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Útdráttur 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til B.A. prófs í uppeldis- og menntunarfræði við 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Ritgerðin er hefðbundin heimildaritgerð þar sem 

unnið er með fræðilegt efni, þar má helst nefna erlendar og íslenskar bækur, rannsóknir 

og fræðigreinar. Leitað er svara í þessu verkefni við því hvaða áhrif það hefur á börn að 

alast upp við alkóhólisma og hvaða úrræði eru í boði fyrir þau. Fjallað verður 

sérstaklega um hvaða hlutverk það eru sem börn alkóhólista tileinka sér. Börn sem alast 

upp við alkóhólisma foreldra eiga það til að tileinka sér misjöfn hlutverk sem eru í raun 

aðlögun að þeim aðstæðum sem þau lifa við.  Einnig verður gerð grein fyrir þeim 

úræðum sem í boði eru hér á landi.       

 Helstu niðurstöður eru þær að það hefur gríðarleg áhrif á börn að alast við slíkar 

aðstæður. Börnin lifa við mikið óöryggi og eru oft kvíðin. Þau áhrif geta haldist fram á 

fullorðinsár og rannsóknir sýna að ef ekki er gripið snemma í taumana þá munu 

viðkomandi eiga í erfileikum á fullorðinsárum. Úrræði fyrir þennan hóp eru af ýmsum 

toga, en misjafnt er hversu markviss þau eru. Yfir heildina litið þá er mjög mikilvægt að 

börnum sé veitt sú aðstoð sem þau þurfa til þess að takast á við þau vandkvæði sem 

fylgja því að vera börn alkóhólista.  
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1 Inngangur 

Alkóhólismi er sjúkdómur sem einkennist af stjórnlausri drykkju og líkamlegum og 

sálrænum fráhvörfum af áfengi. Alkóhólismi er frekar algengur sjúkdómur og er hann 

eitt af stærstu samfélagsvandamálum sem glímt er við í dag. Sjúkdómurinn spyr hvorki 

um stétt né stöðu fólks í samfélaginu og því er hann víðs vegar að finna, óháð kyni og 

aldri viðkomandi (Sölvína Konráðs, 2001a).  Alkóhólismi er langt frá því að vera 

einkamál neytandans því hann hefur gríðarlega mikil áhrif á fjölskylduna. Líf 

fjölskyldumeðlima snýst alfarið um vandamál alkóhólistans og einkennist 

fjölskyldulífið af mikilli óreglu (Kinney, 2009). Börn eru þar engin undantekning og 

getur alkóhólismi haft mjög slæm áhrif á tilfinninga-, félags- og vitsmunaþroska þeirra. 

Börn alkóhólista eru gjörn á að tileinka sér varnaraðferðir og hlutverk í fjölskyldum 

sínum (Sölvína Konráðs, 2001b). Þessi hlutverk eru mismunandi en geta m.a. lýst sér í 

sterkri ábyrgðartilfinningu þar sem börn leggja sig mikið fram við að bæta ástandið á 

heimilinu. Ef barn sem elst upp við alkóhólisma fær ekki viðeigandi aðstoð þá er ekki 

víst að það muni ná að vinna úr sínum vandamálum síðar meir á ævinni. Uppkomin 

börn alkóhólista glíma við ýmis vandamál vegna þeirra aðstæðna sem þau bjuggu við í 

æsku. Vandamálin eru tilfinningaleg og mótast persónueinkenni þeirra út frá æsku 

þeirra (Árni Þór Hilmarsson, 1993).        

 Þær rannsóknarspurningar sem leitað er svara við í þessari ritgerð er hvaða 

afleiðingar það hefur á börn að alast upp við alkóhólisma og hvaða úrræði eru í boði 

fyrir þau?. Til að svara þessum spurningum voru skoðaðar fræðilegar heimildir um 

alkóhólisma, afleiðingar hans á einstaklinginn sjálfan og fjölskyldumeðlimi. Auk þess 

voru nýlegar rannsóknir skoðaðar til að auka innsæi á þessu tiltekna efni.   

 Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla með mismörgum undirköflum. Fyrst er 

fjallað um hvað alkóhólismi er, hver eru einkenni hans og þau áhrif sem áfengi hefur á 

líkamann. Því næst um alkóhólistann og fjölskylduna. Athugað eru þau áhrif sem 

alkóhólistinn hefur á hegðun og tilfinningalíf fjölskyldumeðlima. Þar á eftir kemur 

viðamesti kaflinn og fjallar hann um börn alkóhólista. Nefnd eru helstu einkenni 

viðkomandi barna og hvaða afleiðingar það hefur í för með sér fyrir þau að alast við 

slíkar aðstæður. Einnig verða kenningar um hlutverk barna alkóhólista útskýrð auk 

rannsókna sem gerðar hafa verið á þessum hóp. Þar á eftir er fjallað um uppkomin börn 

alkóhólista og gerð skil á einkennum sem koma fram á fullorðinsárum. Í lokin er fjallað 

um þau úrræði sem í boði eru hér á landi fyrir þennan hóp.   
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2 Alkóhólismi 

Alkóhólismi er sjúkdómur sem einkennist af áfengissýki þar sem áráttukennd og 

óviðráðanleg neysla áfengis tekur völdin af einstaklingum og hefur það neikvæðar 

afleiðingar í för með sér (Edenber  og Goate, 1998). Alkóhólismi er talinn krónískur 

sjúkdómur sem orsakast af erfðafræðilegum-, sálrænum- og umhverfisþáttum sem hafa 

áhrif á þróun og birtingarmynd sjúkdómsins (Sölvína Konráðs, 2001a; ASAM, 2005). 

Einstaklingur sem á við þennan vanda að stríða býr yfirleitt yfir sterku þoli gegn 

eituráhrifum og fráhvarfseinkennum sem koma í ljós þegar áfengið fer úr líkamannum 

(Edenberg og Goate, 1998). Talið hefur verið að alkóhólismi sé ólæknandi sjúkdómur 

sem þróast yfir langan tíma og getur orðið einstaklingnum að bana (Berns, 2004). 

Sjúkdómurinn er talinn ólæknandi vegna þess að þeir sem eiga í hlut geta ekki 

meðhöndlað áfengi á eðlilegan hátt og ná því ekki að stjórna neysluvenjum sínum. Í 

flestum tilfellum neitar sjúklingurinn að um vanda sé að ræða og finnur sér minnstu 

tilefni/ástæður til þess að neyta áfengis (Gorski og Grinstead, 2000; Berns, 2004). 

Einstaklingur sækir í vímuáhrif áfengis og kýs að drekka þrátt fyrir þær alvarlegu 

afleiðingar sem það hefur í för með sér (ASAM, 2005). Árið 1952 stjórnaði Jellinek 

fyrstu rannsókninni sem gerð var á neyslu og misnotkun áfengis. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar voru að alkóhólismi væri sjúkdómur og greindi hann alkóhólisma í fimm 

meginflokka:  

a) Alpha sem er sálræn fíkn. 

b) Beta sem eru líkamleg sjúkdómseinkenni og afleiðingar af neyslu áfengis, en 

ekki líkamleg fíkn. 

c) Gamma sem er líkamleg fíkn og stjórnlaus neysla. 

d) Delta sem er líkamleg fíkn en ekki stjórnlaus neysla. 

e) Epsilon sem er svokölluð túradrykkja. 

Gamma alkóhólistar er algengasti flokkur alkóhólista í Evrópu, Bandaríkjunum og 

Kanada og eru þeir líklegri til að fara í meðferð en aðrir (Sölvína Konráðs, 2001a).

 Alkóhólismi hefur mikið verið rannsakaður í gegnum tíðina og hafa orsakir 

sjúkdómsins lengi vel ekki verið kunnugar. Í dag er talið að orsakir hans séu samspil 

líffræðilegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta. Út frá því er hægt að rekja orsakir 

alkóhólisma hvort tveggja til erfða og umhverfis. Flestir eru þó sammála um að 
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alkóhólismi sé ferli sem að lokum veldur gríðarlegum skaða, bæði fyrir neytandann og 

aðstandendur hans (Sölvína Konráðs, 2001a). 

2.1 Greiningarviðmið 

Alkóhólismi er skilgreindur sem sjúkdómur hér á landi, eins og fram hefur komið og 

er notast við sjúkdómsflokkunarkerfið ICD 10 og DSM IV til þess að leiðbeina fagfólki 

um greiningarviðmið hans. ICD 10 er sjúkdómsflokkunarkerfi  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar(WHO) og var tekið upp árið 1977 en þá bjó sú 

stofnun til alþjóðlega flokkun geðsjúkdóma. Andleg- og hegðunarvandamál voru meðal 

greiningarviðmiða vegna notkunar á vímuefnum. DSM IV var gefin út af ameríska 

geðlæknafélaginu og leit dagsins ljós árið 2000 (Kinney, 2009).  Hugsunin á bak við 

DSM IV er að þetta sé leiðbeinandi greiningartæki fyrir fagfólk sem þarf að greina 

geðræn vandamál hjá skjólstæðingum sínum (DSM IV, 1998).   

 Greiningarkerfin ICD 10 og DSM IV eiga margt sameiginlegt og undanfarin ár 

hefur verið unnið að því að samræma þau í eitt kerfi (Kinney, 2009). Það sem þessi kerfi 

eiga sameiginlegt er að ákveðin einkenni og hegðun þurfa að hafa komið fram yfir visst 

tímabil til þess að einstaklingur fái áfengisfíknigreiningu. Það sem þessi kerfi eiga ekki 

sameiginlegt er að greiningarkefi ICD 10 gerir ekki ráð fyrir misnotkunargreiningu 

heldur einungis fíknigreiningu. Með því að notast við sömu greiningarskilmerki og 

staðla er hægt að auka líkurnar á faglegri meðferð og að fjármunir sem lagðir eru í 

kerfið nýtist sem best (DSM IV, 1998). 

2.2  Einkenni  alkóhólisma 

Einkenni alkóhólismanns eru mismunandi hjá hverjum og einum en þó eru nokkrir 

þættir sem ávallt eru til staðar þegar sjúkdómurinn er greindur. Alkóhólisti á erfitt með 

að hafa hömlur á drykkju sinn og drekkur of mikið í hvert skipti eða of lengi. Þegar 

drykkju er lokið þjáist einstaklingurinn af mikilli líkamlegri og andlegri vanlíðan 

(Doweiko, 2006). Neysla áfengis veldur andlegum, félags- og tilfinningalegum 

vandamálum og þó að þessi vandamál hrannist upp hjá einstaklingum við neyslu áfengis 

þá getur hann ekki hætt (Doweiko, 2006; SÁÁ, 2006).    

