
 

 

 Það læra börnin sem fyrir þeim er haft 

Tengsl áfengissýki foreldra við námsárangur barna 

Sigríður Stella Guðbrandsdóttir  

Lokaverkefni til B.Ed-prófs 

Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 



 



 

Það læra börnin sem fyrir þeim er haft 

Tengsl áfengissýki foreldra við námsárangur barna 

Sigríður Stella Guðbrandsdóttir 

Lokaverkefni til B.Ed-prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðsögukennari: Sigurlína Davíðsdóttir 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2012 



 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed-prófs í 

grunnskólakennarafræði. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt 

nema með leyfi höfundar. 

© Sigríður Stella Guðbrandsdóttir 2012 

Prentun: Bóksala kennaranema  
Reykjavík Ísland 2012   



 bls. 3 

Ágrip  

Markmið þessarar ritgerðar er að taka saman vitneskju um áhrif áfengissýki foreldris á 

námsárangur barna. Fjallað verður um fjölskylduna í tengslum við áfengissýki. Einkenni og 

uppruni hugtaksins meðvirkni og samband þess og áfengissýki verður kynnt. Rannsóknir á 

því sem einkennir góðan námsárangur og rannsóknir á börnum alkahólista verða skoðaðar 

í samhengi. Börn alkahólista eru í áhættuhópi hvað varðar alls kyns fíknir. Niðurstöður 

benda þó til að áfengissýki foreldris hafi ekki bein áhrif á góðan námsárangur barna. Ef 

börn fá hvatningu og sjálfsstyrkingu í uppeldi sínu getur það leitt af sér góðan 

námsárangur. Ef gætt er að  þeim þáttum er varða sjálfsmynd og sjálfstraust í uppeldi 

barna eru meiri líkur á að þeim farnist vel í námi. 
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Formáli 

Setningar á borð við „Ég get bara ekkert í skóla.“ og „Ég kann bara ekki stærðfræði.“  voru 

kveikjan að þessu verkefni. Margir ganga í gegnum lífið haldandi það að þeir hafi ekki getu 

til náms. Það hryggir mig mjög. Hvernig er hægt að koma þessu fólki í skilning um það að 

allt er hægt, ef viljinn er fyrir hendi? Þetta verkefni er framlag mitt til að sporna gegn 

fáfræði og mýtum varðandi námsárangur.  

Sérstakar þakkir til mömmu og pabba sem hafa með kærleika sínum, hvatningu og 

stuðningi hjálpað mér ómetanlega mikið, bæði fyrr og nú, Rannveigu, Ingu og Soffíu fyrir 

að vekja áhuga minn á uppeldi barna, Karen Henný fyrir ljósið og Gunna mínum fyrir að 

vera til.   

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum og án aðstoðar utan þeirrar sem 

tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort 

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa 

mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. 

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 3.maí  2012 

 

Sigríður Stella Guðbrandsdóttir 
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2 Inngangur 

 

„ Það læra börnin sem fyrir þeim er haft“ og „Á misjöfnu þrífast börnin best“ eru orðtök 

sem flestir sem einhvern tíma hafa haft afskipti af börnum og uppeldi hafa tekið sér í 

munn. Ekki eru allir sammála um hver mörkin eru á því hvar ábyrgð skóla á uppeldi barna 

liggur og hvernig best sé að haga starfsháttum í skólum. Í dag er ungt fólk við nám langt 

fram eftir aldri í sumum tilfellum en hrökklast ung frá námi í öðrum.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011:42) segir: „Mikilvægt er að halda við eðlislægri 

forvitni barnsins, hún er ein mikilvægasta forsenda alls náms. ” Nýjungagirni og að sækjast 

í fróðleik er því ein af forsendum náms. Foreldrum er ekki öllum í blóð borið að vera góðir 

uppalendur og margir ekki í stakk búnir til að sinna því hlutverki vegna bágra andlegra, 

líkamlegra eða félagslegra aðstæðna. Áfengissýki er fjölskyldusjúkdómur sem fylgt hefur 

mannkyninu frá örófi alda. Sá sem er áfengissjúkur hefur takmarkaða getu til að sjá um 

velferð sína og sinna sínum nánustu og því velti ég upp spurningunni hvað einkennir börn 

sem fá litla eða enga örvun eða hvatningu heima fyrir og hvort það hafi áhrif á 

námsárangur þessara barna .  

Í greinargerð þessari mun ég leitast við að svara spurningunni hver séu tengsl 

áfengissýki foreldris við námsárangur barna. Upprunalega var ætlunin að skoða tengsl 

meðvirkni á námsárangur barna en þar sem hugtakið er ekki vísindalega skilgreint og erfitt 

að henda reiður á í hvaða tilfellum meðvirkni er áhrifavaldur ákveðinnar hegðunar var 

ákveðið að skoða frekar sambandið á milli áfengissýki foreldris og námsárangur barns.  

Markmið ritgerðarinnar er að skoða áhrif áfengissýkis foreldris á námsárangur 

barna og skoða rannsóknir því tengdar. Börn alkahólista taka sér hlutverk innan 

fjölskyldunnar og verða þau skoðuð í samhengi við rannsóknir á námsárangri þeirra. 

Skoðaðar verða forsendur náms og hverju þarf að hlúa að í sambandi við góðan 

námsárangur, meðal annars út frá þroskasálfræðilegu sjónarmiði. 

 Í upphafi verður hugtakið fjölskylda skilgreint og tíðni áfengissýki á Íslandi skoðuð. 

Næst verða einkenni og skilgreiningar ásamt  gagnrýni á hugtakið meðvirkni velt upp . 
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Meðvirkni er viðbragð við óeðlilegum hegðunarmynstrum veikra einstaklinga. Hugtakið 

hefur ekki verið vísindalega sannað sem sjúkdómshugtak en er í daglegu tali orðið eins 

konar regnhlífarhugtak yfir andlega, líkamlega og félagslega kvilla sem einstaklingar 

upplifa í samskiptum við annað fólk. Einstaklingar geta öðlast bata frá ástandinu með 

meðferðum sem lúta að sjálfsstyrkingu. Sálfræðiaðstoð, sjálfshjálparhópar svo sem 12 

spora samtök, hugræn atferlismeðferð og meðferðarnámskeið fyrir aðstandendur á 

vegum SÁÁ ásamt öðrum meðferðarúrræðum hafa gefið góða raun er varðar bata frá 

þessu hegðunarmunstri.  

Börn alkahólista taka sér hlutverk innan fjölskyldunnar. Þessi hlutverk eru viðbrögð 

barnanna við óeðlilegum uppeldisháttum þar sem tilfinningatengsl eru takmörkuð og  

ganga út á stjórnun . Í fimmta kafla verða tvö hlutverkakerfi skoðuð og þau síðan borin 

saman.  

Sjötti kafli fjallar um námsárangur barna út frá þroskasálfræði. Hugmyndafræði 

Deweys um að óhjákvæmileg tengsl séu á milli náms, menntunar og persónulegrar 

reynslu og flokkunarkerfi  Erikson um lífsskeiðin átta,  ásamt kenningum Bandura á trú á 

eigin getu verða skoðuð með það að markmiði að sýna fram á hvað sjálfstraust og 

sjálfsálit hafa mikið að segja hvað varðar góðan námsárangur. Tenging menntunar við 

lífsgæði einstaklinga verða einnig skoðuð.   

Sjöundi kafli fjallar um rannsóknir á börnum alkahólista. Börn alkahólista eru í 

mikilli hættu á að eiga við áfengis- og vímuefnavanda seinna á lífsleiðinni. Börn alkahólista 

eru í áhættuhópi er varðar lélegan námsárangur, ótímabæra þungun hjá stúlkum og að 

sýna af sér andfélagslega hegðun. Þessi börn sem eru í áhættuhópi sýna einnig innhverfar 

og úthverfar raskanir á borð við þunglyndi, kvíða, athyglisbrest og ofvirkni.  

