21 

16 ára aldur      0,14        0,51 (Desforges,2008). 

Desforges bendir einnig á að ekki geta allir foreldrar tekið þátt í námi barna sinna 

og segir hann helstu hindranir í íhlutun þeirra vera gríðarlega fátækt og félagslegt 

kaos, ofbeldi, alkahólisma, þunglyndi, erfiðleika í sambandi, skortur á sjálfsöryggi 

eða þekkingu, önnur gildi ásamt hindranir að hálfu skólans (Desforges, 2008). 

Desforges telur að það sem einkennir góða skólaforeldra sé að þeir eru góðar 

fyrirmyndir, hafa miklar væntingar til barna sinna, eru áhugasamir, eiga samræður 
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við börn sín, styðja skólastarfið, hafa skýrar og góðar reglur og eru fylgin sér 

ásamt því að leita eftir aðstoð þegar þörf er á (Desforges, 2008). 

Ef vel er að gáð má sjá að að samræmi er á milli þess sem að Desforges telur vera 

góða skólaforeldra og það sem einkennir leiðandi foreldra. Eins og fjallað var um 

hér að framan eru það leiðandi uppeldishættir sem eru ákjósanlegastir fyrir barnið. 

Að ofangreindu má sjá að skólinn getur aldrei komið í stað foreldra hversu 

vandaður sem hann er og að foreldrar eru lykilinn að velferð barna sinna. (Nanna 

Kristín Christiansen, 2010
b
). 
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7 Lokaorð 

Í þessari ritgerð beini ég sjónum mínum að foreldrum, en ekkert traust snertir 

okkur meira en útrétt barnshönd. Flestir geta verið sammála um að velferð barna 

er það sem skiptir foreldra mestu máli. Eins og fram kemur hér í ritgerðinni þá er 

foreldrahlutverkið eitt það erfiðasta og mikilvægasta hlutverk sem einstaklingur 

tekst á við í lífinu.  

Meginmarkmið mitt með þessari rannsóknarritgerð er að svara eftirfarandi 

spurningum: Hver eru áhrif foreldra á heilsu og líðan barnsins og hversu 

mikilvægt er að barnið njóti verndar af samfélaginu? Einnig er spurt hversu mikill 

ávinningurinn er fyrir barnið af samstarfi milli foreldra og skóla. 

Eftir þessa rannsóknarvinnu er niðurstaða mín sú að þegar litið er til heilsu og 

líðan barna og unglinga hefur það mikið að segja hversu vel foreldrar sinna 

líkamlegum og andlegum þörfum þeirra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að verði 

misbrestur á getur það haft mjög slæmar afleiðingar fyrir framtíð barnsins. 

Heilbrigðir lífshættir eru börnum jafnt sem fullorðnum mikilvægir og hafa 

foreldrar mikil áhrif með því að vera börnum sínum góð fyrirmynd. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að þáttur foreldra skiptir miklu í áhættuhegðun barna og 

unglinga. Unglingar sem höfðu upplifað að sjá foreldra sína ölvaða voru 

hlutfallslega líklegri til að neyta áfengis. Þegar litið er til þátta sem snúa að 

menntun barna þá skiptir þátttaka foreldra í skólastarfinu miklu máli. Samkvæmt 

fjölmörgum rannsóknum sem gerðar hafa verið sýna þær að þátttaka foreldra 

leiðir til betri námsárangurs og einnig hefur hún áhrif á almenna velferð barnanna. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt það ótvírætt að uppeldishættir og tengsl samskipta 

foreldra og barna í æsku skipta megin máli hvernig barni vegnar í framtíðinni. 

Niðurstaða mín er ótvírætt sú að leiðandi uppeldishættir er sú uppeldisaðferð sem 

foreldrum ber að tileinka sér. Ávinningurinn er mikill fyrir barnið hvað varðar 

velferð þess og hvernig því muni vegna allt sitt æviskeið. 

Við foreldrar þurfum að staldra við og hafa sífellt vakandi auga því uppeldið er 

líkast því að þræða perlur upp á spotta, sem hefur engan hnút á endanum. Við 

getum ekki gefið börnum okkar framtíðina, hve mjög sem við reynum að tryggja 

hana. En við getum gefið þeim tímann sem er að líða.  
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