 Helstu sálrænu einkenni alkóhólista eru afneitun, þráhyggja, kvíði, reiði og 

sektarkennd. Eitt af aðaleinkennum alkóhólisma er afneitun og er hún stór hluti 

sjúkdómsins. Samkvæmt kenningum Freud er afneitun einn aðalvarnarháttur sjálfsins. 

Þegar einstaklingurinn er í afneitun er hann að vernda sjálfið fyrir skaða og er það talið 
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ómeðvitað ferli sem fer í gang ef sjálfinu er ógnað. Þegar einstaklingur finnur fyrir því 

að hann er að missa stjórn á aðstæðum eða tillfinningum er afneitun orðin varnarháttur. 

Hann er bæði að afneita því að drykkjan sé vandamál og að hún valdi þeim skaða sem 

næst honum standa. Þær afleiðingar sem afneitun hefur koma í veg fyrir að 

einstaklingurinn sjái vandann og taki ábyrgð á gjörðum sínum (Gorski og Grinstead, 

2000). Einkenni sjúkdómsins verða alltaf til staðar hjá einstaklingnum þar til hann leitar 

sér hjálpar og viðurkennir veikindi sín. Eina lausnin út úr þessu er að alkóhólistinn hætti 

að drekka og taki upp nýjan lífsstíl sem einkennist af nýjum viðhorfum, breyttri hegðun 

og hugsun (Kinney, 2009; SÁÁ, 2006). 

2.3 Áhrif áfengis á líkamann 

Neysla áfengis hefur fylgt manninum í þúsundir ára og er í dag eina löglega vímefnið 

í okkar heimshluta. Neysla þess er hluti af eðlilegu lífi margra einstaklinga og hefur því 

verið haldið fram að hófleg neysla áfengis sé ekki skaðleg líkamanum. Athyglin hefur 

yfirleitt beinst að þeim áhrifum sem langvarandi neysla þess hefur á líkamann en neysla 

áfengis hvort sem hún er mikil og langvarandi eða hófleg þá hefur áfengið áhrif á 

líkama allra sem neyta þess (Kinney, 2008).  Helsu líffæri sem verða fyrir skaða eru 

meltingarkerfið, nýrun og lifrin.  

2.3.1 Meltingarkerfið 

Áhrif áfengis á líffæri meltingarkerfisins eru þau að það ertir slímhimnur sem getur 

leitt til magasárs. Einnig slakar áfengisdrykkja á vöðvum við efra magaop og getur 

langvarandi drykkja valdið vélindabakflæði sem leiðir af sér þrálátar bólgur og aukna 

hættu á krabbameini. Áfengi eykur flæði meltingarvökva magans og getur neysla þess í 

miklu magni hamlað meltingu og jafnvel stöðvað hana að fullu (Kinney, 2009; Þorkell 

Jóhannesson, 2001). 

2.3.2 Nýrun 

Aukin þvagframleiðsla af völdum áfengisdykkju er ekki rakin til beinna áhrifa 

áfengis á nýrun og hefur heldur ekki með magn að gera. Þessi framleiðsla er hins vegar 

tengd áhrifum áfengis á aftari hluta heiladinguls, en hann framleiðir hormónið ADH 

sem stjórnar því vatnsmagni sem nýrun gefa frá sér. Þegar heiladingullinn verður fyrir 

áhrifum áfengis veikist virkni hans og þar af leiðandi minnkar framleiðsla á þessu 
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hormóni sem veldur því að nýrun framleiða meira magn af þvagi en venjulega (Kinney, 

2009). 

2.3.3 Lifrin 

Lifrin er helsta efnavinnslustöð líkamans og gegnir mikilvægu hlutverki í starfsemi 

líkamans. Það ætti því ekki að koma á óvart að hún er það líffæri sem oftast verður hvað 

verst úti af völdum ofdrykkju. Eitt þeirra hlutverka sem lifrin gegnir er að halda 

blóðsykrinum í jafnvægi. Hún sér um að vinna úr allt að 95% af öllu því alkóhóli sem 

berst út í blóðið og við niðurbrot áfengis myndast mörg efni sem geta ert og skemmt 

lifrarvefinn. Við neyslu áfengis fer lifrin að nýta alkóhól sem orkuefni í stað fitu sem 

safnast þá upp í lifrarvefnum og leiðir til svokallaðrar fitulifrar. Fitulifur er alvarlegt 

ástand sem gengur þó til baka ef neysla áfengis stöðvast. En ef drykkju er haldið áfram 

getur fitulifur þróast í alkóhóltengda lifrarbólgu og síðan skorpulifur. Skert 

lifrarstarfsemi sem fylgir skorpulifur getur leitt til dauða (Kinney, 2009; Þorkell 

Jóhannesson, 2001). 

2.4 Tíðni 

Í ársriti SÁÁ kemur fram að líklegast séu í kringum 2500 einstaklingar hér á landi 

sem þurfi á afeitrun að halda á hverju ári og þar af eru einhverjir sem þurfa á aðstoðinni 

að halda oftar en einu sinni á ári. Þetta gefur vísbendingu um hversu margir 

fíknisjúklingar eru á landinu og hve nauðsynlegt það er að geta veitt viðunandi aðstoð 

og meðferð þegar þörf er á (SÁÁ, 2012).       

 Um 90% íbúa sem eru 18 ára og eldri í hinum vestræna heimi hafa einhvern 

tímann á lífsleiðinni neytt áfengis. Samkvæmt Hagstofu Íslands hefur drykkja 

Íslendinga aukist mikið síðastliðin 15 ár. Neyslan hefur aukist úr 4,6 lítrum á hvern 

Íslending 15 ára og eldri árið 1993 í 7 lítra á árunum 2006-2009. Hér á landi höfðu allt í 

allt í árslok 2009, 9,8% allra karla og 4,1% allra kvenna 15 ára og eldri farið í áfengis 

og/eða vímuefnameðferð einhvern tímann á lífsleiðinni eða í heildina 20,579 

einstaklingar (SÁÁ, 2012). Líkurnar á því að karlar þrói með sér alkóhólisma einhvern 

tímann á ævinni eru 22% en aðeins um 10% kvenna (SÁÁ, 2006). Þessar tölur sýna 

okkur hversu stórt vandamál áfengis- og vímuefnaneysla hefur verið hér á landi.  Auk 

þess hefur neysla áfengis ekki aðeins áhrif á neytandann sjálfan heldur einnig 

einstaklingana í kringum hann (Kinney, 2009; Lárus Blöndal, 2010). 
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3 Alkóhólismi og fjölskyldan 

Á bak við hvern einstakling sem á við áfengisvanda að stríða er talið að fjórir 

fjölskyldumeðlimir verði fyrir beinum áhrifum af drykkju hans. Makar, foreldrar, börn 

og aðrir aðstandendur eru þar í mestri áhættu. Þetta þýðir að um það bil 73,6 milljónir 

einstaklinga um allan heim verða fyrir óþægindum vegna drykkju fjölskyldumeðlims. 

Það var ekki fyrr en fræðimenn fóru að skilgreina alkóhólisma sem sjúkdóm að þeir fóru 

að veita aðstandendum alkóhólista athygli og skoða hvaða áhrif sjúkdómurinn hefði á 

þau (Kinney, 2009).         

 Áður hafði athyglin eingöngu beinst að alkóhólistanum sjálfum og hvaða skaða 

hann ynni á sjálfum sér. Fjölmargar rannsóknir hafa nú verið gerðar til að kanna áhrif 

alkóhólisma á fjölskylduna og þær sýna allar fram á neikvæð áhrif hans á fjölskyldulífið 

(Kristín Waaage, 1989). Sjúkdómurinn hefur gríðarlega mikil áhrif á líðan barna og 

samskipti þeirra við foreldra og sambúðaraðila (Bergun, 2004). Fjölskyldan er eitt það 

mikilvægasta í lífi barna og þar eiga þau að læra þá hæfni sem þau þurfa til að geta 

spjarað sig í lífinu. Að tala saman og tjá tilfinningar eru þættir sem skipta miklu máli til 

að barn þroskist eðlilega, bæði félags- og tilfinningalega. Í fjölskyldum þar sem 

alkóhólismi ríkir reynist þessi “eðlilega” hegðun meðlimum fjölskyldunnar oft þungbær 

og erfið. Fjölskyldulífið einkennist oft af miklum átökum og óstöðugleika og við slíkt 

ástand skapast rifrildi og misvísandi skilaboð, en það getur ýtt undir og verður ein af 

meginástæðum mikillar streitu og kvíða fjölskyldumeðlima (Kroll, 2004). Mikil orka fer 

í alkóhólistann og því er minni tími til að hlúa að öðrum meðlimum fjölskyldunnar. Því 

er óhætt að segja að alkóhólismi sé fjölskyldusjúkdómur sem hefur neikvæð áhrif á 

félags- og tilfinningalíf fjölskyldunnar (Kristín Waage, 1989). 

3.1 Fjölskyldugerðir 

Fræðimenn hafa flokkað fjölskyldur sem berjast við einhverja fíkn, s.s. alkóhólisma, 

í þrjá mismunandi flokka. Þó er ekki hægt að alhæfa að allar fjölskyldur þar sem 

alkóhólismi ríkir tilheyri þessum flokkum en þó má sjá einhver þessara einkenna víðs 

vegar og sums staðar leynast þau öll. Fjölskylduformin eru ofbeldis-, vanrækslu- og 

smánarfjölskyldur (Nakken, 2004). 

3.1.1 Ofbeldisfjölskylda 

Ofbeldi er oft fylgifiskur þess að alast upp við alkóhólisma. Í flestum tilvikum er um 

andlegt ofbeldi að ræða sem setur sitt mark á sálarlíf barna og maka alkóhólista og hefur 
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í för með sér skaðleg áhrif á tilfinningalíf þeirra. Ofbeldið sem á sér stað í fjölskyldum 

alkóhólista skiptist í meðvitað og ómeðvitað ofbeldi. Með meðvituðu ofbeldi er átt við 

þegar sá sem særir eða skaðar annan geri það vísvitandi. Ofbeldið getur verið andlegt, 

líkamlegt, tilfinningarlegt og kynferðislegt. Með ómeðvituðu ofbeldi er átt við t.d þegar 

barn elst upp við fátækt vegna áfengisneyslu foreldris og á þar af leiðandi erfitt 

uppdráttar í lífinu (Nakken, 2004).         