Áttundi kafli fjallar um rannsóknir á námsárangri barna bæði erlendar og íslenskar 

þar sem staða foreldra er skoðuð í sambandi við námsárangur. Félagslegt inngrip með 

skipulögðu tómstunda- og æskulýðsstarfi hefur sýnt forvarnarlegt gildi og gefið góða raun 

í baráttunni við ótímabæra drykkju ungmenna. 

Í níunda kafla eru kynntar niðurstöður rannsóknar sem gerð var á námsárangri 

barna alkóhólista. Þar er sýnt fram á að áfengissýki þarf ekki að hafa áhrif á námsárangur 

barna ef hlúð er að þroska þeirra og sjálfstæði. Þau börn sem eiga mæður sem hvetja og 
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efla sjálfstraust og sjálfstæði þeirra, ná betri námsárangri. Að endingu verða niðurstöður 

dregnar saman ásamt lokaorðum. 
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3 Fjölskyldan og áfengissýki 

 

Íslenska alfræðiorðabókin (2011) skilgreinir hugtakið fjölskylda sem félagshóp þar sem 

oftast er kona með eitt eða fleiri börn og a.m.k. einn karl, eiginmaður eða skyldmenni, 

sem annast uppeldi barna, framfærslu fjölskyldumeðlima og sinnir félags- og 

tilfinningalegum þörfum þeirra. Fjölskylduform geta verið margs konar og í sumum 

samfélögum eru hjúskapartengsl mikilvægust en í öðrum eru tengsl systkina 

hornsteinninn. Fjölskyldur skiptast svo upp í kjarnafjölskyldur og stórfjölskyldur. 

 Sigrún Júlíusdóttir, (2001) prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands skilgreinir 

hugtakið á þann hátt að fjölskylda sé hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili. Þar 

deila þeir saman tómstundum, hvíld og tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Þeir 

eru skuldbundnir hverjir öðrum í siðferði og gagnkvæmri hollustu.  

Þegar einstaklingur innan fjölskyldunnar veikist hefur það áhrif á alla 

fjölskyldumeðlimi. Áfengis- og vímuefnaneysla hefur verið vaxandi þjóðfélagsvandi alla 

síðustu öld. Samkvæmt Ársriti SÁÁ (2010) höfðu 20.579 einstaklingar innritast á 

Sjúkrahúsið Vog í árslok 2009. Þetta eru 9,8% núlifandi karla og 4,1% núverandi kvenna 

sem eru 15 ára og eldri. Þessar tölur sýna að áfengissýki er víða. Þar sem tíundi hver 

karlmaður og tuttugasta hver kona hefur farið í áfengismeðferð þá er ljóst að mikið af 

börnum eru aðstandendur áfengissjúkra á einn eða annan hátt. Í Ársriti SÁÁ (2010) segir 

einnig að nær allir unglingar sem koma til meðferðar á sjúkrahúsinu Vogi hafi orðið fyrir 

töfum í námi eða flosnað upp frá námi. Margir unglinganna búa einnig við það að 

foreldrar þeirra eru áfengissjúkir og um 70% verða að una því að foreldrar eða eldri 

systkini nota áfengi á heimili þeirra að meðferð lokinni. 
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4 Meðvirkni 

Hugtakið meðvirkni kemur fyrst fram á sjónarsviðið í tengslum við áráttukennda hegðun 

aðstandenda fíkniefnaneytenda á meðferðarstofnunum í Minnesota í Bandaríkjunum á 

áttunda áratug síðustu aldar. Með því að  bregðast við óeðlilegum aðstæðum sem skapast 

í fjölskyldum þar sem áfengissýki eða fíkn er til staðar upplifa aðstandendur breytingar á 

lífsmunstri sínu og tilfinningum. Meðvirkni er viðbragð við óeðlilegum hegðunarmynstrum 

veikra einstaklinga. Þegar sjálfshjálparhópar á borð við AA samtökin höfðu náð fótfestu, 

spruttu upp aðrir hópar fólks, aðallega eiginkvenna drykkjumanna, sem höfðu það að 

markmiði að styðja og takast á við afleiðingar drykkju maka sinna.  Þær notuðu sama 

batakerfi og AA samtökin og hafa stílfært það og heitir það Al-Anon og hafa milljónir 

manna hlotið góðs af því. 

Í bók sinni Aldrei aftur meðvirkni skilgreinir Beattie (1993:33) hugtakið á 

eftirfarandi hátt : „Tilfinningalegt, sálrænt og atferlislegt ástand sem þróast vegna langrar 

sögu einstaklings af tengslum sem fela í sér að framfylgja og lúta þjakandi reglum sem 

hindra opinskáa tjáningu tilfinninga sem og óhindraða umræðu um persónuleg og 

samskiptaleg vandamál. [...]Lærð hegðun eða persónuleikatruflun sem felur í sér það að 

bregðast sjálfum sér, gefast upp, sem leiðir af sér minnkaða getu til að hafa frumkvæði 

eða vera þátttakandi í kærleiksríkum samböndum.”  

 Með auknum upplýsingum og rannsóknum á atferli manna hafa fagmenn öðlast 

betri skilning á áhrifum meðvirkni á einstaklinga.  Fagmenn komu auga á ýmis önnur 

vandamál á borð við ofát og/eða vanneyslu á mat, fjárhættuspil og ákveðin kynferðisleg 

hegðunarmynstur.  Með vaxandi skilningi fagfólks á hugtakinu meðvirkni hefur komið í 

ljós að ekki einungis aðstandendur einstaklinga með áfengissýki og fíknir tileinki sér þetta 

hegðunarmynstur heldur einnig  fullorðin börn alkahólista, foreldrar barna með 

hegðunarvandamál eða fatlanir, fólk sem tengist einstaklingum með tilfinninga- eða 

geðraskanir, fólk í umönnunarstörfum á borð við hjúkrunarfræðinga, lækna, 

félagsráðgjafa og ýmsa aðra í meðferðar- eða hjálparstörfum  (Beattie, 1993:34-36). 
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Meðvirkir einstaklingar stjórnast af gjörðum og áliti annarra og eru háðir öðrum 

andlega, líkamlega og félagslega. Margir hverjir sækja í ábyrgð og viðurkenningu en virða 

ekki eigin mörk, vegna lélegrar sjálfsmyndar og lítillar sjálfsvirðingar. Meðvirkni virðast 

vera atferli þar sem einstaklingarnir sækja í að aðrir reiði sig á þá, en þeir eru sjálfir háðir 

öðrum. Þeir virðast sterkir en finna sig hjálparvana. Þeir virðast stjórnandi en er í raun 

stjórnað, í sumum tilvikum af sjúkdómum eins og áfengissýki (Beattie, 1993:51, Cruse- 

Wegcheider, 1989). Fæstir gera sér grein fyrir að þeir séu haldnir meðvirkni fyrr en á 

fullorðinsárum og er birtingarmynd þess þá helst í samskiptum við annað fólk. Meðvirkir 

einstaklingar fá ekki þörfum sínum fullnægt. Þeir gera kröfur á umhverfi sitt en hafa ekki 

erindi sem erfiði. Til greiningar á meðvirkni hafa verið notaðir einkennalistar til að vekja 

einstaklingana til meðvitundar á eigin atferli. 

Það atferli sem einkennir meðvirka einstaklinga er óeðlilega mikil umönnun, 

ástvinir fá ekki að takast á við sín eigin vandamál, sá meðvirki þarf að vera með puttana í 

málum annarra fjölskyldumeðlima án þess að óskað sé eftir því. Lágt sjálfsmat, bæling, 

þráhyggja og stjórnun bera þess vott að einstaklingur sé meðvirkur. Þessu fylgir einnig að  

vera háður öðrum og lifa ekki sjálfstæðu lífi, þurfa stöðuga viðurkenningu á því sem 

gengur vel.  Í samskiptum við aðra upplifa meðvirkir einstaklingar slæm tjáskipti og  óljós 

landamæri, þeir þvinga skoðunum sínum upp á aðra og þurfa annaðhvort að vera stöðugt 

í kastljósinu ellegar taka ekki þátt.  Skortur á trausti, reiði og ýmiss konar vandamál er lúta 

að kynferðismálum eru allt hegðunarmynstur sem einkenna þá sem eru meðvirkir. Þó er 

sjaldgæft að sami einstaklingur hafi öll þessi einkenni.  

