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Útdráttur 

Foreldrar ungmenna í framhaldsskólum, sem og aðrir foreldrar, bera mikla ábyrgð á 

börnum sínum. Ef foreldrar eru virkir í lífi barna sinna, fylgjast með námi þeirra og hvetja 

þau áfram líður þeim ungmennum betur en þeim sem hafa lítinn eða engan stuðning. 

Foreldraráð í framhaldsskólum voru bundin í lög árið 2008 og eiga foreldrar ungmenna í 

skólunum þar sæti. Hlutverk foreldraráðs er að styðja við skólastarfið og huga að málum 

sem snerta hagsmuni nemenda. Hlutverk áfengis- og vímuefnaforvarna er sífellt að aukast 

í framhaldsskólum en könnun á upplýsingum á heimasíðum fimm framhaldsskóla leiddi í 

ljós að áfengis- og vímuefnaforvarnarstefna er ekki nægilega skýr og hnitmiðuð í öllum 

skólum. Hlutverk foreldra í framhaldsskólum er þó orðið stærra með lögum um 

foreldraráð frá árinu 2008. 
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                                                    Formáli 

Vinna við þessa rannsóknarritgerð hófst haustið 2012 en hún er lokaverkefni til BA-prófs í 

uppeldis- og menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og metin til 14 ECTS 

eininga. Höfundur hefur alltaf haft mjög mikinn áhuga á því að vinna með börnum, fylgjast 

með hegðun þeirra og þroska ásamt því að skoða það sem er líkt og ólíkt með þeim. 

Uppeldishættir foreldra eru mismunandi en rannsóknir hafa leitt í ljós að barn sem elst 

upp við leiðandi uppeldi sýnir bestu félagsfærnina, bestu námsgetuna og er með betra 

sjálfstraust en börn sem alast upp við aðra uppeldishætti. Hlutverk foreldra í 

framhaldsskólum er sífellt að aukast og stefna forvarna í framhaldsskólum verður æ 

skýrari.  

Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Kolbrún Pálsdóttir, lektor við Menntavísindasvið. Hún fær 

bestu þakkir fyrir þolinmæði og skilning. Móðir mín, Valgerður, og systur mínar tvær, Elín 

Jakobína og Malla Rós, fá einnig ómetanlegar miklar þakkir fyrir yfirlestur, hjálp við 

gagnaöflun og hughreystingarorð. Kærastinn minn, Eiríkur, fær einnig þúsund þakkir fyrir 

að sýna mér skilning í skrifunum sem og mikla hvatningu og ást. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. 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, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Inngangur 

Þegar unglingar hefja skólagöngu sína í framhaldsskóla taka við þroskandi og krefjandi 

tímar. Fjölskyldan skiptir miklu máli fyrir almenna velferð þeirra og gengi á námsferlinum. 

Þegar barnið vex úr grasi og verður að unglingi finnur það meira fyrir þrýstingi frá 

jafningjum og vinum. Máttur foreldra minnkar þá oft en mikilvægt er að foreldrarnir séu 

alltaf til staðar samt sem áður. Foreldrar geta verið góðar fyrirmyndir, notað áfengi í hófi 

og lifað heilbrigðum lífsstíl. Börnin læra þá af foreldrunum og feta oftar en ekki í sömu 

spor og þeir. Unglingsárin geta verið erfið fyrir marga en á þeim árum eiga margar 

líkamlegar, félagslegar og andlegar breytingar sér stað. Unglingar eru hættir að vera börn 

en að sama skapi ekki taldir vera orðnir fullorðnir og geta því átt erfitt með að finna sér 

sinn samastað í samfélaginu og átta sig á skyldum sínum og kröfum frá utanaðkomandi 

aðilum, til dæmis hvað varðar hegðun þeirra (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998).