 Börn sem alast upp við ofbeldi á heimilinu eiga það til að fá á tilfinninguna að 

engum þyki vænt um þau og því telja þau sig vera einskis virði. Ástæðan fyrir því er að 

í fjölskyldum þar sem alkóhólismi ríkir, snýst allt í kringum þarfir alkóhólistans og oft á 

tíðum er litið á börnin sem hjálparhellur til að uppfylla þessar þarfir (Nakken, 2004). 

3.1.2 Vanrækslufjölskylda 

Börn þurfa á ást og umhyggju að halda og einnig að geta tjáð sig við einhvern til þess 

að þroskast tilfinningalega. Í fjölskyldum þar sem börnin eru vanrækt vegna 

áfengisneyslu foreldra fá þau ekkert af þessu. Þegar áfengisneysla verður þess valdandi 

að draga svo úr hæfni annars eða beggja forelda til uppeldis þá upplifa börnin 

óstöðugleika, ringulreið og vantraust og mikil hætta er á að tengslamyndun þeirra við 

aðra verði ávallt óörugg (Nakken, 2004). Einnig sýndu niðurstöður rannsóknar 

Rangarajan (2008) að áfengisneysla foreldra hefði áhrif á sjálfsálit þeirra og að þau 

væru viðkvæmari einstaklingar þegar þau ná fullorðinsaldri. Einstaklingar sem ólust upp 

við vanrækslu í æsku eru margir hverjir ósjálfstæðir og leita oft ráða hjá öðrum um 

hvernig þeir eiga að haga sér. Þeir ólust upp í óspennandi heimilislífi þar sem lítið var 

um skemmtun og því er algengt að þeir leiti eftir spennu til að fá útrás. (Nakken, 2004). 

3.1.3 Smánarfjölskylda 

Það er ríkjandi viðhorf í smánarfjölskyldu að fjölskyldumeðlimir geri aldrei neitt 

nógu vel og einstaklingar brjóti hvern annan niður til að hækka sjálfsálit sitt. Það sem 

einkennir oft smánarfjölskyldur eru svipbrigði meðlima þeirra, íllt augnaráð og jafnvel 

niðurlægingar fyrir það eitt að hegða sér ekki rétt. Slík hegðun flokkast undir andlegt 

ofbeldi af hálfu foreldris og lifa mörg börn í smánarfjölskyldum við stöðugt óöryggi 

(Nakken, 2004).         

 Sú hegðun sem tilheyrir smánarfjölskyldum brýtur smátt og smátt meðlimi 

fjölskyldunnar niður þar til sjálfsmyndin verður lítil sem engin. Trú þeirra á eigin getu 

verður engin ef sífellt er verið að krefjast betri árangurs af þeim. Einnig verður vantraust 
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innan fjölskyldunnar mikið og er í raun beðið eftir að ráðist verði á þau í orðum. Ríkt er 

hjá börnum smánarfjölskyldna að þau trúi því að þau séu vond og að ástandið heima 

fyrir sé þeim að kenna. Þau eiga einnig erfitt með að taka gagnrýni síðar á lífsleiðinni og 

viðbrögð þeirra við gagnrýninni eru oft sjálfsvörn (Nakken, 2004). 

3.2 Meðvirkni  

 Reynst hefur sérfræðingum erfitt að skilgreina hugtakið meðvirkni á sem 

nákvæmastan hátt. Fjölmargar skilgreiningar eru til um hugtakið en margar þeirra 

óljósar. Ástæðan fyrir því að þær eru óljósar er af því að um óljósa hegðun er að ræða. 

Því er ekki hægt að festa einhverja eina rétta skilgreiningu, en allar hafa þær eitthvað til 

síns brunns að bera. Þær byggja á mismunandi breytum, sumar lýsa einkennum, aðrar 

orsökum og enn aðrar sársaukanum (Beattie, 1993). Í dag hefur skilningur á hugtakinu 

hins vegar aukist og ný viðhorf mótast í tengslum við það.    

 Hægt er að lýsa meðvirkni sem andlegri vanlíðan og erfiðleikum með að vera í 

nánu sambandi við aðra. Í flestum tilfellum er meðvirkni lærð hegðun sem mótast með 

einstaklingnum frá unga aldri og situr föst í gjörðum þeirra lengi vel, jafnvel út lífið 

(Beattie, 1993). Cruse (1987) lýsir meðvirkni sem ástandi sem breytir persónuleika 

einstaklings og veldur því að viðkomandi verður mjög háður annarri manneskju 

félagslega, tilfinningalega og stundum líkamlega vegna hegðunar viðkomandi 

manneskju. Einstaklingur sem er meðvirkur hættir að geta greint á milli eðlilegrar og 

óeðlilegra hegðunar. Viðkomandi einstaklingur á erfitt með að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir og ábyrgð vegna lítils sjálfsmats. Meðvirkur einstaklingur telur að lífið sé 

ekki neinn leikur, tekur öllu alvarlega og á hann í erfiðleikum með náin tengsl og traust 

(Cruse, 1987; Doweiko, 2006). Samkvæmt Sharon Wefscheider Cruse (1989) lýsa 

einkenni meðvirks einstaklins sér á mikilli þörf fyrir að stjórna og hugsa um aðra. Með 

því að vera upptekinn við að hugsa um aðra og þeirra vanda, forðast sá meðvirki að 

skoða sjálfan sig. Með því að hugsa um aðra þá upphefur meðvirki einstaklingurinn sína 

eigin sjálfsvirðingu ómeðvitað á þeirri hugsun að hann sé að hjálpa og sé því að gera 

góðverk. Þetta er varnarháttur og afneitun á eigin líðan og stöðu. Þeir einstaklingar sem 

geta orðið meðvirkir eru makar og börn alkóhólista (Cruse, 1989; Doweiko, 2006).

 Hins vegar telja Marolyn Wells, Cheryl Glickauf-Hughes og Rebecca Jones 

(1999) að aðaleinkenni meðvirkni sé tilhneiging til skammar, lágt sjálfsmat og mikil 

umhyggja við umönnun annarra. Framkvæmd var rannsókn af þeirra hálfu í því skyni að 

kanna samband milli þessara þriggja breyta ásamt fjórðu breytunni, 
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sektarkenndartilhneigingu og meðvirkni. Alls voru 200 þátttakendur í rannsókninni og 

voru það sálfræðinemar við háskóla í suðausturhluta Bandaríkjanna. Meðalaldur þeirra 

sem tóku þátt var 21 ár en aldursbilið var 17-48 ára. Þeim var skipt upp í fjóra til tíu 

hópa og passað var upp á að ekki væri spurt um upplýsingar sem væru rekjanlegar, var 

það gert til að gæta trúnaðar við þátttakendur. Þátttakendurnir fengu einn gátlista til að 

kanna meðvirkni hjá einstaklingum og þrjá spurningalista sem notaðir voru til að meta 

áhrif sjálfsmeðvitundar, sjálfsmats einstaklinga og hlutverkaskipti innan alkóhólískra 

fjölskyldna (Wells, Glickauf og Jones, 1999).      

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að neikvæð fylgni væri á milli 

sjálfsálits og meðvirkni, þ.e. því meira sjálfsálit sem einstaklingur bjó yfir því minni 

meðvirkni sýndi hann. Jákvæð fylgni kom fram milli tilhneigingar til skammar og 

umhyggju fyrir öðrum og mikilli meðvirkni. Einnig leiddu niðurstöður rannsóknarinnar 

í ljós að neikvæð fylgni væri milli þess að finna til mikillar sektarkenndar og að vera 

meðvirkur. Þær niðurstöður studdu tilgátu rannsakanda um að þeir einstaklingar sem 

búa yfir mikilli meðvirkni hneigjast frekar til þess að finna fyrir skömm en sektarkennd 

(Wells, Glickauf-Hughes og Jones, 1999).     

 Þráhyggja, reiði, slæm tjáskipti, bæling á tilfinningum og skortur á trausti eru 

önnur einkenni sem þykja áberandi í hegðun meðvirks einstaklings. Þó eru þessi 

einkenni engan veginn tæmandi en geta verið hjálpartæki í því skyni að greina þá sem 

eru meðvirkir og hvernig skal vinna með þá einstaklinga til að móta nýja hegðun og 

viðhorf (Beattie, 1993). 

3.3 Aðlögun fjölskyldunnar 

Joan Jackson (1954) rannsakaði aðlögun fjölskyldunnar að alkóhólisma og telur hún 

að fjölskyldan fari í gegnum sex stig þegar hún er að aðlagast sjúkdómnum. Rannsóknin 

var með þeim hætti að hún ræddi við aðstandendur alkóhólista og fann sameiginleg 

þemu í frásögnum þeirra. Frásagnirnar innihéldu upplifanir aðstandenda af 

sjúkdómnum, ástandið sem ríkti á heimilinu ásamt tilfinningum og viðbrögðum innan 

fjölskyldunnar. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu góða mynd af því ferli sem fjölskylda 

alkóhólista fer í gegnum til að aðlagast og hversu langt hún gengur til þess að komast af. 

Jackson bendir á að það sé mismunandi eftir fjölskyldum hvort þær fari í gegnum öll 

stigin og í hvaða röð (Kinney, 2009).       

 Afneitun er fyrsta stigið, en þá lítur bæði alkóhólistinn og aðrir 

fjölskyldumeðlimir fram hjá drykkjuvandamáli einstaklingsins. Meðlimir fjölskyldunnar 
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afneita, gera lítið úr eða réttlæta drykkjuna. Á öðru stiginu reyna fjölskyldumeðlimir að 

útrýma vandanum. Þeir gera sér grein fyrir óeðlilegri drykkju alkóhólistans og hvetja 

hann til að minnka drykkjuna eða hætta. Á sama tíma reynir alkóhólistinn að fela 

vandamálið fyrir fjölskyldunni og ef að börn eru inni á heimilinu er líklegt að þau sýni 

einkenni vanlíðunar. Óreiða einkennir þriðja stigið. Ójafnvægi ríkir í fjölskyldunni því 

meðlimir hennar geta ekki lengur litið fram hjá áfengisvandanum og eyða þau 

töluverðum tíma í krísuástandi. Félagsleg einangrun hjá fjölskyldunni er algeng á þessu 

stigi og eru fjölskyldumeðlimir líklegir til þess að leita sér aðstoðar vegna álags og 

kvíða. Fjórða stigið felur í sér endurskipulag þrátt fyrir að vandinn sé til staðar. Lögð er 

meiri vinna í að halda fjölskyldunni saman og fá alkóhólistann til að snúa við blaðinu. 