Meðvirknishugtakið hefur þó verið gagnrýnt og sumir hafa sagt að meðvirkni sé 

einfaldlega ekki til. Það séu  aðrir þættir sem stuðla að litlu sjálfstrausti, markaleysi og 

vanlíðan hjá einstaklingum en það að hafa búið við alkahólisma. Rannsaka þurfi betur 

hvort aðrir umhverfisþættir geti ýtt undir þessa líðan og sýnt sömu einkenni með tilliti til 

kyns, félagslegrar stöðu í samfélaginu og kynþáttar.  Í rannsókn Sher (1997) varpar hann 

fram þeirri spurningu hvaða sannanir séu til fyrir því að meðvirkni sé til. Institute of 

Medicine í Bandaríkjunum hvatti til aukinna rannsókna á meðvirkni og meðvirkum 

einstaklingum árið 1989 en þrátt fyrir það eru nánast engar vísindalegar rannsóknir á 

meðvirkni til. Þær rannsóknir sem til eru segir Sher að séu gallaðar vegna 

aðferðafræðilegra takmarkana hvað varðar úrtök sem notuð eru og hversu þröngt 
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sjónarhorn rannsóknarinnar er. Sher tiltekur einnig að lítið sem ekkert hafi komið fram í 

þessum rannsóknum sem styðji gagnsemi meðvirknihugtaksins fram yfir önnur vel 

skilgreind hugtök eins og þunglyndi og kvíðaraskanir. Hann telur alhæfingar einkenna 

metsölubækur um meðvirkni og telur þær gera lítið gagn og vera jafnvel skaðlegar vegna 

þess hve almennt vandinn sé skilgreindur.  

  Þunglyndi barna er vaxandi vandi í hinum vestræna heimi og ef einkenni þess eru 

skoðuð samhliða einkennum meðvirkni má sjá að þau eru svipuð. Hjá börnum og 

ungmennum eru einkennin einbeitingarleysi með minnkuðum námsárangri, pirringur og 

reiði, léleg umhirða, lystarleysi og þreyta ásamt leiða og áhugaleysi. Það sem veldur 

þunglyndinu er samspil margra þátta. Lágt sjálfsmat, áfall, s.s. dauðfall í fjölskyldu eða 

vinahóp, erfiður skilnaður, félagsleg einangrun og takmarkaður stuðningur innan 

fjölskyldunnar getur allt valdið þunglyndi. Einnig hefur spenna og samskiptaörðugleikar á 

heimili mikil áhrif. Þunglynd börn eru í áhættuhópi varðandi félagslega einangrun, 

námserfiðleika og vímuefnanotkun (Landlæknisembættið, 2009).  

 Aðrar gagnrýnisraddir, svo sem Doweiko (2006) benda á að kenning um meðvirkni 

taki ábyrgðina af hegðun einstaklingsins. Þar er bent á að þar sem hugtakið meðvirkni sé 

staðsett í fjölskyldusjúkdómslíkani, sé litið svo á að allir í fjölskyldunni séu eða geti verið 

flokkaðir veikir ef þeim líður illa. Þetta er samhljóma við gagnrýni á að skilgreina 

alkahólista sem veika. Með því sé verið að fría þá ábyrgð gjörða sinna. Helsta gagnrýnin á 

meðvirkniskenningar er þó sú að ekkert af þeim hefur verið hægt að sanna  með vísindum 

(Doweiko, 2006). 

 Að byggja upp sjálfstæði og sjálfstraust, þekkja hvað er eðlilegt og óeðlilegt í 

samböndum fólks, og vinna með meðvirknina í hverju  sambandi fyrir sig er það sem 

reynst hefur besta lausnin frá meðvirkni. Sálfræðiaðstoð, sjálfshjálparhópar svo sem 12 

spora samtök, hugræn atferlismeðferð og meðferðarnámskeið fyrir aðstandendur á 

vegum SÁÁ ásamt öðrum meðferðarúrræðum hafa gefið góða raun er varðar bata frá 

þessu hegðunarmunstri (Ársrit SÁÁ, 2010; Björn Harðarson, 2002 ; Cruse- Wegcheider, 

1989). 
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5 Hlutverk sem börn alkahólista taka sér 

Í fjölskyldum þar sem einn eða fleiri eru drykkjusjúkir ríkir oft spenna og ójafnvægi. Því 

taka börn sér gjarnan hlutverk til að koma á stöðugleika og sátt. Þessi hlutverk eru að 

hluta til aðlögun að þeim aðstæðum sem börnin lifa við. Til eru ýmsar flokkanir til að lýsa 

þeim hlutverkum sem börn taka sér . Hér verða tvenn hlutverkakerfi skoðuð, annað byggir 

á kenningum Claudiu Black og hitt á kenningum Susan Wegscheider- Cruse.  

5.1 Hlutverkakerfi Claudiu Black 

Prófessorinn Claudia Black (1982) segir börn sem alast upp í alkahólísku umhverfi taki sér 

hlutverk innan fjölskyldunnar og skiptir hún þeim upp í nokkra flokka. Fyrsta hlutverkið er 

sá sem ber ábyrgð, ábyrgðafulla barnið (e. the responsible one). Það er yfirleitt 

frumburður eða einbirni. Þessi börn sjá til þess að allt gangi sinn vanagang á heimilinu. 

Þau eru dugleg í skólanum, stilla vekjaraklukkuna, vekja foreldra sína og systkini. Þau læra 

oft snemma að elda og þvo þvott og taka á sig ábyrgð á heimilinu. Þessi börn eru yfirleitt 

vel liðin og þróa með sér leiðtogahæfileika. Þeim er yfirleitt hampað fyrir dugnað sinn og 

áræðni af sínu nærsamfélagi.  Þau þróa þó með sér ofvaxna ábyrgðartilfinningu sem brýst 

út í stjórnsemi og þráhyggju fyrir að allt þurfi að vera í röð og reglu. Síðar á lífsleiðinni eiga 

þessi börn á hættu að taka lífinu of alvarlega. Þau hafa týnt hæfileikanum til að skemmta 

sér og verða því stíf í umgengni og samskiptum. Þau eiga erfitt með að treysta öðrum og 

allt sem þau taka sér fyrir hendur þarf að hafa tilgang. 

Kameljónið (e. the adjuster) sá sem aðlagar sig að aðstæðum. Öll höfum við 

aðlögunarhæfileika en þau börn sem falla undir þennan flokk verða ónæmari en eðlilegt 

þykir. Þau slökkva á tilfinningum sínum við áreiti þar sem önnur börn myndu sýna 

viðbragð. Þau láta lítið fyrir sér fara, eru fáskiptin og hafa lítið frumkvæði. Í skólanum hafa 

þau sig lítið í frammi, eru sjaldan til vandræða og gera lítið til að láta á sér bera. Þau verða 

hálf ósýnileg og fljóta í gegnum skólakerfið án eftirtektar.  Seinna á lífsleiðinni eiga þau  

oft í erfiðleikum með að komast í samband við tilfinningar sínar og eiga erfitt með að setja 

sig í spor annarra. Þau fara því í gegnum lífið dofin.  
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Friðarboðinn (e. the placater) er sá sem heldur öllum góðum. Hann er fljótur að 

átta sig á hvar sé huggunar þörf og leggur sig fram við að leysa tilfinningaleg og veraldleg 

vandamál annarra. Þegar eitthvað útaf ber er hann fljótur að biðjast afsökunar þó svo að 

hann hafi ekki átt hlut að máli. Friðarboðinn verður sáttasemjari innan fjölskyldunnar og 

meðal vina. Hann er umhyggjusamur, hlýr og næmur á tilfinningar annarra. Friðarboðarnir 

eru oft vinamargir og þróa með sér hæfileika til að hugga og styðja aðra í raunum sínum. 