 Foreldrasamstarf í framhaldsskólum er tiltölulega nýtt af nálinni og því ekki til 

mikið efni um markmið þess og tilgang, en árið 2008 var sett í lög að foreldraráð ætti að 

vera starfandi í öllum framhaldsskólum á Íslandi. Forvarnir í framhaldsskólum eiga að 

vekja alla nemendur í skólum og alla foreldra til vitundar um mikilvægi þess að kenna 

börnum gildi þess að lifa heilbrigðu lífi og byrja ekki að drekka áfengi eða nota aðra 

vímugjafa fyrr en þau hafa náð fullum þroska og öðlast skilning til að glíma við mögulegar 

afleiðingar neyslu áfengis eða annarra vímugjafa. Góðar forvarnir geta minnkað brottfall 

nemenda úr framhaldsskólum. Það kostar meira að missa nemendur úr skólum en að 

viðhalda góðum forvörnum og koma þannig í veg fyrir að nemendur þurfi að hætta í skóla 

vegna áfengis- eða vímuefnavanda (Árni Einarsson, framkvæmdastjóri Fræðslu og 

forvarna, munnleg heimild 18. mars 2013).      

 Samkvæmt barnalögum nr. 76/2003 er foreldrum skylt að stuðla að því að börn 

þeirra fái menntun og nám í samræmi við hæfileika þeirra og aldur. Um helmingur allra 

nema á framhaldsskólaaldri er undir lögræðisaldri og því lagalega á ábyrgð foreldra sinna. 

Því er mikilvægt að samstarf sé á milli foreldra þessara ungmenna og skólans. Foreldraráð 

eru nú starfrækt í flestum framhaldsskólum landsins, sem og virkir forvarnarfulltrúar 

og/eða forvarnarráð. Í forvarnarráði sitja oft foreldrar ásamt starfsmönnum skólans. Þar 
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er unnið meðal annars með áfengis- og vímuefnaforvarnir en markmiðið með þeim er að 

fyrirbyggja þá hegðun sem getur valdið einstaklingum skaða. Forvarnir eru þróaðar fyrir 

samfélagið í heild sinni og þar á meðal skólaumhverfið.  

Vímuefnaneysla íslenskra ungmenna hefur dregist töluvert saman á síðustu árum. Þessum 

niðurstöðum ber að fagna og af þeim má sjá að forvarnarstarf á Íslandi er í ákveðnum og 

góðum farvegi. Í rannsókn Þórodds Bjarnasonar (2009) kom fram að reykingar ungmenna 

eru minni hér á landi en í nær öllum öðrum Evrópulöndum og að hvergi í Evrópu drekka 

færri ungmenni áfengi. Einnig sýndi rannsókn hans að vímuefnaneysla ungmenna í 8., 9. 

og 10. bekk grunnskóla hefur lækkað töluvert frá árinu 1997 til ársins 2012. Tíðnin er mest 

í 10. bekk og lægst í 8 bekk. Rannsóknir hafa enn fremur sýnt að á Íslandi er meðalaldur 

ungmenna þegar þau byrja að smakka áfengi í kringum 14 15 ára (Aldís Yngvadóttir, Árni 

Einarsson og Guðni R. Björnsson, 1998). Mestar líkur eru því á að neysla hefjist á þessum 

tíma og þannig er hægt að miða forvarnarstefnu að þroska ungmenna á þessum aldri. 

Vímuefnaneysla íslenskra ungmenna hefur dregist töluvert saman á síðustu árum. Þessum 

niðurstöðum ber að fagna og af þeim má sjá að forvarnarstarf á Íslandi er í ákveðnum og 

góðum farvegi. Í rannsókn Þórodds Bjarnasonar (2009) kom fram að reykingar ungmenna 

eru minni hér á landi en í nær öllum öðrum Evrópulöndum og að hvergi í Evrópu drekka 

færri ungmenni áfengi. Einnig sýndi rannsókn hans að vímuefnaneysla ungmenna í 8., 9. 

og 10. bekk grunnskóla hefur lækkað töluvert frá árinu 1997 til ársins 2012. Tíðnin er mest 

í 10. bekk og lægst í 8 bekk. Rannsóknir hafa enn fremur sýnt að á Íslandi er meðalaldur 

ungmenna þegar þau byrja að smakka áfengi í kringum 14 15 ára (Aldís Yngvadóttir, Árni 

Einarsson og Guðni R. Björnsson, 1998). Mestar líkur eru því á að neysla hefjist á þessum 

tíma og þannig er hægt að miða forvarnarstefnu að þroska ungmenna á þessum aldri. 