Ábyrgð er gríðarlega mikilvægur þáttur hvað varðar velferð barna sem búa við þessar 

aðstæður og tekur makinn meiri ábyrgð og hlutverk á sig á þessu stigi til að viðhalda 

reglum (Kinney, 2009). Rannsókn Joan Jackson (1954) sýndi fram á að börnum farnast 

mun betur í fjölskyldum alkóhólista þegar reglum og venjum er viðhaldið. Tilraun til 

flótta einkennir fimmta stigið. Skilnaður er tíður á þessu stigi þar sem makinn er búinn 

að fá nóg af drykkju alkóhólistans. En ef skilnaður á sér ekki stað heldur fjölskyldan 

áfram að reyna og hagræðir lífi sínu í kringum alkóhólistann og ástandið sem honum 

fylgir. Sjötta stigið felur í sér endurskipulag fjölskyldunnar. Ef skilnaður hefur átt sér 

stað neyðist fjölskyldan til þess að endurskipuleggja formgerð sína, hlutverk og skyldur 

upp á nýtt. Ef skilnaður hefur ekki átt sér stað en alkóhólistinn hefur leitað sér aðstoðar 

er mikilvægt að endurskipuleggja fjölskyldumynstrið upp á nýtt með tilliti til nýrra 

hlutverka fjölskyldumeðlima (Kinney, 2009). Eins og kemur fram hér að ofan þá hefur 

alkóhólismi mikil áhrif á fjölskyldulífið og allir meðlimir fjölskyldunnar þurfa að 

aðlagast þörfum hans. Börnin eru þar engin undantekning og hefur þetta mynstur mikil 

áhrif á hegðun þeirra og líðan. 
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4 Börn alkóhólista 

Alkóhólismi er fjölskyldusjúkdómur sem hefur áhrif á alla fjölskyldumeðlimi hennar. 

Börn eru sérstaklega berskjölduð fyrir þeim neikvæðum áhrifum sem alkóhólismi hefur 

í för með sér. Þau eiga erfitt með að skilja hvað sé í gangi og hvað það er sem veldur 

þessum aðstæðum (Grant, 2000; Kinney, 2009). Það getur skipt sköpum á hvaða aldri 

börnin eru þegar foreldri missir stjórn á drykkju sinni, því yngri sem börn eru því meiri 

skaða bera þau af neyslu foreldris. Talið er að ef foreldri nær bata áður en barnið byrjar í 

skóla þá minnki líkurnar á neikvæðum afleiðingum. Fjárhagur, félagsstaða og menntun 

alkóhólista skiptir einnig máli þegar kemur að neikvæðum áhrifum sjúkdómsins á börn 

þeirra. Ef barn elst upp við fjárhagslegt óöryggi, slæma félagslega stöðu og hjá 

ómenntuðum foreldrum eru mun meiri líkur á að það leiðist sjálft út í áfengisdrykkju 

eða aðra vímuefninotkun. Börn sem eiga foreldra sem eru alkóhólistar en veita 

fjárhaglegt öryggi eru líklegri til að skaðast aðeins tilfinningalega (Sölvína Konráðs, 

2001a).  Því lengur sem sjúkdómurinn og ástandið sem honum fylgir varir og því 

veikari sem alkóhólistinn er því verri áhrif hefur sjúkdómurinn á fjölskylduna og þar 

með börnin. Það eru ýmsir þættir í lífi barnanna sem stuðla að eða koma í veg fyrir 

ákveðin einkenni og afleiðingar sem fylgja því að vera barn alkóhólista. En yfir heildina 

litið eru ákveðnir þættir sem eru meira áberandi hjá börnum sem hafa alist upp við 

alkóhólisma en þeim sem hafa ekki gert það (Kinney, 2009; Lárus Blöndal, 2010).

 Reynst hefur erfitt að segja til um fjölda þeirra barna sem búa við aðstæður þar 

sem annar eða báðir foreldrar eru alkóhólistar. Ljóst þykir að ef miðað er við algengi 

sjúkdómsins þá sé um töluverðan fjölda barna að ræða (Kroll, 2004). Rannsóknir sem 

gerðar hafa verið út í heimi hafa sýnt fram á að fjórða hvert barn hafi fyrir 18 ára aldur 

búið hjá að minnsta kosti öðru foreldri sem á einhverjum tíma átti við áfengisvanda að 

stríða (Grant, 2000). Nýlegar skýrslur eða frá árunum 2005-2010 sýna að 10,5% barna í 

Bandaríkjunum hafi búið við áfengisvanda foreldris, eða um 7,5 milljónir barna 

(SAMHSA, 2012). Hér á landi er lítið sem ekkert til af upplýsingum sem segja til um 

fjölda barna sem búa við virkan alkóhólima. Hins vegar hefur Lárus Blöndal (2012) 

sálfræðingur hjá SÁÁ áætlað út frá erlendum tölum að um tuttugu þúsund börn hér á 

landi búi við alkóhólisma. Þótt ekki sé hægt að segja til um fjölda barnanna sem búa við 

alkóhólisma, þá er ekki síður mikilvægt að rannsaka þann skaða sem alkóhólismi 

foreldra getur haft á börnin. 
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4.1 Einkenni og afleiðingar  

Tilfinningaleysi og þöggun eru nánast algild boðorð hjá alkóhólistum og börn þeirra 

læra að treysta ekki öðrum og halda öllu fyrir sjálfan sig. Þetta er mjög slæmt þar sem 

börn sleppa því að segja frá og lifa oft ein með allan böggulinn á bakinu. Mikil óregla er 

til staðar í uppeldi barnanna og fjölskyldulífið snýst mikið um drykkjuna. Algjör skortur 

er á reglu og ekkert er ákveðið fyrirfram, barnið gerir bara það sem því er sagt að gera 

(Sölvína Konráðs, 2001b; Kinney, 2009). Samskipti fjölskyldunnar eru oft á tíðum 

yfirborðskennd og vandamálin eru hundsuð. Vegna óreglunnar eiga börn alkóhólista 

erfitt með treysta á sjálfan sig og taka ákvarðanir í framtíðinni. Alkóhólismi hjá bæði 

móður og föður hefur margfalt verri áhrif en ef aðeins annað foreldrið er veikt. Ef móðir 

barns er alkóhólsti er barnið í mikilli hættu á að verða tilfiningalega vanrækt. Hlutverk 

móður í tilfinningalegri ræktun barns er mun meiri en föður og því verður mikill skortur 

á því hjá börnunum. Þegar faðir er hins vegar veikur móta börnin með sér brenglaða 

föðurímynd og hvernig hlutverkum kynjanna er háttað. Þau standa með móður sinni og 

verja hana gegn föður sínum sem oft hefur tekið upp á því að beita fjölskyldumeðlimi 

ofbeldi (Sölvína Konráðs, 2001b). Alkóhólismi hefur því óneitanlega mjög mikil áhrif á 

líðan og hegðun barna og birtast þessi einkenni oft í álags- og streitueinkennum sem 

lýsa sér í samskiptaerfiðleikum og jafnvel hegðunarerfiðleikum. Einnig eru börn 

alkóhólista líkleg til að upplifa þreytu, tilfinningalega vanlíðan svo sem ótta, áhyggjur, 

kvíða, depurð og þunglyndi (Black, 1991). Sjálfsmynd þeirra er oft brotin og þau 

einangra sig frá öðrum. Börn upplifa því margskonar birtingarmyndir einkenna sem þau 

sýna meðal annars með fyrirmyndarhegðun og góðum árangri í skóla eða andfélagslegri 

hegðun og námserfiðleikum (Kinney, 2009). Í allri þeirri óreiðu og ólgu sem rignir yfir 

börn alkóhólista taka þau upp á því að þróa ákveðna varnarhætti, þau bregða sér í 

ákveðin hlutverk sem þau tileinka sér í lífinu (Kinney, 2009; Sölvína Konráðs, 2001b). 

Fjallað verður nánar hér á eftir um þau hlutverk sem börnin tileinka sér.    

4.2  Rannsóknir á börnum alkóhólista 

Undir lok sjötta áratugars síðustu aldar voru fyrstu rannsóknir á börnum alkóhólista 

gerðar. Fyrir þann tíma var fólk búið að átta sig á því að börn alkóhólista voru í meiri 

áhættu en önnur börn að þróa með sér tilfinningar-, félags-, og hegðunarleg vandamál. Í 

þessum fyrstu rannsóknum var einungis einblínt á börnin en ekki aðra 

fjölskyldumeðlimi. Það sem þessar rannsóknir leiddu í ljós var að sum börn alkóhólista 

vegnaði vel í lífinu en önnur börn þróðuðu með sér ákveðin vandamál. Fræðimenn fóru 
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með tímanum að átta sig á því að fleira átti þarna hlut að máli en bara sjálfur 

alkóhólisminn. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að það hefur mikil áhrif hvernig 

fjölskyldumeðlimir og þar á meðal börnin, upplifa alkóhólismann og hvernig tekið er á 

honum heimafyrir (Christensen, 1994).      

 Kroll (2004) setti fram nokkur þemu í grein sinni sem henni fannst eiga saman 

við sjö rannsóknir sem gerðar voru á börnum og ungmennum sem eiga foreldra sem 

misnota áfengi. Hún vildi með þessu öðlast skilning á því hvernig það væri að alast upp 

á heimili þar sem foreldri/ar misnotuðu áfengi. Þeir einstaklingar sem tóku þátt í þessum 

sjö rannsóknum áttu það sameiginlegt að búa við mikla afneitun, röskun og leynd, 

spennu og kvíða (Kroll, 2004). Snemma á lífsleið barnanna var þeim kennt að halda því 

leyndu sem gerðist innan veggja heimilisins. Þannig settu börnin og fjölskyldan 

drykkjuvandamál foreldranna oft í forgangsröð vegna skammar og ótta. Þær afleiðingar 

sem þessi leynd og skömm getur haft í för með sér á börnin eru að þau geta hætt að trúa 

á sína eigin skynjun, þegar það sem þau verða vitni af er ekki viðurkennt og látið er sem 

vandinn sé ekki til staðar. Mikil orka og tími fer í þennan feluleik sem getur aukið á 

álagið sem barnið finnur fyrir (Kroll, 2004).       