Sjálfir bera þeir þó ekki tilfinningar sínar á torg og verða því andleg ruslakista annarra. 

Fyrir vikið verða þeir óframfærnir og í litlum tengslum við eigin vonir og væntingar til 

lífsins.  

Að síðustu kemur staðalímynd barna alkahólista. Það er villingurinn (e. acting out 

child) sem dregur athyglina að sér, yfirleitt með neikvæðri hegðun. Með því að valda usla í 

sínu lífi og öllu sínu nærumhverfi dregur villingurinn athyglina frá hinum raunverulega 

vanda sem er áfengissýkin, yfir á hegðunarvanda sinn. Í þessum hópi eru þeir sem leiðast 

snemma á villigötur, byrja að reykja og drekka ungir, stela og beita ofbeldi (Werner og 

Smith, 1992). Þeim er oft vísað úr skóla eða hætta námi strax eftir grunnskóla. Stúlkur í 

þessum hópi verða oft ungar mæður. Af þeim hópi barna sem elst upp í alkahólísku 

umhverfi er þetta stærsti og fyrirferðarmesti hópurinn. Þessi börn eru yfirleitt komin með 

mál sín inn á borð hjá opinberum stofnunum snemma á lífsleiðinni. Þetta eru þau börn 

sem fylgja þeirri hegðun sem fyrir þeim hefur verið höfð. Þessi hópur á hvað erfiðast 

uppdráttar og nær oft litlum bata því lausnirnar miðast oft að því að laga þessa óæskilegu 

hegðun í stað þess að fara að rót vandans sem er uppeldislegur (Wegscheider-Cruse, 

1989).  

Sem dæmi um birtingarmynd þessa hlutverkaleiks væri veisla sem halda ætti fyrir 

stórfjölskylduna. Ábyrga barnið tekur að sér skipulagningu og tilkynnir öðrum 

fjölskyldumeðlimum hvernig veislunni skuli háttað, hver eigi að koma með hvaða mat 

o.s.frv. Kameljónið tekur skipunum ábyrga barnsins og lætur ráðskast með sig án nokkurra 

athugasemda. Villingnum  hugnast aftur á móti ekki að fara eftir áætlunum ábyrga 

barnsins. Hann telur best að breyta öllu og kemur með aðrar hugmyndir. Ábyrga barnið 

tekur það ekki í mál en þá hótar villingurinn að ef breytingar verið ekki gerðar þá verði 

engin veisla. Hvorki hann né nokkur honum tengdur muni mæta, eða hann muni mæta og 

eyðileggja veisluna. Þá kemur friðarboðinn hlaupandi og talar við ábyrga barnið og 
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villinginn til skiptis með skilningsríkum rómi og reynir sitt besta til að leysa ágreininginn 

um stundarsakir svo hægt verði að halda veislu.  

5.2 Hlutverkakerfi Sharon Wegscheider- Cruse 

Sharon Wegscheider-Cruse (1989) hefur einnig hlutverkaskiptingu sem svipar til 

flokkakerfis Black en notar þó önnur nöfn og hefur aðrar áherslur. Í því flokkakerfi hefur 

aldursdreifing og fjöldi systkina meira vægi.  Hún talar um hetjuna, blóraböggulinn, týnda 

barnið og trúðinn. 

 Hetjan (e. the family hero) er frumburðurinn og vekur kátínu og gleði. Allt sem 

hún gerir fær jákvæð og hvetjandi viðbrögð. Hún lærir snemma að það að standa sig vel 

skiptir miklu máli og það að vera fjölskyldu sinni til sóma sé hennar hlutverk. Því sé það 

sem hún áorkar meira virði en það sem hana dreymi í rauninni um að gera.  Líkt og 

ábyrgðafulla barnið verður hetjan til fyrirmyndar út á við, allt gengur út á að standa sig 

vel, vera sterkur og sjálfstæður. Þessir einstaklingar fá oft fullkomnunaráráttu, ekkert er 

nógu gott eða nógu vel gert. Þrátt fyrir velgengni má alltaf gera betur og djúpstæðar 

efasemdir um eigið ágæti ásækir þá. 

Blóraböggullinn (e. the scapegoat) er annað í röðinni og fær ekki sömu athygli og 

hetjan. Foreldrarnir voru yfir sig hrifnir af frumburðinum en áhuginn hefur dvínað við 

annað barn.  Barnið fer því fljótlega að taka eftir því að þegar það gerir eitthvað af sér fær 

það óskipta athygli. Því kemur það oft í hlut þessa barns að draga athyglina að sér þegar 

vandamál koma upp í fjölskyldunni. Fyrir vikið verður blóraböggullinn líkt og villingurinn 

stóra vandamálið í fjölskyldunni. Athyglin beinist frá foreldrunum og yfir á barnið. Þessi 

börn eiga á hættu að lenda í óheppilegum félagsskap. Þeir eru yfirleitt gerðir að svörtum 

sauði í fjölskyldunni og þó svo að alkahólistinn láti renna af sér og nái bata og breytingar 

verði hjá öðrum fjölskyldumeðlimum þá heldur blóraböggullinn sama hlutverkinu.  

Týnda barnið (e. the lost child) er það þriðja í röðinni.  Þar sem hetjan sér um að fá 

alla jákvæðu athyglina og blóraböggullinn þá neikvæðu, fær týnda barnið líkt og 

kameljónið ekki þarfir sínar fyrir athygli uppfylltar og dregur sig til hlés. Markmið þess er 

ómeðvitað að létta á fjölskyldunni með því að láta lítið á sér bera.  Það býr sér til 

draumaheim í gegnum sjónvarp eða bækur. Þannig reynir það að uppfylla tilfinningalegar 

þarfir sínar og þegar til kemur að það þarf að reiða sig á aðra eða brjótast út úr skelinni, 
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stenst raunveruleikinn ekki samanburð ævintýraheimsins. Fyrir vikið eiga þessi börn erfitt 

með að opna sig fyrir öðrum. Þau eru í áhættuhópi hvað varðar nautnalyf og  mat, að 

neyta matar og drykkjar sér til huggunar.  

Að síðustu kemur trúðurinn (e. the mascot). Þar sem hann er yngstur og fær því 

óskipta athygli systkina en enga ábyrgð, þróar hann með sér stjórnunartækni sem felst í 

að vera skemmtilegur og gera alla glaða. Líkt og friðarboðinn fórnar hann eigin 

persónuleika til að halda umhverfi sínu góðu. Hann þrífst á viðbrögðum annarra. Stundum 

tekur hann neikvæða athygli fram yfir enga athygli en allt til þess að halda öðrum 

fjölskyldumeðlimum góðum og létta andann á heimilinu.  Hann virkar oft sjálflæginn, 

barnalegur og ábyrgðarlaus á yfirborðinu en undir niðri er örvænting og streita.  

Trúðurinn á á hættu að þróa með sér einkenni ofvirkni og athyglisbrests þar sem hann er 

alltaf á ferðinni og nær ekki að einbeita sér að neinu einu verkefni. Hann er oft vinsæll og 

vinamargur enda mikill sprelligosi.  Með tímanum dregur hann sig þó í hlé því honum 

finnst vinirnir taka frá honum of mikla orku . Hann eyðir orku sinni í að stjórna umhverfi 

sínu en þráir að fá að vera hann sjálfur. Hann hefur þó ekki kjark til að sleppa tökunum á 

umhverfinu og verður þunglyndur en samt án þess að nokkur verði þess var því hann er 

stöðugt í hlutverki í kringum annað fólk. Ef trúðurinn leggur niður gervið ætti hann að 

geta öðlast farsælt og gott líf.  

5.3 Samanburður á kerfi Black og Wegscheider- Cruse 

Eins og sjá má á þessum tveimur hlutverkakerfum þá eru þau ekki alls ólík og eiga það 

sameiginlegt að vera viðbragð við óeðlilegum uppeldisaðstæðum og  ganga út á stjórnun. 