Ritgerðin er þannig upp byggð að fyrst er fjallað um ungmenni í framhaldsskólum, þroska 

þeirra og vímuefnaneyslu ungmenna. Annar kafli fjallar um uppeldishætti foreldra og 

sérstaklega er gerð grein fyrir kenningum Diönu Baumrind um tengsl á milli uppeldishátta 

og áfengisdrykkju ungmenna. Fjallað er um hlutverk framhaldsskóla í þriðja kafla. Í fjórða 

kafla er umfjöllun um forvarnir og ólíkar gerðir þeirra og mikilvægi góðra áfengis- og 

vímuefnaforvarna í framhaldsskólum. Þá er varpað ljósi á hlutverk foreldra í kafla fimm og 

meðal annars skoðuð samskipti og stuðningur foreldra við börn sín. Í sjötta kafla verða 
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ræddar niðurstöður könnunar um virkni foreldraráða og forvarnarráða í fimm 

framhaldsskólum á Íslandi. Að lokum verða helstu niðurstöður teknar saman og ræddar.  

Rannsóknarspurningar mínar eru tvær: 1) hvert er hlutverk foreldra í framhaldsskólum? 

og 2) hvert er hlutverk forvarnarráða í framhaldsskólum? 
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1. Ungmenni 

1.1 Þroski 15–18 ára ungmenna  

Þroski er einstaklingsbundinn en stuðningur frá foreldrum er eitt af því sem getur markað 

þroska ungmenna. Þroska er hægt að skipta upp í nokkur stig og margir fræðimenn telja 

að einstaklingar þroskist töluvert á aldrinum 15 17 ára. Samkvæmt Steinberg (2001) er 

hægt að skipta ungmennum niður í hópa eftir aldri. Snemmbúin unglingsár eru aldurinn 

10 14 ára, mið-unglingsár eru þá 14 17 ára og síðbúin unglingsár þegar ungmenni eru 

17 21 árs. Fræðimaður að nafni Wunsch setti að sama skapi fram þá kenningu árið 2007 

að þroskastig unglingsáranna væru þrjú; yngsta stig, miðstig og elsta stig. Til yngsta 

stigsins teljast börn frá 10 ára og upp í 14 ára ára. Á því tímabili öðlast barnið mikinn 

líkamlegan þroska og byrjar að breytast andlega og líkamlega. Miðstigið er þegar börnin 

eru orðin 15 ára og upp í 17 ára. Þá eiga sér stað breytingar í sjálfinu, sjálfsáliti og 

sjálfstrausti. Unglingurinn reynir að móta sjálfan sig og samskipti við félagana og jafningja 

eykst. Á síðasta stiginu, sem nær yfir aldurskeiðið frá 17 ára til 21 árs, er mesta áherslan á 

sálfræðilega þætti, ungmennin kynna sér hlutverk fullorðinna, sem er nú hlutverk þeirra, 

og skoða samband sitt við samfélagið. Ef áfengisneysla eða vímuefnaneysla hefst á 

einhverjum af þessum stigum getur það leitt til þess að það hægist á hugarstarfsemi og 

andlegur þroski verði þar af leiðandi hægari eða stöðvist jafnvel alveg í verstu tilvikunum 

(Doweiko, 2009).  

Margt getur haft áhrif á þroska ungmenna; sumt er neikvætt en annað jákvætt. Dæmi um 

jákvæðan þrýsting sem getur stuðlað að auknum þroska er stuðningur frá foreldrum hvað 

varðar heilbrigt líferni og skynsamlegar ákvarðanir um hvað ungmennið vill gera í 

framtíðinni. Neikvæður þrýstingur sem getur haft hamlandi áhrif á þroska er til dæmis 

áhættuhegðun og vímuefnaneysla. Einnig getur neikvæður þrýstingur haft áhrif á 

sjálfsmynd unglingsins og hvernig hann lítur á sjálfan sig (Walker og Bean, 2009). 

Ef ungmenni fá mikinn stuðning í æsku hafa rannsóknir sýnt að hæfni þeirra er betri en 

annarra til að aðlagast breyttum aðstæðum við fertugt. Jákvæð tengsl mæðra við dætur 

sínar á fyrstu árum ævinnar hefur einnig mikið að segja um framtíð barnsins. Við tveggja 

ára aldur má sjá að sjálfstæði og félagsþroski barna sem hafa jákvæð tengsl við mæður er 
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meiri en þeirra sem hafa lítil eða neikvæð tengsl við mæður sínar. Þessi börn upplifa 

einnig minni streitu seinna í lífinu (Werner og Smith, 2001).  