 Barn alkóhólista lifir oft við leynd, óöryggi, og missi sem getur haft slæm áhrif á 

það á marga vegu. Við skoðun á rannsóknum sem tengjast áhrifum drykkjuvanda 

foreldra á börnin, koma ítrekað í ljós þeir áhættuþættir sem þessi börn þróa með sér og 

verða að ýmis konar vandamálum sem tengjast andlegum þáttum, hegðun-, náms- og 

tilfinningaerfiðleikum (Días, Gual, García, Arnau, Pascual, Cañuelo, Rubio, Dios, 

Fernández-Eire, Valdés og Garbayo, 2008; Kroll, 2004). Einnig eru börnin í áhættu að 

verða fyrir eða vitni að ofbeldi innan veggja heimilisins (Kroll, 2004). 

4.2.1 Andleg líðan barnanna 

Fyrir barn að alast upp við alkóhólisma getur haft neikvæð áhrif á líðan og 

tilfinningar þess. Það upplifir oft á tíðum þá hugsun að flaskan sé mikilvægari en það og 

að víman skipti foreldrana meira máli (Kroll, 2004). Ohannessian (2001) gerði rannsókn 

á því hvort að samskipti ungmenna og foreldra þeirra hefði áhrif á samband sem er á 

milli foreldris með áfengisvandamál og geðrænna vandamála ungmenna. Niðurstöður 

leiddu í ljós að tenging væri á milli áfengisvanda foreldris og áfengisneylsu drengja en 

ekki þunglyndis og kvíða drengja, en hins vegar var tenging á milli áfenigsvanda 

foreldra við alla vandamálaþætti hjá stúlkum. Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar 
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hversu mikilvægt það er að taka kyn foreldis og unglinga með þegar skoðuð eru 

samskipti foreldra og unglinga. 

4.2.2 Hegðun  

Fjölda rannsókna hafa verið gerðar um hvort tengsl eru á milli alkóhólisma foreldra 

og hegðunarvandamála barna. Dæmi um slíkar rannsóknir eru fjölskyldurannsóknir, 

ættleiðingarrannsóknir og tvíburarannsóknir. Þau Eiden, Edwards og Leonard (2007) 

gerðu langtímarannsókn á þróun hegðunarvandamála hjá leikskólabörnum sem koma frá 

heimilium þar sem annar eða báðir foreldar eiga við áfengisvanda að stríða. Könnuð 

voru áhrif alkóhólisma, þynglyndis og andfélagslegrar hegðunar foreldra á börnin þegar 

þau voru á aldrinum 12-18 mánaða til þess að spá fyrir um hlýju/næmni foreldranna við 

tveggja ára aldur. Sett var fram tilgáta um að foreldrahlýja við tveggja ára aldur gæti 

spáð fyrir um sjálfstjórn barns við þriggja ára aldur sem fæli í sér getu til að hamla 

ráðandi viðbrögðum og fara eftir reglum. Sjálfstjórnin átti síðan að spá fyrir um 

hegðunarvandamál barnanna í leikskólanum.     

 Niðurstöður leiddu í ljós að fylgni var milli þess að eiga föður með alkóhólisma 

og aukningar hegðunarvandamála við fjögurra ára aldur (Eiden, Edwards og Leonard, 

2007). Samkvæmt rannsókn Chassin, Pillow, Curran, Brooke, Molina og Barrera (1993) 

kom hins vegar í ljós að ekki væri hægt að sjá bein tengsl á milli hegðunarvanda barns 

og foreldris sem er alkóhólisti. Þau héldu því fram samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

að aukningin á hegðunarvanda hjá þessum börnum mætti frekar rekja til andfélagslegrar 

persónuleikaröskunar foreldra sem eiga við drykkjuvandmál að stríða. Einnig mætti 

rekja þessa hegðun til þess óstöðugleika, röskunar og mikillar streitu í umhverfinu og á 

heimilinu þar sem alkóhólismi ríkir og þá sérstaklega þegar meðvirkni er með í för 

(Chassian, o.fl., 1993).  

4.2.3 Námsgeta 

Námsáhugi og góðar aðstæður til náms eru taldar forsendur fyrir góðum 

námsárangri. Einnig skiptir stuðningur og eftirfylgni foreldra sköpum. Auknar líkur eru 

á lélegum námsárangri ef þessir þættir eru ekki til staðar (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Krisstjánsson og Börkur Hansen, 2010). Stuðningur og eftirfylgni alkóhólisma foreldra 

er oft lítill sem enginn og hefur það í för með sér slæm áhrif á námsárangur barnanna. 

Díans og félagar (2007) könnuðu tengl milli námsárangurs og alkóhólisma foreldra og 

samkvæmt niðurstöðum þeirra voru börn alkóhólista níu sinnum líklegri en önnur börn 
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til þess að vera slakir námsmenn. Einnig voru börn alkóhólista tvöfalt líklegri til þess að 

hætta í skóla eða falla og þurftu oftar að nýta sér sérkennslu í skólum, heldur en börn 

foreldra sem ekki voru alkóhólistar (Días o.fl., 2007).  Á Íslandi hafa rannsóknir á 

námsárangri barna sem alast upp við alkóhólisma ekki verið gerðar en ef miðað er við 

algengi sjúkdómsins hér á landi væri nauðsynlegt að rannsaka það.  

4.2.4 Heimilisofbeldi 

Heimilisofbeldi er oftast mjög vel falið leyndarmál og oft hefur verið sagt að ofbeldi 

og áfengi leiðist hönd í hönd. Samkvæmt eigindlegri rannsókn Kroll (2004) upplifðu 

börn ofbeldi sem sinn helsta vanda sem gat fylgt áfengisneyslu foreldra þeirra. Bæði var 

nefnt andlegt og líkamlegt ofbeldi og voru börnin þar flest sammála um að andlega 

ofbeldið væri ekki síður slæmt og jafnvel verra en það líkamlega.  Andlegt ofbeldi getur 

verið höfnun, niðurlæging, hótanir, lítilsvirðing og einelti (Kroll, 2004).  

 Hér á landi hefur verið unnið að nýrri rannsókn að beiðni velferðarráðuneytisins 

sem rannsakar aðgerðir barnaverndaryfirvalda vegna barna sem hafa beðið tjón af 

áfengisneyslu foreldra sinna (Velferðarráðuneytið, 2012). Aðalmarkmið verkefnisins er 

að kanna hversu stórt hlutfall þeirra barna sem barnaverndin hefur afskipti af hefur 

orðið fyrir tjóni vegan áfengisneyslu foreldra og neyslu þeirra á, ólöglegum vímuefnum 

og lyfjum, auk þess að kanna viðbrögð og úrræði barnaverndar. Samkvæmt 

bráðabirgðaniðurstöðum er það í 68% tilfella þar sem lögreglan hefur verið kölluð til 

vegna heimilisofbeldis að ofbeldismaðurinn hefur verið undir áhrifum áfengis eða 

annarra vímuefna (Velferðarráðuneytið, 2012).  

4.3 Hlutverk barna alkóhólista 

Á heimilum þar sem áhersla er lögð á opin tjáskipti og stöðugleika eiga börn sem 

alast þar upp ekki í neinum vandræðum með að tileinka sér hin ýmsu hlutverk sem móta 

heilbrigðan og sterkan persónuleika. Hins vegar eiga börn sem alast upp við 

alkóhólisma erfitt með að tileinka sér þau hlutverk og í staðinn festast þau í alls kyns 

öðrum hlutverkum sem þau halda að færi þeim stöðugleika í lífinu og auðveldi þeim að 

komast af. Hlutverkin þjóna mestmegnis þörfum fjölskyldunnar fremur en 

einstaklingnum sjálfum og geta þau geta valdið því að samskipti viðkomandi verði síðar 

meiri í lífinu erfið og truflandi, sérstaklega hvað verðar persónuleg sambönd og 

tengslamyndanir (Crespi og Sabatelli, 1997).      

 Börn sem alast upp við alkóhólisma foreldra eiga það til að tileinka sér misjöfn 
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hlutverk sem eru í raun aðlögun að þeim aðstæðum sem þau lifa við (Árni Þór 

Hilmarsson, 1993). Kenning Sharon Wegcheider Cruse (1989) á þeim hlutverkum sem 

börn hafa tileinkað sér hefur fengið mikla viðurkenningu en hún skiptir hlutverkum 

barnanna í fimm flokka. Þessir fimm flokkar eru hetjan, trúðurinn, blóraböggullinn, 

týnda barnið, og hjálparhellan (Sölvína Konráðs, 2001b). Öll þessi hlutverk eiga það 

sameiginlegt að þau aðstoða börn alkóhólista við að aðlagast slæmum 

fjölskylduaðstæðum (Árni Þór Hilmarsson, 1993; Cruse, 1989).   

4.3.1  Hetjan 

Hetjan er það barn sem tekur á sig alla ábyrgð heima fyrir og leggur mikla vinnu í að 

bæta ástandið og láta öðrum líða vel. Foreldrar barna í hetjuhlutverkinu eru oft stoltir af 

börnum sínum vegna þeirrar ábyrgðar sem þau taka og léttir það foreldrum oft lífið. Út á 

við eru hetjurnar í fjölskyldum alkóhólista fyrirmyndarbörn í augum nágranna og 

kennara og eru þau kurteis, dugleg og góðir nemendur. Börn í þessu hlutverki læra 

snemma að sjá um sig sjálf og systkini sín og þau læra einnig að elda mat, þrífa og 

koma systkinum sínum í háttinn (Árni Þór Hilmarsson, 1993; Sölvína Konráðs, 2001b). 

Hetjunni finnst hún bregðast sínu hlutverki þegar ástandið á heimilinu versnar vegna 

vandamála alkóhólistans og henni finnst eins og hún hafi ekki staðið sig nógu vel 

(Cruse, 1989). Þegar börn í hetjuhlutverkinu eldest þá eru þau haldin mikilli 

fullkomnunaráráttu og fjölskylda þeirra skipti miklu máli. Uppkomin börn alkóhólista 

sem hafa tileinkað sér hetjuhlutverkið eru mjög reglusöm og allt sem þau taka sér fyrir 

hendur þarf að vera fullkomið. Þau eru einnig mjög stjórnsöm í umhverfi sínu og eiga 

oft á tíðum maka sem er ósjálfstæður og undirgefinn (Árni Þór Hilmarsson, 1993; 

Sölvína Konráðs, 2001b). 