Black tekur ekki fram að aldursröðun í barnahópnum hafi áhrif á hlutverkaskiptinguna á 

meðan Wegscheider- Cruse ber rök fyrir því af hverju hvert barn tileinkar sér hvert 

hegðunarmynstur í tengslum við aldursröðun. Börnin aðlaga sig umhverfinu en finna sér 

svo hlutverk sem hentar þeirra aðstæðum. Þar sem þörfum barnanna er ekki mætt, 

bregðast þau við með þeim hætti sem þau best geta. Að samræma þennan hlutverkaleik 

sem á sér stað á heimilinu og svo einbeitingu í námi getur reynst þrautin þyngri. 
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6 Forsendur náms og námsárangurs 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að þörf á ást og umhyggju er börnum lífsnauðsynleg.  

Sálfræðingurinn Michael Rutter (1981) gerði margar rannsóknir á munaðarlausum 

börnum og veitti því snemma athygli hvað mörg barnanna voru fáskipt og sýndu lítil 

tengsl við umhverfi sitt. Rannsóknir hans á  munaðarlausum ungabörnum, þar sem 

börnunum var sýnd mismikil umhyggja,leiddu í ljós að hlýja og alúð hafði mikið 

forspárgildi varðandi getu barna til að mynda sterk tilfinningatengsl síðar á lífsleiðinni. 

Rutter telur að gott atlæti og hlýja hafi tvímælalaust mikið að segja í uppeldi og þroska 

barna.  

Heimspekingurinn John Dewey (2000) skrifaði aragrúa bóka með heimspekilegum 

vangaveltum um hin ýmsu málefni og þar á meðal uppeldisfræði. Hann stofnaði 

tilraunaskóla ásamt konu sinni og hafa hugmyndir hans verið áberandi í skólasamfélagi 

hins vestræna heims. Hugmyndir Deweys spanna vítt svið en vangaveltur hans um þroska 

og nám töldust nokkuð  framsæknar á sínum tíma. Að tengja saman skólann, umhverfið 

og samfélagið er hið eiginlega uppeldislega vandamál að mati Deweys. Að brúa bilið milli 

samfélagsins nú og barnsins sem verður fullgildur þegn framtíðarinnar. Að læra með því 

að framkvæma (e. learning by doing) byggt á eigin reynslu nemandans, er ein af 

kennisetningum hans. Á námsferli eru tvær hliðar, önnur sálfræðileg og hin 

félagsfræðileg.  Sálfræðiþátturinn er þar sem grunnurinn er settur en þó eru þættirnir 

jafnháir. Hann telur alla hafa möguleika á að þroskast og og öðlast nýja og aukna 

þekkingu. Eðlishvatir og greind séu efniviðurinn og undirstaða allrar kennslu. Ekki þýði að 

þvinga nemendur til náms því það skili engum árangri. Hægt sé að þvinga til náms en þá 

verði námið tilviljanakennt og sundurlaust. Annar viðmiðunarrammi sem Dewey gengur út 

frá er að óhjákvæmileg tengsl séu á milli náms, menntunar og persónlegrar reynslu. 

Reynsla og menntun verði þó ekki lagðar að jöfnu því sum reynsla sé neikvæð í 

menntunarlegu tilliti. Slík reynsla getur leitt til kaldlyndis, tilfinningaleysis og sljóleika. Við 

það skerðast möguleikar á að öðlast auðugri reynslu síðar á lífsleiðinni. Tiltekin reynsla 

getur aukið sjálfvirka færni einstaklings á ákveðinn hátt en einnig leitt af sér 

kæruleysislega afstöðu og þar af leiðandi staðið í vegi fyrir frekari þroska. Upplifanir af t.d. 
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námi geta verið svo sundurleitar að þær tengjast ekki í eina heild. Það veldur ístöðuleysi 

og orkan fer í allar áttir og einstaklingurinn verður ófær um að einbeita sér. Slíkar venjur 

gata valdið því að einstaklingurinn verði ófær um að hafa stjórn á athöfnum sínum síðar 

meir.  

Kenningar Erikson (1951) um þann þroska sem á sér stað á hverju lífsskeiði eru 

áhugaverðar í þessu samhengi. Samkvæmt flokkunarkerfi hans skiptist lífsskeið manna 

upp í átta stig. Hvert stig er mikilvægt en helsti þroskinn á sér stað frá fæðingu fram yfir 

unglingsár.  Samkvæmt kenningum hans þarf einstaklingur að takast á við ákveðin 

verkefni á hverju þroskaskeiði fyrir sig sem hann svo gerir upp í undirmeðvitundinni. Því 

meiri færni sem hann öðlast í að takast á við ákveðin verkefni á hverju stigi, því betur er 

hann í stakk búinn til að öðlast færni á því næsta.  Á unglingsárum byrjar  sjálfsmyndin að 

mótast og ef einstaklingurinn hefur ekki hlotið örvun á styrkleikum sínum fram að því er 

hætt við að hann fari út í lífið fullur sektarkenndar og gangi illa í námi sem og starfi. Ef 

einstaklingnum tekst ekki að vinna úr togstreitunni sem myndast í hverju lífsskeiði fyrir 

sig, staðnar þróun sjálfsins og einstaklingurinn tekur neikvæðu eiginleikana með inn í 

næsta skeið.  

Í Aðalnámskrá (2011:35) er talað um sjálfsvitund sem einn af grunnþáttum 

menntunar: „Í því felst að nemandi öðlist raunsæja og heilbrigða sjálfsmynd. Það felur í 

sér að nemendur þekki eigin tilfinningar, þekki sínar sterku og veiku hliðar og hafi trú á 

eigin getu og hæfni til að takast á við fjölbreytileg viðfangsefni daglegs lífs.”  

Bandura (1977) telur að trú á eigin getu (e. self-efficacy) geti verið misjöfn eftir 

sviðum. Trú á eigin getu byrji að mótast á unga aldri og hugmyndirnar þróist lífið á enda. 

Samfara því öðlast einstaklingurinn nýja færni, reynslu og skilning. Hann telur að trú á 

eigin færni felist í því að einstaklingar meti hæfni sína í að skipuleggja og framkvæma það 

sem þarf til að ná tilætluðum árangri. Rannsóknir hafa sýnt að trú á eigin getu hefur áhrif 

á frammistöðu við lausn á verkefnum óháð getu einstaklingsins. Ef trú á eigin getu er 

jákvæð á ákveðnu sviði þá aukast líkur á að sú jákvæðni smiti yfir á önnur svið.  Hvernig 

einstaklingur setur sér markmið og tekst á við hindranir og áskoranir mótast að miklu leyti 

af fyrri reynslu. Einstaklingar sem hafa jákvæða trú á eigin getu eru líklegri til að takast á 

við erfiðari verkefni og þar af leiðandi aukast líkur á framförum og einstaklingurinn nær 

betri árangri bæði í námi og á öðrum sviðum (Bandura, 1977; Gibson, 2004). Félagslegt 
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herminám (e. social modeling) er önnur mikilvæg uppspretta hugmynda hjá börnum. 

Börnin læra það sem fyrir þeim er haft. Trú þeirra eflist við það að eiga sér fyrirmyndir 

sem þau líta upp til og samsama sig við. Foreldrar eru í flestum tilfellum sú fyrirmynd. Ef 

fyrirmyndin er ekki góð eru ekki góðar líkur á jákvæðum framförum hjá barninu. Munnleg 

hvatning (e. verbal persuasion) hefur mikið að segja um trú barna á eigin getu. Að hæla, 

tala jákvætt og vera hvetjandi og drífandi ýtir undir áhuga barna á að ná betri árangri í 

námi. Foreldrar eru því börnum sínum sterkar og mikilvægar fyrirmyndir. Að hlúa að 

andlegri og líkamlegri vellíðan barna er ein af stoðum þess að barn öðlist trú á eigin getu 

samkvæmt Bandura. Í samskiptum við aðra myndast sjálfsmyndin. Sterk og jákvæð 

sjálfsmynd eykur líkur á auknu sjálfstrausti, vellíðan og lífsgleði en veik og skert sjálfsmynd 

getur haft afar neikvæð áhrif og takmarkað frammistöðu og árangur í námi . Eins er góð 

sjálfsmynd ákveðin forvörn gegn fráviks- og áhættuhegðun og því getur léleg sjálfsmynd á 

hinn bóginn  ýtt undir slíka hegðun, til dæmis áfengis og vímuefnaneyslu (Bandura, 1977, 

Gibson, 2004). 