1.2 Vímuefnaneysla ungmenna 

Ávana- og fíkniefni eru hugtök sem oftast eru notuð í opinberu máli enda læknis- og 

lögfræðilega skilgreind. Notuð saman eru þau oft óþjál í daglegu tali og því er seinna orðið 

oftar notað. Hugtakið vímuefni nær til allra þeirra ávana- og fíkniefna sem valda vímu á 

einhvern hátt og þar með talið er áfengi. Hugtakið eiturlyf nær aftur á móti eingöngu yfir 

ólögleg ávana- og fíkniefni (Ómar H. Kristmundsson, 1985, 15 16). Þegar kemur að neyslu 

vímuefna er aðallega talað um tvö hugtök. Það fyrra er misnotkun en það er þegar 

einstaklingur tekur inn svo mikið af viðkomandi efni og/eða í það langan tíma að 

dómgreind hans minnkar verulega. Þess konar neysla getur leitt af sér afbrotahegðun og 

alvarlega áhættuhegðun. Seinna hugtakið er fíkn en það er þegar neyslan er komin á það 

stig að viðkomandi einstaklingur ræður ekki við hana, hvorki að draga úr henni né stöðva 

hana. Félags- og heilsufarslegur skaði getur hlotist af þess konar ástandi (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008).  

Þó að ungt fólk viti ekki alltaf hvernig hægt sé að nálgast fíkniefni hefur mörgum þeirra 

verið boðin þau. Á því má sjá að framboð fíkniefna er meira en eftirspurn unglinga. 

Ýmislegt bendir þó til að fíkniefnamarkaðurinn hér á landi sé frekar lokaður, þar sem 

viðskiptin fara oftast fram í gegnum kunningjaskap. Algengast er að ungu fólki séu boðin 

fíkniefni í partíum, þar sem fíkniefnasalar vita hverjir eru þar og hverjum er hægt að 

treysta. Þannig er auðveldara fyrir fíkniefnasalann að selja án þess að vera tekinn af 

lögreglunni. Þeir sem selja fíkniefni eru í meiri hættu á að nást reyni þeir að selja fíkniefni 

á opinberum stöðum en einhver sala fíkniefna fer þó þannig fram (Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2009, 95 107).  
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        Þegar ávanaefni eru tekin hafa þau slík áhrif á miðtaugakerfið að við reglulega notkun 

geta einstaklingar vanist því að taka þau inn, sem getur haft áhrif á heilsu þeirra og/eða 

lagt líf annarra í hættu. Langtímanotkun á slíkum efnum getur myndað sjúklega fíkn en þá 

fer líf einstaklingsins að snúast um neyslu til að komast í vímu. Fíknin er þá orðin 

hápunktur ávanans og því er talað um ávana- og fíkniefni eða lyf (Þorkell Jóhannesson, 

2001, 28). Vímuefnaneysla ungmenna er áhyggjuefni hjá foreldrum, aðstandendum og 

samfélaginu í heild sinni. Þessar áhyggjur tengjast því sem fylgir vímuefnaneyslu, andlegri 

vanlíðan, fjárhagsáhyggjum og fleiru. Vandinn hefst oftast á unglingsárum. Áhættuhegðun 

unglinga er afleiðing margra flókinna þátta og koma uppeldishættir þar sterkt inn.  

 Rannsökuð var vímuefnaneysla 16 ára ungmenna í 35 löndum löndum í Evrópu. 