4.3.2 Trúðurinn 

Trúðurinn kemur öllum til að hlæja. Hann vekur athygli á sér með því að vera 

fyndinn og sniðugur. Vegna vanlíðunar eiga börn alkóhólista það til að þróa 

persónuleika sinn í gervi trúðsins. Aðalmarkmið hans er að létta andrúmsloft heimilisins 

og fær hann meðlimi fjölskyldunnar til að hlæja með sér. Fjölskyldumeðlimir taka hann 

ekki alvarlega og skynja ekki að honum líður illa. Það reynist erfitt fyrir barn sem 

tileinkar sér hlutverk trúðsins að snúa til baka og vinna úr sínum  vandamálum því 

öllum finnst trúðurinn skemmtilegur. Trúðurinn er vinamargur og kemst upp með flest í 

skólanum þar sem hann er svo skemmtilegur og uppátækin sakleysisleg. Þeir sem 
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tileinka sér þetta hlutverk glíma margir hverjir við þunglyndi og leynist það fyrir 

flestum vegna þess að trúðurinn rífur sig upp úr þunglyndinu og bregður sér í gervi 

trúðsins í samskiptum við annað fólk (Árni Þór Hilmarsson, 1993; Sölvína Konráðs 

2001b). Hins vegar getur trúðurinn orðið hamingjusamur einstaklingur ef honum tekst 

að kasta af sér trúðsgervinu (Cruse, 1989). 

4.3.3 Blóraböggullinn 

Blóraböggullinn er barn sem fellur í skuggann af hetjunni og kemst fljótt að því að 

það þýðir ekkert að keppa við hana. Barn sem tileinkar sér þetta hlutverk lærir snemma 

að það fær engan umbun eða athygli í fjölskyldunni fyrir það hver hann/hún er eða fyrir 

jákvæða hegðun, heldur beinist athyglin að því sem það gerir rangt. Blóraböggull sækist 

eftir neikvæðri athygli því það er eina athyglin sem hann fær. Þá lýtur hann engum aga 

og stendur ekki við gerða samninga. Barn sem tileinkar sér þetta hlutverk á erfitt 

uppdráttar í skóla og er þess vegna undir sífelldu eftirliti vegna vandræða. Vinirnir eru 

númer eitt hjá blórabögglinum og oftast nær mikilvægari en fjölskyldan. Þetta barn 

lendir oft í slæmum félagsskap og er líklegra til þess að misnota áfengi og önnur 

vímuefni (Sölvína Konráðs, 2001b).  

4.3.4 Týnda barnið 

Týnda barnið er sá fjölskyldumeðlimur sem hefur lært að bæla niður tilfinningar 

sínar þegar eitthvað bjátar á. Einnig hefur það passað sig á að vera ekki í of nánum 

tilfinningalegum tengslum við aðra í fjölskyldunni. Týnda barnið er þögult og lætur lítið 

fyrir sér fara til að valda engum ama. Svo dæmi sé tekið þá situr barnið fyrir framan 

sjónvarpið yfirvegað og rólegt á meðan foreldrarnir rífast hástöfum (Árni Þór 

Hilmarsson, 1993). Barnið lætur ástand heimilisins ekki á sig fá og eyðir miklum tíma 

einsamalt við ýmislegt dundur. Týndu börnin komast ekki alltaf upp með það að lifa í 

eigin heimi og í skólanum fær barnið þá tilfinningu að það sé eitthvað öðruvísi en 

bekkjafélagarnir. Það á mjög erfitt með að mynda vinatengsl við önnur börn og verður 

því einmana hvar sem það er (Árni Þór Hilmarsson, 1993; Cruse, 1989). Hlutverk týnda 

barnsins er að veita fjölskyldunni þá fölsku mynd að ekkert bjáti á og að alkóhólisminn 

hafi ekki valdið því neinum skaða (Sölvína Konráðs, 2001b).   
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4.3.5  Hjálparhellan 

Hjálparhellan tekur á sig alla ábyrgð og líf hennar snýst fyrst og fremst um 

alkóhólistann. Hún trúir því að hún geti bjargað honum frá sjúkdómnum og hans 

fylgifiskum. Einkenni hjálparhellunar koma í ljós á unglingsárunum og tengjast þau 

hlutverki hetjunnar sem fjallað var um hér að ofan. Barnið tekur fulla ábyrgð á 

alkóhólistanum þ.e. öllu sem hann gerir og oft á tíðum stendur hún í vegi fyrir því að 

hann leiti sér hjálpar. Því veikari sem alkóhólistinn verður því ábyrgðarfyllri verður 

hjálparhellan og hún fer að stjórna alkóhólistanum og taka allar ákvarðanir fyrir hann. 

Mikil sjálfsblekking einkennir hjálparhelluna en það besta fyrir alkóhólista er að 

viðurkenna vandann sinn og að aðrir fjölskyldumeðlimir eigi ekki að reyna að lækna 

hann (Sölvína Konráðs, 2001b).        

Í öllum þeim hlutverkum sem börn alkóhólista tileinka sér má sjá að stjórnun 

skiptir miklu máli. Þau vilja hafa stjórn og hlutverk í fjölskyldunni og taka oft mun 

meiri ábyrgð en barn á að gera. Hvaða hlutverki börnin gegna í fjölskyldunni hefur ólík 

áhrif á þroska þeirra og hvernig þeim tekst að aðlagast seinna meir en það er mjög 

mikilvægt að þau fái aðstoð til að takast á við þau vandkvæði sem fylgja því að vera 

börn alkóhólista (Black,1981). 
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5 Uppkomin börn alkóhólista 

Ungmenni sem alist hafa upp við alkóhólisma foreldris sýna ýmis 

aðlögunarvandamál. Þau eiga í erfiðleikum með að mynda tilfinningalega sambönd þar 

sem þau bera öll sambönd saman við reynslu fyrri ára. Vegna þessara erfiðleika eiga 

uppkomin börn alkóhólista erfitt uppdráttar með að rækta náin sambönd (Crespi og 

Sabatelli, 1997). Síðar meir á lífsleiðinni geta þau áhrif sem alkóhólismi foreldra hafði á 

þroska og sjálfsmynd barns komið fram. Ef gripið er of seint inn í þ.e. þegar 

einstaklingur er barn þá er ekki víst að hann nái að vinna úr vandamálum sínum síðar 

meir (Kinney, 2009).         

 Bataferli uppkominna barna alkóhólista felst í því að viðurkenna vandamálin hjá 

sér og vera tilbúin til að vinna nánar með þau vandamál. Hluti af þessu ferli er að rifja 

upp gamlar minningar og tilfinningar sem áður voru gleymdar og valda sorg og 

sárindum. Batinn felst í því að takast á við fortíðina og bjóða framtíðina velkomna. 

Uppkomin börn alkóhólista læra í þessu ferli að njóta gleði, hlýju, ástar og ekki síst að 

sýna þeim sem standa þeim næst væntumþykju eins og sjálfum sér (Kinney, 2009).

    

5.1 Persónueinkenni 

Flest uppkomin börn alkóhólista halda því fram að þau séu á einhvern hátt öðruvísi 

en aðrir. Þau hafa tekið eftir því að þau búa við ákveðin persónueinkenni sem margir 

aðrir hafa ekki tilhneiginu til að sýna. Þau velta því fyrir sér hvers vegna þessi hegðun 

kemur fram hjá þeim en ekki öðrum og þau tengja hegðunina ekki við þá staðreynd að 

þau ólust upp á heimili þar sem alkóhólismi ríkti. Þeir eiginleikar sem uppkomin börn 

alkóhólista tileinka sér eru af mörgum toga (Árni Þór Hilmarsson, 1993).  

 Janet Woititz starfaði sem ráðgjafi fyrir fjölskyldur þar sem alkóhólisi ríkti og 

tók hún saman helstu persónueinkenni sem virtust eiga við uppkomin börn alkóhólista. 

Því fleiri sem hegðunar- og persónuleikaeinkenni sem voru hjá einstaklingnum því 

meiri áhrifum höfðu þeir orðið fyrir í uppeldinu. Einkennin sem hún tók saman voru 

eftirfarandi:  

a) Uppkomin börn giska á hvað sé eðlileg hegðun.  

b) Eiga erfitt með að ljúka þeim verkefnum sem þau taka sér fyrir hendur. 

c) Segja ósatt við þær kringumstæður þar sem jafnauðvelt er að segja satt. 

d) Eru óvægin í sjálfsáfellingardómum. 
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e) Eiga erfitt með að finna til gleði og taka sjálf sig mjög alvarlega. 

f) Eiga erfitt með að rækta náin sambönd. 

g) Leita stöðugt eftir því að öðrum finnist eitthvað til þeirra koma. 

h) Finnst eðlilegt að þau séu öðruvísi en annað fólk. 

i) Bregðast ókvæða við því að hafa ekki stjórn á kringumstæðum. 

j) Hafa ýmist mjög mikla ábyrgðartilfinningu eða eru mjög kærulaus, eru mjög 

trygglynd, jafnvel gagnvart þeim sem eiga ekki tryggð þeirra skilið. 

(Árni Þór Hilmarsson, 1993).  

Nokkrum af þessum einkennum verða gerð betri skil hér að neðan. 

5.1.1 Uppkomin börn alkóhólista giska á hvað sé eðlileg hegðun 

Börn alkóhólista eru alin upp í aðstæðum sem eru fremur óeðlilegar en vegna þess að 

þau alast upp í slíku umhverfi vantar þau allan skilning á því hvað er hið eðlilega. 

Reynsla uppkominna barna alkóhólista er allt það sem þau hafa til að byggja á.  Þegar 

þau gera sér grein fyrir síðar á lífsleiðinni að það sem virkaði þegar þau voru að alast 

upp virkar ekki lengur, fara þau ósjálfrátt að leita eftir einhverju sem þau geta farið eftir.  

Í leit sinni safna þau saman ruglingslegum lista af boðum og bönnum sem þau fara 

rakleiðis eftir, en það getur orðið þeim sjálfum og öðrum ákaflega óþægilegt (Árni Þór 

Hilmarsson, 1993). Önnur vinsæl leið hjá uppkomnum börnum alkóhólista er að hella 

sér út í trúmál. Einstaklingurinn er öruggur í sinni vissu um að hann sé að gera rétt þegar 

hann lifir samkvæmt trúarlegum hugsjónum. Uppkomið barn alkóhólista hefur þá 

tilhneigingu að vera öfgafullt, annaðhvort er það á kafi í hlutunum eða varpar þeim 

algjörlega frá sér. Það skiptir raunveruleikanum upp í svart og hvítt, allt eða ekkert. Það 

sem þau gera sér ekki grein fyrir er að það telst eðlilegt að skynja raunveruleikann sem 

breitt grátt svæði, sem hvorki er svart né hvítt. Uppkomin börn alkóhólista hrærast 

mestmegnis í hinum svarthvíta raunveruleika, þeim hefur gengið erfiðlega að finna hið 

afslappaða og eðlilega líf (Árni Þór Hilmarsson, 1993). 