Frammistaða í námi hefur mikil áhrif á sjálfsmynd nemanda. Það að ná góðum 

námsárangri gefur nemandanum  aukið sjálfstraust og styrkir eigið sjálfsmat. Innan 

skólakerfisins á sér stað nám á mörgum sviðum, þar efla nemendur vitsmunalega, 

félagslega og líkamlega færni sína og þroska eigin sjálfsmynd (Aðalnámskrá, 2011:35). 

Góð sjálfsmynd felst í því að horfa jákvæðum augum á lífið og bera virðingu fyrir kostum 

sínum og göllum. Einkenni góðarar sjálfsmyndar er trú á eigin getu, að geta horft 

jákvæðum augum á veikleika sína og vera tilbúin að byggja sig upp í stað þess að brjóta sig 

niður (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 2006).   

Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson (2004) gerðu rannsókn á gildi 

menntunar í lífi fullorðins fólks, þar sem áhrif þess að setjast á skólabekk eftir langa 

fjarveru voru skoðuð. Þátttakendur voru flestir á því máli að það yrði helsti ávinningur 

frekara náms að þeir gætu þannig aukið tekjur sínar. Niðurstöður leiddu þó í ljós að sumir 

viðmælendur töldu að í kjölfar námsins hefðu þeir meiri þekkingu til að takast á við 

vandamál fjölskyldu og daglegs lífs ásamt því að áhugamálin væru fjölbreyttari. 

Þátttakendur urðu víðsýnni og sjálfsöruggari og sýndu námi barna meiri stuðning. 
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7 Rannsóknir á börnum alkahólista 

 

Í rannsókn sem Cork (1979:106) gerði á 115 börnum drykkjusjúkra foreldra  þar sem 

annað foreldrið eða bæði drukku sér til skaða kom fram að ósamræmi á heimilum og 

höfnun höfðu verri áhrif á börnin en óhófleg drykkja. Flestum börnum fannst drykkjan 

ekki það helsta sem skapaði vanda og fannst ekki eins þungbært að taka henni eins og því 

að foreldrarnir voru alltaf óhamingjusamir og alltaf að rífast. Leiði og depurð einkenndi 

þátttakendur rannsóknarinnar. Þar benti hún einnig á hina miklu þörf á meðferð fyrir börn 

sem koma frá drykkjusjúkum heimilum. Niðurstöður hennar og fleiri benda til að börn 

sem alast upp á drykkjusjúku heimili hljóti verulegan skaða af. Ber þessu saman við aðrar 

rannsóknir sem sýna að börn alkahólista eru í mikilli hættu á að eiga við áfengis- og 

vímuefnavanda seinna á lífsleiðinni (Doherty, Green og Ensminger, 2008; Grant, 2000; 

Hill, Shen, Lower og Locke, 2000; Torvik, Rognmo, Ask, Røysamb og Tambs, 2011). 

 Umfangsmikil rannsókn var gerð af Werner og Smith (1992) á eyjunni Kauai í 

Hawaii eyjaklasanum. 505 börnum sem fæddust árið 1955 var fylgt eftir fram á 

fullorðinsár og skoðað var  hvaða börn væru líklegust til að lenda í áhættuhópi varðandi 

ótímabæra þungun, námsframvindu, áfengisvanda o.fl. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 

eitt barn af hverjum þremur fæddist sem hluti af þessum áhættuhópi. Af þeim hluta er 

taldist til áhættuhóps lentu tvö af hverjum þremur börnum í alvarlegum náms- og/eða 

hegðunarvanda fyrir 10 ára aldur.  

 Að alast upp á heimili þar sem áfengisvandi er, dregur úr félagslegri og námslegri 

getu einstaklingsins(Doherty, Green og Ensminger, 2008; Torvik o.fl., 2011). Í langtíma 

rannsókn Hill, Shen, Lower og Locke (2000) var fylgst með 125 börnum yfir 7 ára tímabili. 

Markmið rannsóknarinnar var að finna þætti sem hafa forspárgildi varðandi það að þróa 

með sér alkahólisma síðar á lífsleiðinni. Þau börn sem byrjuðu fyrr að drekka áttu á meiri 

hættu að ánetjast áfengi og vímuefnum.  Niðurstöður þeirra benda til að börn í 

áhættuhópi (e. high risk children) áttu á meiri hættu að upplifa innhverfar raskanir (e. 

internalizing disorders) á borð við þunglyndi og kvíða og úthverfar raskanir (e. 

externalizing disorders) á borð við athyglisbrest og ofvirkni. Börn sem sýndu fram á 
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lélegan námsárangur á fyrstu stigum grunnskóla töldust ekki endilega líkleg til að eiga við 

áfengisvandamál að stríða síðar á lífsleiðinni. Þau börn sem eiga foreldra sem drekka 

mikið í sumar og fjölskyldufríum eru aftur á móti líkleg til að eiga í erfiðleikum síðar. 

Þessar rannsóknir sýna að gefa þarf börnum alkahólista sérstaklega gaum í skólakerfinu. 
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8 Rannsóknir á námsárangri barna 

Félagsvísindamenn hafa veitt því athygli að fjölskyldutengsl og aðstæður, félags- og 

tilfinningaerfiðleikar og geðsjúkdómar, skipta máli fyrir þroska barna. Jarðvegurinn sem 

fjölskyldan, háð stétt og efnahag, býr einstaklingnum sínum hvað varðar andlegt, 

félagslegt og líkamlegt heilbrigði, ættartengsl, samstöðu og tengslamyndun, getur ráðið 

úrslitum um velferð þeirra. Frumkvöðlar á sviði félagsvísinda hafa þróað þessar kenningar 

áfram og búum við nú yfir dýrmætri og heildstæðri þekkingu sem daglega er beitt í 

meðferðar- og forvarnastarfi í þágu fjölskyldunnar(Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Nýlegar rannsóknir benda til að námsáhugi barna mótist meira en áður var talið af 

félagslegu umhverfi þeirra. Menntun barna og unglinga er formlega í höndum kennara og 

skólayfirvalda. Rannsóknir hafa þó leitt í ljós að námsárangur ræðst að miklu leyti af 

öðrum þáttum, þá sér í lagi fjölskylduaðstæðum. Sýnt hefur verið fram á sterk tengsl á 

milli námsárangurs barna og menntunar foreldra (Álfgeir L. Kristjánsson og Inga D. 

Sigfúsdóttir, 2009; Bong, 2008; Brook, Saar, og Brook , 2010; Chiu og Xihua, 2008; Pettit, 

Davis-Kean og Magnuson, 2009).  

Bong (2008)  talar um í yfirliti sínu  um rannsóknir á námsáhuga barna, að 

mikilvægt sé að hafa í huga, að grunnur að ýmiss konar undirstöðufærni og viðhorfum 

barna  sé innan vébanda fjölskyldunnar. Fjölskylduaðstæður, þar á meðal  menntun 

foreldra, skipta miklu máli í sambandi við námsárangur. Í rannsóknarniðurstöðum sínum 

talar hún um að börn séu mjög næm á væntingar foreldra og kennara. Þetta mótar 

tilfinningar þeirra fyrir eigin getu, hefur áhrif á hvaða markmið þau telja að séu æskilegri 

en önnur og hvaða viðfangsefni séu þess virði að taka sér fyrir hendur. Tengsl nemenda, 

foreldra og kennara hafa mikið að segja um áhuga nemenda. Góð tengsl stuðla að meiri 

áhuga en tengsl sem einkennast af spennu, átökum og óraunhæfum væntingum valda 

vanlíðan og endurspeglast í lélegum námsárangri.  