5.1.2 Uppkomin börn alkóhólista eiga erfitt með að rækta náin sambönd 

Uppkomin börn alkóhólista eiga það til að velja ranga einstaklinga til að mynda náin 

sambönd við. Annars vegar finnst þeim eftirsóknarvert að umgangast spennandi 

einstaklinga. En það sem þau gera sér ekki grein fyrir er að “svokallaði spennandi” 

einstaklingurinn er með stöðuga leiksýningu þegar hann er innan um aðra og hefur 
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yfirleitt skert sjálfsmat, en felur óöryggi sitt með því að leika sterkan aðila. Hins vegar 

laðast uppkomin börn alkóhólista einnig að einstaklingum sem þarfnast þeirra og er það 

lítið skárri kostur. Þessir einstaklingar spila inn á veikleika uppkomna barnins, því er 

þeim eðlislægt að hjálpa öðrum. Þegar uppkomið barn alkóhólista tengist öðrum 

einstaklingi koma ýmsir þættir í ljós í fari þess sem gengu vel í æsku en reynast vera til 

hindrunar í ástarsambandi. Uppkomna barnið er mjög viðkvæmt fyrir allri gagnrýni 

vegna lágs sjálfsmats og bregst við henni á ýmsa vegu sem ekki er sambandinu til góðs. 

Varnarstaða, gagnárás í svörum eða jafnvel algjör þögn eru viðbrögð sem það á til að 

sýna (Árni Þór Hilmarsson, 1993).       

 Samkvæmt rannsókn Kelley, Nair, Rawlings, Cash, Steer og Fals-Stewart (2005) 

á því hvort marktækur munur sé á félagstengslum og ástartenglsum milli þeirra sem 

ólust upp við alkóhólisma og þeirra sem ekki ólust upp við hann, kom í ljós að 

marktækur munur er á tengslamyndun og stofnun ástarsambanda á milli þessara tveggja 

hópa. Þeir einstaklingar sem ólust upp á heimilum þar sem alkóhólismi ríkti virtust 

frekar hræðast tengslamyndun eða það að tengjast fólki sterkum böndum heldur en þeir 

sem ekki ólust upp á slíkum heimilum. Uppkomin börn alkóhólista virtust forðast að 

stofna til ástarsambanda og einnig var merkjanlegur hjá þeim meiri kvíði við stofnun 

nýs ástarsambands (Kelley o.fl., 2005). Stærsta vandamál uppkominna barna er hversu 

dul þau eru um sínar innstu tilfinningar. Mikilvægt er fyrir þau að opna sig en mörgum 

þykir það erfitt og það getur verið margra ára verkefni.  

5.1.3 Uppkomin börn alkóhólista bregðast ókvæða við því að hafa ekki stjórn á 

kringumstæðum 

Eitt þeirra einkenna hjá uppkomnum börnum alkóhólista er að þau verða að geta haft 

stjórn á eigin umhverfi til þessa að þau finni ekki til óöryggis. Árangur þeirra af settum 

markmiðum eru ótrúlega góð og afkasta þau miklu en hins vegar eru þau sjaldnast 

ánægð með útkomu árgangursins. Það gerir það að verkum að mörg hver uppkomin 

börn þróa með sér mikla fullkomnunaráráttu. Þau taka yfirleitt til hendinni sjálf því þau 

eiga erfitt með að treysta öðrum fyrir því, ásamt því að eiga í erfiðleikum með að biðja 

um hjálp. Sú hugsun kemur oft upp hjá þeim þegar orkan er á enda að enginn nenni 

neinu og öllum sé sama um að allt lendi á þeim. Afleiðingar þessara hugsana hjá 

einstaklingum er pirringur og reiði sem oftast nær springur út að lokum (Árni Þór 

Hilmarsson, 1993). 
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 Þennan ramma persónueinkenna verður þó að taka með fyrirvara því ekki er 

hægt að alhæfa að öll uppkomin börn alkóhólista sýni öll eða einhver þessara einkenna.  

Einnig er ekki hægt að tengja öll þau vandamál sem þau verða fyrir í gegnum tíðan við 

það að vera barn alkóhólista. Hins vegar gagnast þessi rammi sem hjálpartæki bæði 

börnum alkóhólista og öðrum sem eiga við svipuð vandamál að stríða (Kinney, 2009).  

5.2 Hlutverk á fullorðinsárum 

   Eins og lýst var hér að ofan tileinka börn alkóhólista sér ákveðin hlutverk sem þau 

leika innan fjölskyldunnar. Ómeðvitað geta þessi hlutverk fylgt einstaklingnum fram á 

fullorðinsár ef ekki var gripið í taumana þegar hann var barn. Þegar uppkomið barn 

alkóhólista stofnar sína eigin fjölskyldu geta þessi hlutverk leitt til óeðlilegrar virkni 

fjölskyldunnar þrátt fyrir að engan alkóhólisma sé þar að finna. Því er haldið fram að 

áhrif alkóhólisma geti færst frá einni kynslóð til þeirra næstu ef ekki er gripið í taumana 

(Crespi og Sabatelli, 1997).         

 Það hefur verið sannað að oft á tíðum velja uppkomin börn alkóhólista sér maka 

sem eiga við drykkjuvandamál að stríða. Ósjálfrátt leitar uppkomna barnið í sama farið 

og það ólst upp við en hins vegar eru aðrir sem tilheyra ekki þessum sönnunum og fara í 

öfuga átt við það sem þau ólust upp við. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ef barn áttar sig á 

því að drykkja foreldra er ekki orsök þess sjálfs heldur veikleiki foreldris, geta þau 

myndað hlý, innilega og venjuleg sambönd við maka sinn. Alkóhólisminn hefur þá ekki 

náð að hafa eins mikil áhrif á þann hóp barna (Crespi og Sabatelli, 1997). Hins vegar 

gerði Martin (1995) rannsókn sem fjallaði um náin sambönd, einmanaleika og tjáningu 

tilfinninga hjá uppkomnum börnum alkóhólista. Þar bar hann saman uppkomin börn 

alkóhólista og uppkomin börn úr annars konar fjölskyldum. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar leiddu í ljós að uppkomin börn alkóhólista upplifðu minni nánd í 

samböndum. Einnig kom þar fram að einstaklingar sem áttu erfitt með innileg sambönd 

voru meira einmana og áttu í erfiðleikum með að tjá tilfinningar sínar.  Einstaklingar 

sem áttu í erfiðleikum með innileg sambönd voru í meirihluta þeirra sem ólust upp við 

alkóhólisma, svo óhætt er að segja að allt tengist þetta á einhvern hátt (Martin, 1995).

 Út frá þessu má sjá að alkóhólismi er alvarlegur og útbreiddur sjúkdómur sem 

hefur miklar og slæmar afleiðingar í för með sér, bæði fyrir alkóhólistann sjálfann og 

aðstandendur hans. Af þeim sökum eru úrræði nauðsynleg fyrir þá einstaklinga sem lifa 

og alast upp við alkóhólisma. 
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6 Úrræði fyrir börn  og uppkomin börn alkóhólista 

Markmið forvarnarstarfs í áfengis- og vímuefnamálum hér á landi er að koma í veg 

fyrir þann skaða sem fylgir þannig neyslu og hindra að börn og unglingar misnoti slíkt 

eða verði fyrir barðinu á því. Forvarnarstarf stuðlar að því að draga úr neyslu, koma í 

veg fyrir hana hjá ungmennum ásamt því að fræða einstaklinga um afleiðingar 

áfengismisnotkunnar á heilsu, fjölskyldulíf og samskipti (Aldís Yngvadóttir og Árni R. 

Björnsson, 1998).        

 Fjölmörg úrræði eru í boði fyrir aðstandendur alkóhólista og hefur þeim 

úrræðum sem snúa að börnum fjölgað mikið á síðastliðnum árum. Eins og áður hefur 

komið fram eru börn alkóhólista í mikilli áhættu að þróa með sér tilfinninga- og 

félagsleg vandamál ásamt því að vera mun líklegri til þess að falla í gryfju 

áfengissýkinnar. Því er mikilvægt að huga að forvarnarstarfi sem styrkir þessa 

einstaklinga og beinir þeim á rétta braut. Úrræði fyrir aðstandendur alkóhólista felast 

einna helst í því að fræða þá um sjúkdóminn og þau áhrif sem hann hefur á 

samskiptamynstur fjölskyldunnar.  Einnig er lögð rík áhersla á að hjálpa einstaklingum 

að finna leiðir sem henta vel til að breyta fyrra hegðunarmynstri og hefja nýtt líf (SÁÁ, 

e.d.).           

 Þeir staðir sem bjóða upp á einhvers konar þjónustu af þessu tagi eru Samtök 

áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda (SÁÁ), Al-anon og Alateen, Vinaleiðin og 

námskeiðið: Börn eru líka fólk. Misjafnt er hversu markvisst starf þessir aðila vinna og 

ekki er um faglega aðstoð að ræða á vegum þeirra allra. Hér á eftir verður fjallað nánar 

um þau úrræði sem í boði eru fyrir börn, aðstandendur og fullorðin börn alkóhólista.  

6.1 SÁÁ 

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda (SÁÁ) voru stofnuð árið 1977 af 

hópi fólks sem vildi berjast gegn áfengisbölinu og síðar meir bættust við vandamál 

tengd vímuefnum. Aðalmarkmið samtakanna er að sjá til þess að íslenskir áfengis- og 

vímuefnafíklar og aðstandendur þeirra eigi völ á bestu sjúkrameðferð og endurhæfingu 

sem í boði er og berjast fyrir viðurkenningu á sjúkdómnum. Innan SÁÁ starfa fagaðilar 

við að efla starfsemina enn frekar og afla sér nýrra þekkinga um málefni í tengslum við 

áfengis- og vímuefnavandann (SÁÁ, 2012).     