Í rannsókn Pettit, Davis-Kean og Magnuson (2009) kemur fram að menntunarstig 

foreldra og viðhorf til menntunar hafi áhrif á námárangur barna til lengri tíma litið. Þau 

telja að þau samskipti sem fram fara á heimilum barna og unglinga móti viðhorf þeirra til 

náms til frambúðar, burtséð frá því hver menntun foreldra sé, og þessi viðhorf hafi 
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afgerandi þýðingu fyrir skólagöngu þeirra og árangur. Því sé ekki einungis hægt að horfa á 

prófgráður foreldranna heldur verði að horfa til viðhorfa og hvatningar sem börnin fái frá 

sínum nánustu.  

Rannsókn Álfgeirs L. Kristjánssonar og Ingu D. Sigfúsdóttur (2009) á  áhrifum 

foreldra á námsárangur unglinga á Íslandi, leiddi í ljós jákvæð tengsl milli þess hversu 

miklum tíma foreldrar eyddu með börnum sínum og námsárangurs barnanna. Samkvæmt 

niðurstöðum þeirra fá stúlkur meiri stuðning frá foreldrum en drengir. Þau benda þó á að 

sambandið sé óbeint þar sem áhrif frá skólanum séu óumflýjanleg, þar sem mestur hluti 

náms barna fer fram í skólum. Því meiri menntun sem foreldrar hafa, þeim mun betri 

árangri ná börnin í námi (Bong, 2008; Brook o. Fl., , 2010; Chiu og Xihua, 2008). Góður 

námsárangur á fyrri stigum grunnskóla segir til um námsárangur síðar á lífsleiðinni sem og 

á starfsvettvangi. 

Chiu og Xihua (2008) telja að gefa þurfi fjölskyldugerð einnig gaum og þá 

sérstaklega hjúskaparstöðu foreldra. Börn sem alast upp hjá kynforeldrum ná að jafnaði 

betri námsárangri en þau sem alin eru upp af stjúpforeldri eða einstæðu foreldri.   

Í rannsókn Amalíu Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar og Barkar Hansen (2010) 

kemur fram að ekki sé nóg að foreldrar vilji styðja barn sitt til náms heldur þarf færni og 

þekkingu til að vita hverskonar stuðningur og hvatning er árangursríkust. Hvatning 

foreldra og að þau séu góðar fyrirmyndir skiptir gríðarlegu máli ásamt trú á eigin getu 

(Bandura, 1977). Foreldrar læra af sínu eigin uppeldi og af fyrri kynslóðum. Hafi sá arfur 

ekki verið góður má búast við slökum uppeldisháttum og þar af leiðandi lélegum 

námsárangri.  

Í rannsókn sem Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon (2009) gerðu á ungmennum í 8.-10. bekk kemur fram að 

nemendur sem eru jákvæðir gagnvart skólanum og líður vel í sínu nærumhverfi eru líklegri 

til að ganga vel í námi. Þar benda þau einnig á að líkur á vímuefnanotkun  séu minni  þar 

sem foreldrasamvinna er mikil, ekki eingöngu fyrir þá einstaklinga sem eiga foreldra sem 

eru virkir þátttakendur í samvinnu sem slíkri. Því sé mikilvægt að leggja áherslu á 

nærsamfélagið í heild við forvarnavinnu meðal barna og unglinga. Foreldrar eru lykilaðilar 

í félagslegu stuðningsneti þeirra og aðhald, eftirlit og stuðningur hafi jákvæð áhrif á 

námsárangur barna. Ein af megin forsendum góðs námsárangurs er að nemendur séu 
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áhugasamir um námið og búi við góðar aðstæður til náms (Amalía Björnsdóttir o.fl., 

2010).  Í rannsókn sem gerð var nokkrum árum fyrr kemur fram að æskulýðsrannsóknir 

hafi sýnt að samband barna og ungmenna við skólann sinn, líðan þeirra í honum og 

skuldbindingar þeirra við nám sitt séu mikilvægir þættir er varða líðan þeirra og 

sjálfsmynd. Mikilvægt sé að fylgjast grannt með námsáhuga þeirra og líðan í skólanum. 

Þessir þættir geti gefið mikilvægar vísbendingar um þörf á inngripum og þar með  komið í 

veg fyrir þróun vandamála, þar á meðal vímuefnanotkun. Þátttaka í skipulögðu félags- og 

tómstundastarfi hefur forvarnalegt gildi og dregur úr líkum á áhættuhegðun svo sem 

notkun vímuefna. Sú starfsemi sem er skipulögð og í umsjá ábyrgra aðila skilar betri 

árangri en starfsemi sem er ekki skipulögð og ekki í umsjá ábyrgra aðila. Með ábyrgum 

aðilum er verið að vísa til einstaklinga sem hafa reynslu eða menntun á sviði menntunar- 

eða tómstundastarfs (Álfgeir Logi Kristjánsson, Silja Björk Baldursdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2005; Anna Margrét Sigurðardóttir, 2011).   

Fothergill og Ensminger (2006) gerðu rannsókn á afrísk- amerískum börnum í 

Bandaríkjunum, þar sem áhættuþættir barna alkahólista varðandi áfengis- og 

eiturlyfjanotkun (e. substance use) á seinni árum ásamt námsárangri voru skoðaðir. Kom 

þar í ljós að þeir drengir sem töldust feimnir (e.shy) áttu síður á hættu að nota áfengi og 

eiturlyf í óhófi á meðan þeir sem töldust árásargjarnir (e. aggressive) voru í mikilli hættu 

varðandi það að ánetjast ávana- og fíkniefnum. Með félagslegu inngripi snemma á 

lífsleiðinni má draga úr áhættuþáttum er varða andfélagslega hegðun á fullorðinsárum. 

Menntunarstig hefur einnig veruleg áhrif á áfengis- og eiturlyfjanotkun fyrir bæði karla og 

konur. Það felur í sér að ekki einungis efnahagsleg staða foreldra og stuðningur þeirra hafi 

um námsárangur barna að segja heldur einnig að öll börn þurfi aðgang að góðu 

menntakerfi. Íslenska menntakerfið er þó ekki sambærilegt við það bandaríska í þessum 

skilningi,þar sem hvorki er áþreifanleg stéttaskipting né heldur marktækur munur á 

námárangri eftir skólum innan íslenska skólakerfisins. Í niðurstöðum Fothergill og 

Ensminger (2006:73) undirstrika þær sérstaklega mikilvægi stuðnings foreldra hvað varðar 

námsárangur stúlkna. Inngrip samfélagsins skilar einnig árangri með íþróttum, 

æskulýðsstarfi eða einhverskonar félagslegu taumhaldi sem leiðir af sér samskipti við 

annað fólk. 
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9 Rannsóknir á námsárangri barna alkahólista 

Árið 2010 voru birtar niðurstöður úr rannsókn Brook, Saar og Brook á samspili 

eiturlyfjanotkunar foreldris, sambands móður og barns, og áhrif þessa á persónuleika og 

námsárangur barna. Niðurstöður benda til mikillar fylgni á milli sterkar sjálfsmyndar og 

góðs námsárangurs, líkt og fyrri rannsóknir hafa sýnt (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2010; 

Bandura, 1977; Gibson,2004). Ekki þótti sannreynt að eiturlyfjafíkn móður hefði bein áhrif 

á námsárangur barna. Þau börn sem eiga mæður sem hvetja og efla sjálfstraust og 

sjálfstæði þeirra, ná betri námsárangri. Samkvæmt þeirra niðurstöðum hefur menntun 

foreldra áhrif  á námsárangur en ekki úrslitavald. Samband móður og barns helst í hendur 

við annarsvegar eiturlyfjanotkunina og hinsvegar námsárangurinn. Allir þessir þættir 

tengjast og hafa áhrif  hver á annan en heildarniðurstaðan gefur til kynna að hvatning 

foreldra og stuðningur sé það sem leiði til sterkrar heilbrigðrar sjálfsmyndar og 

sjálfstrausts og þar af leiðandi góðs námsárangurs.  