 Forvarnarstarf á vegum SÁÁ fyrir börn á grunnskólaaldri fer fram með beinni 

fræðslu, ofast nær í fyrirlestrarformi eða leikþáttum í grunnskólum landins. ,,Hvað ef?” 
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er forvarnarleikrit sem SÁÁ sá um framleiðslu á og sáu yfir 6000 unglingar leikritið árið 

2006 (SÁÁ, 2012). SÁÁ býður einnig upp á þjónustu fyrir börn alkóhólista. Foreldrar 

hafa samband við móttökuritara í Von og fá tíma fyrir barnið og er þessi þjónusta 

auðsótt. Áætlað er að hvert barn fái sex til átta einstaklingsviðtöl en fyrir hvert viðtal 

þarf að greiða um 1000 krónur. Meginmarkmið með viðtölunum er að rjúfa ákveðna 

einangrun sem börnin hafa búið við og lögð er áhersla á að hjálpa barninu að skilja betur 

í hvaða stöðu það er og helstu afleiðingar hennar. Einnig er talið mikilvægt að barnið fái 

hjálp við að skilja betur stöðu foreldra sinna og þann vanda sem þau eiga við að stríða 

(SÁÁ, 2009).  

Í tæp 34 ár hefur SÁÁ boðið upp á meðferðarnámskeið fyrir aðstandendur 

alkóhólista. Þessi námskeið eru í boði fyrir nánustu aðstandendur þeirra sem leita sér 

meðferðar á vegum SÁÁ og fer námskeiðið einna helst fram á göngudeild samtakanna. 

Einnig standa ákveðin fjölskyldunámskeið til boða fyrir alkóhólista og fjölskyldur 

þeirra. Í þeim felst að allir meðlimir fjölskyldunnar mæta á námskeið, jafnvel með 

öðrum fjölskyldum, þar sem reynt er að auka þekkingu þátttakenda á sjúkdómnum og á 

þeim kvillum sem honum fylgja. Á námskeiðunum er leitast við að breyta 

hegðunarmynstrinu sem hefur einkennt samskipti fjölskyldunnar (SÁÁ, e.d.).  

6.2 Al-Ateen 

Al-Ateen eru samtök fyrir 13-18 ára unglinga sem hafa orðið fyrir áhrifum af drykkju 

annarra. Samtökin falla undir fjölskyldudeild Al-anon og stuðla þau að því að veita 

aðstandendum alkóhólista aðstoð. Samkvæmt Al-Ateen er alkóhólismi 

fjölskyldusjúkdómur og hefur hann mikil tilfinninga- og líkamleg áhrif á alla meðlimi 

fjölskyldunnar. Markmiðið er ekki að breyta öðrum aðilum fjölskyldunnar heldur að 

ræða eigin vandamál og vinna úr þeim. Einstaklingar sem sækja þjónustu Al- Ateen 

deila reynslu sinni, styrk og vonum með öðrum aðlilum sem eru í sömu stöðu. Einnig 

læra þeir árangursríkar aðferðar til að takast á við vandamál sín. Til að auðvelda 

einstaklingum að takast á við þau þá er mikilvægt að þeir fræðist um alkóhólisma, 

orsakir hans og einkenni. Þeir læra meðal annars að alkóhólismi er sjúkdómur og að þeir 

eiga hvorki sök á drykkju né framkomu annarra. Þeim er gerð grein fyrir mikilvægi þess 

að greina sig frá tilfinningalegum vanda þess sem drekkur þó þeir elski einstaklinginn 

og þeim er gert að skilja að þeir geti aðeins breytt sjálfum sér. Með því að fara í gegnum 

reynslusporin 12 öðlast þau vitrænan, tilfinningalegan og andlegan þroska. Samtökin 
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vinna að þeim markmiðum að börn alkóhólista átti sig á því að hægt er að lifa farsælu 

lífi þrátt fyrir nálægðina við alkóhólistann (Al-Ateen, e.d.). 

6.3 Vinaleiðin 

Vinaleiðin er verkefnið sem þróað var í samvinnu við kirkju og skóla og er eins 

konar sáluhjálp fyrir grunnskólabörn. Það sem felst í þjónustu verkefnisins er að hlusta 

og eiga samleið með barninu. Barn sem nýtir sér vinaleiðina mætir á eigin forsendum 

þar sem full virðing er borin fyrir lífsskoðunum þess og starfsmenn reyna að gera sitt 

besta að setja sig í spor barnsins. Lagt er mikið púður í það að hjálpa barninu að vinna 

sínar eigin leiðir og byggir vinaleiðin á trúnaði gagnvart barninu. Hins vegar gildir 

upplýsingaskylda ef um velferð barnsins er að ræða og er börnunum gerð grein fyrir því 

í byrjun (Þjóðkirkjan, e.d.). 

6.4 Börn eru líka fólk 

Fyrir 17 árum síðan var Stefán Jóhannson beðinn um að þýða námskeið frá 

Bandaríkjunum fyrir íslensk börn. Þetta tiltekna námskeið hafði borið góðan árangur þar 

í landi. Námskeiðið var ætlað fyrir börn alkóhólista á aldrinum sex til ellefu ára. Í 

byrjun var þetta verkefni á vegnum Barnaverndarstofu en síðan tóku foreldrasamtökin 

Vímulaus æska við því (Vímulaus æska, e.d.).     

 Námskeiðið er ætlað fyrir börn og foreldra þeirra, en foreldrum er boðið í 

ákveðið hópastarf. Þeim er leiðbeint í uppeldishlutverkinu og einnig öðlast þau betri 

hæfni til að takast á við vandamál barna sinna.  Þegar foreldrar fara að vinna í sínum 

eigin vandamálum þá verða samskiptin og samvinnan á heimilinu mun betri og 

auðveldari en áður (Vímulaus æska, e.d.). Á námskeiðinu er börnunum kennt að leysa 

sjálf úr tilfinningahnútum, efla jákvætt sjálfsmat og góð samskipti innan fjölskyldunnar. 

Markmiðið með þessu er að koma þeim ósködduðum í gegnum lífið. Í lok námskeiðsins 

er gert ráð fyrir að samskipti minni barns og foreldris verði mun auðveldara og betra 

(Vímulaus æska, e.d.).  

6.5 Fullorðin börn alkóhólista 

FBA eða fullorðin börn alkóhólista eru samtök sem stofnuð voru árið 1986 hér á 

landi. Samtökin eru fyrir karla og konur sem eiga það sameiginlegt að hafa alist upp við 

alkóhólisma. Tilvist þessara samtaka hafa ekki farið hátt en það segir ekki til um starfið 

og árangur þess. Í Bandaríkjunum eru sambærileg samtök og eru þau mjög öflug. 
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Hérlendis eru nokkrar deildir þar sem sjálfshjálparhópar koma saman og er starfið 

sambærilegt AA og Al-Anon. Starfið í samtökunum byggist á tólf reynslusporum og tólf 

erfðavenjum og orðunum: talaðu, treystu og finndu. Ástæðan fyrir því að samtökin 

byggja á þessum þrem orðum er að flest fullorðin börn alkóhólista hafa alist upp við það 

að tala ekki, treysta engum og bæla niður tilfinningar sínar, þannig að sjálfsmyndin er 

oft mjög skert (Lífsýn, e.d.).  

Lokaorð 

Sjúkdómurinn alkóhólismi hefur gríðalega mikil áhrif á þá einstaklinga sem eiga við 

hann að stríða, umhverfi þeirra og fjölskyldu. Orsakir alkóhólisma eru taldar vera bæði 

af völdum erfða og umhverfis, en engin lækning er til við sjúkdómnum. Þó geta 

alkóhólistar haldið honum í skefjum ef þeir viðurkenna vandann sem þeir glíma við og 

séu tilbúin að takast á við hann og leita sér hjálpar. Bataferli sjúkdómsins felst í því að 

hætta neyslu áfengis og með tímanum að breyta líferninu til hins heilbrigðasta. 

Alkóhólismi er ekki einkamál neytandans heldur er hann fjölskyldusjúkdómur sem 

hefur mikil og slæm áhrif á alla meðlimi hennar. Mikil röskun verður á fjölskyldulífinu 

og snýst það nánast alfarið um vandamál alkóhólistans. Fjölskyldumeðlimir upplifia 

afneitun, óreiðu, flótta frá vandanum og einnig reyna þau að útrýma vandanum. Börnin 

eru ekki undanskilin þeirri röskun og vanlíðan sem fylgir því að vera aðstandandi 

alkóhólista. Þau tileinka sér ýmis hlutverk til að þrauka og aðlagast 

fjölskyldumynstrinu. Þau eiga það til að leika mikið ábyrgðahlutverk í fjölskyldunni eða 

þau láta lítið fyrir sér fara. Börn alkóhólista þróa með sér ýmis andleg og líkamleg 

vandkvæði eins og kvíða, þunglyndi, depurð, áhyggjur og andfélagslega hegðun. 

Uppkomin börn alkóhólista eiga einnig erfitt á fullorðinsárum að mynda tilfiningaleg 

sambönd, þar sem þau bera öll sambönd saman við fyrri reynslu. Vegna þessara 

erfiðleika eiga uppkomin börn alkóhólista erfitt uppdráttar að rækta náin sambönd.

 Til að koma í veg fyrir að þessi einkenni fylgi þeim áfram og hamli þeim í 

daglegu lífi er mikilvægt að börnin fái fljótt stuðning og aðstoð til að vinna úr þeim. 

Fjölmörg samtök hafa þróað úrræði sem snúa að því að aðstoða þau börn sem búa við 

alkóhólisma heima fyrir, en þar ber helst að nefna SÁÁ og Al- Ateen. Meginmarkið 

þeirra er að rjúfa þá einangrun sem börn alkóhólista hafa búið við og fá þau til að tjá 

tilfinningar sínar. Einnig er lögð áhersla á að fræða börnin um sjúkdóminn og skilja 

hvaða orsakir og afleiðingar hann hefur í för með sér. Börnunum er gerð grein fyrir 

þeim vandkvæðum sem foreldrar þeirra kljást við og einnig þeim vandkvæðum sem þau 
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gætu upplifað sem aðstandendur alkóhólista. Alkóhólismi er því gríðarlega alvarlegt 

samfélagsvandamál sem vert er að veita athygli. Með því að huga vel að almennum 

forvörnum er snúa að áfengis- og vímuefnaneyslu er hægt að draga úr áfengisneyslu 

ungmenna og gera þeim grein fyrir hve slæm áhrif neyslan getur haft í för með sér. Börn 

alkóhólista eru í sérstaklega mikilli áhættu að þróa með sér alkóhólisma og því er 

mikilvægt að beina sértækum forvörnum á þann hóp til að koma í veg fyrir að þau feti í 

spor foreldrar sinna. Forvarnir eru því mjög mikilvægar til að koma í veg fyrir 

áhættuhegðun og þar með skapa betra samfélag. 
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