Á Íslandi hafa ekki verið gerðar rannsóknir á námsárangri barna alkahólista en ef 

skoðaðar eru tölur SÁÁ og rannsóknir á föngum kemur í ljós að vert væri að skoða betur 

þau tengsl.  Inga Guðrún Kristjánsdóttir (2010) gerði eigindlega rannsókn á 

námsframvindu nokkurra fanga á Íslandi. Þar kom fram að um helmingur úrtaksins talaði 

um drykkju á sínu æskuheimili. Helgi Gunnlaugsson og Bogi Ragnarsson (2007) gerðu 

fyrstir á Íslandi könnun á skólagengi fanga í íslenskum fangelsum.  Þar kom fram að meira 

en þriðjungur þeirra fanga sem tóku þátt í rannsókninni sögðust ekki hafa lokið 

grunnskólaprófi. Rúmur helmingur hafði lokið grunnskólaprófi en ekki sótt frekari 

menntun.   
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10 Niðurstöður 

 

Niðurstöður þessarrar samantektar benda til þess að tengsl séu á milli áfengissýki 

foreldris og námsárangurs barna á óbeinan hátt. Ekki er hægt að alhæfa um að það að 

eiga drykkjusjúkt foreldri valdi námsskaða heldur eru aðrir samverkandi þættir sem segja 

til um það. Efnahagsleg og félagsleg staða foreldranna hefur þar mikið að segja en helst 

eru það tilfinningaleg tengsl sem skera úr um hvort barni farnist vel bæði í námi og í lífinu 

almennt. Áfengissýki foreldris hefur áhrif á andlega og félagslega færni barna. Börn 

alkahólista eru í áhættuhópi varðandi andfélagslega hegðun og því er vert að gefa þeim 

sérstaklega gaum í skólakerfinu. 

 Hlutverk sem börn alkahólista taka sér eru áhugaverð í þessu samhengi. Þar sem 

uppfyllingu grunnþarfa er oft ábótavant í uppeldi barna alkahólista, hafa þessi börn 

takmarkaða hæfileika til að njóta uppfyllingar annarra þarfa sem bjóðast.  Samkvæmt 

rannsóknum Werner og Smith (1992) kemur í ljós að mörg börn alkahólista standa sig oft 

vel í skóla. Ef hlutverkaskipan Black (1982) og Wegscheider-Cruse (1989) er skoðuð í þessu 

samhengi þá stenst það við hlutverk ábyrga barnsins og hetjunnar. Það mætti álykta að 

þar væru börnin að uppfylla þörfina fyrir þekkingu og viðurkenningu og af samviskusemi 

fremur en af fróðleiksfýsn. Werner og Smith (1992) telja að eitt af hverjum þremur 

börnum alkahólista séu í áhættuhópi er varðar andfélagslega hegðun sem geti leitt af sér 

slakan námsárangur og/-eða misnotkun á áfengi eða vímuefnum. Þar eru villinga og 

blórabögglar á ferð samkvæmt hlutverkakerfum Black (1982) og Wegscheider-Cruse 

(1989).  

Hvað forvarnir varðar er ljóst að samstarf heimilis og skóla með virkri þátttöku 

foreldra hefur gefið góða raun. En þar sem foreldrar þessara barna eru oft á tíðum ekki í 

stakk búnir til að vera virkir þátttakendur í þroska og eflingu félagslegrar færni þarf 

skólakerfið að grípa inn í. Ungmenni þurfa aðgang að góðum skólum sem auka áhuga á að 

ljúka menntaskóla og frekari menntun eftir útskrift. Einnig mætti skólakerfið grípa 

markvissar inní  með stuðningskennslu eða skipulögðu frístundastarfi eftir skóla fyrir 

þennan afmarkaða hóp á meðan foreldrarnir vinna. Fothergill og Ensminger (2005) telja 
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að fyrir stráka væru verkefni tengd skólanum eða samfélaginu æskileg. Besta forvörnin 

væri að halda þeim uppteknum og höfða til áhugasviðs þeirra til að koma í veg fyrir 

aðgerðaleysi. Þær aðstæður sporna gegn því að börnin séu í reiðileysi og kemur í veg fyrir 

að aðstæður sem bjóði upp á andfélagslegt athæfi geti átt sér stað.  
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11 Lokaorð 

Eins og komið hefur fram í þessari rannsókn eru sterk tengsl á milli þess atlætis sem börn 

búa við og námsárangurs. Það sem slíkt kom mér ekki á óvart. Aftur á móti hafði ég ekki 

gert mér grein fyrir því hvað fjárhagsleg staða og menntun foreldra hafi mikið að segja um 

áframhaldandi skólagöngu barna eftir grunnskóla. Viðhorf innan veggja heimilis smitast til 

barnanna. Gaman væri að gera rannsóknir á fordómum og mýtum sem foreldrar smita til 

barna sinna. „ Það læra börnin sem fyrir þeim er haft“ svo áhugavert væri að rannsaka 

hvernig sporna megi við neikvæðu viðhorfi til náms. Mikið af rannsóknum hafa verið 

gerðar á viðhorfum og líðan grunnskólanema og einhverjar þeirra ná til framhaldsskóla. 

En betur má ef duga skal, því það er mikið brottfall úr námi á framhaldsskólastigi. Aldurinn 

16-20 ára er sá aldur sem mestar breytingar eiga sér stað hjá ungmennum. Í grunnskóla 

hafa börn aðgang að félagsmiðstöðvum og æskulýðsstarfi. Þegar á framhaldsskólastig 

kemur detta þessir þættir út og við taka menntaskólaböll og aðrir viðburðir, skipulagðir af 

jafnöldrum,  sem oft fela í sér dulinn áróður til drykkju. Þau ungmenni sem eru ekki 

félagslega sterk fyrir eru í sérstakri áhættu með að missa stjórn á áfengisdrykkju sinni og 

samhliða því missa áhuga og getu til náms. Rannsóknir á þróun sjálfsmyndar ungmenna í 

menntaskóla væri áhugavert að skoða í þessu samhengi. Rannsóknir á skólagöngu fanga 

sýna að stór hluti þess hóps, einn af hverjum þremur  hefur ekki lokið grunnskólaprófi. 

Það er freistandi að álykta að samband sé á milli viðhorfa heima fyrir og 

uppeldisaðstæðna en þess þarf frekari rannsókna við. Foreldrahlutverkið finnst mér 

áhugavert að skoða. Hvaða þjóðfélagshópur er það sem á börn snemma á lífsleiðinni? 

Hverjir eru það sem bíða með barneignir? Því miður hafa rannsóknir (Werner og Smith, 

1992) sýnt að stúlkur alkahólista eru í áhættuhóp varðandi ótímabæra þungun. Hvaða 

úrræði í samfélaginu stuðla að upplýsingum og menntun fyrir þessa foreldra? Vita ungir 

foreldrar nokkuð um hvernig eigi að ala upp börn og hvernig eigi að gera þau að virkum og 

gildum þjóðfélagsþegnum? Einnig finnst mér áhugavert að skoða birtingamyndir 

meðvirknis.Áhugavert væri að gera rannsóknir á börnum alkahólista sem sýna einkenni 

ofvirknis og athyglisbrest, kvíða og þunglyndi í sambandi við greiningar hjá Greiningarstöð 

ríkisins. Hér skal ekkert sagt um þann aragrúa greininga sem gerðar hafa verið á börnum á 
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síðastliðnum árum en athyglisvert væri að skoða þær í sambandi við meðvirkni og 

áfengissýki. Er hugsanlega hægt að fækka greiningum, fækka í fangelsum, bæta 

námsárangur og auka sjálfstraust einstaklinga með betri uppeldisháttum? Ég tel að svarið 

sé tvímælalaust já en það eru rannsóknarefni framtíðarinnar.   
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