Þóroddur Bjarnason (2009) gerði svo samanburðarrannsókn á íslenskum ungmennum í 

alþjóðlegum samanburði árin 1995-2007 í framhaldinu. Þar kom fram að íslensk 

ungmenni er ólíklegri en evrópsk ungmenni að meðaltali, að hafa drukkið áfengi, reykt 

sígarettur, notað kannabisefni eða önnur efni. Í rannsókn Þórodds kom fram að reykingar 

ungmenna eru minni hér á landi en í nær öllum öðrum Evrópulöndum og að hvergi í 

Evrópu drekki færri ungmenni áfengi. Neysla íslenskra ungmenna hefur dregist talsvert 

saman á síðustu árum. Þessum niðurstöðum má fagna og má sjá að forvarnarstarf á 

Íslandi er í ákveðnum og góðum farvegi. Töluverð athygli hefur beinst að minnkandi 

neyslu ungmenna á Íslandi og margir á Íslandi telja landið okkar hafa sérstöðu í 

forvarnamálum (Þóroddur Bjarnason, 2009). Nýleg rannsókn á vímuefnaneyslu ungmenna 

í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla segir að neysla hafi lækkað töluvert frá árinu 1997 og til 

ársins 2012. Tíðnin er mest í 10. bekk og lægst í 8 bekk. Ísland mælist með einna af lægstu 

tíðnina allra Evrópulanda yfir áfengisneyslu og reykingar. Einnig eru ungmenni í hópi 

þeirra lægstu sem hafa prófað önnur vímuefni eða nota að staðaldri (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Jón Sigfússon, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2012). Engu að síður 

sýnir þróun neyslu og sú staðreynd að vímuefnaneysla ungs fólk á framhaldsskólaaldri er 

mun meiri en ungmenna í 10. bekk og því er mikilvægt að skoða hvernig foreldrar og 

skólayfirvöld vinna saman að forvörnum. Rannsókn Grant og Dawson (1998) sýndi fram á 

að við hvert ár sem unglingar sleppa því að hefja neyslu, þá minnka líkurnar á þeir misnoti 

vímuefni (e. drug abuse) eða þrói með sér alkahólisma seinna í lífinu. Því er gífurlega 

mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir neyslu ungmenna eða seinka henni. Inga Dóra 
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Sigfúsdóttir (2009) segir forvarnarstefna sem byggist upp á skaðsemi vímuefna sé ekki 

æskileg. Árangursríkari væri að byggja upp samfélag ungmenna og virkja þá til þess að 

taka þátt í íþróttastarfi eða tómstundastarfi. Áróður sem byggist upp á hvað gæti gerst ef 

þú neytir vímuefna hafi ekki sýnt góðar niðurstöður og að ungmenni þurfi skýran ramma 

og aðhald í kringum sig.  
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2. Forvarnir 

Forvarnir eru samkvæmt íslenskri orðabók: ráðstafanir til að koma í veg fyrir sjúkdóm, slys 

eða önnur áföll (Mörður Árnason, 2002: 374).  Forvarnir geta verið margvíslegar, en hérna 

verður sjónum beint að áfengis- og fíkniefnaforvörnum. Markmið forvarna er að koma í 

veg fyrir slys og afleiðingar þess sem neysla vímuefna og áfengis getur leitt til. Afleiðingar 

þess að misnota vímuefni og áfengi eru miklar og hefur langtímaáhrif á bæði einstakling 

sem misnotar og fólk í kringum einstaklinginn (Aldís Yngvadóttir og Árni Einarsson, 1998). 

Foreldrar geta kennt börnum sínum mikið um áfengis og vímuefnaforvarnir. Hlutverk 

foreldra er meðal annars að vernda börnin sín og þau geta gert það meðal annars með því 

að kenna þeim hætturnar sem leynast úti í samfélaginu og kenna þeim að standa á sínum 

eigin fótum og segja nei þegar þeim er boðið áfengi eða vímuefni. Foreldrar hafa 

erfðafræðileg áhrif á börn sín en einnig mótast barnið af félagslegum áhrif í fjölskyldunni 

(Rafn M. Jónsson, 2006). 

2.1 Ólíkar gerðir forvarna 

Forvörnum er oft skipt í þrennt. Fyrsti hlutinn eru 1. stigs forvarnir, sem felst í að koma í 

veg fyrir sjúkdóma og greina áhættuþætti . Svo koma 2. stigs forvarnir sem eru til þess 

gerðar að greina sjúkdóma á byrjunarstigi og byrja meðferð og svo loks 3. stigs forvarnir 

sem felst í úrræðum og meðferðinni sjálfri. Algengast er að að skipta forvörnum upp í 

almennar, sértækar og svo loks einstaklingsforvarnir (SÁÁ, e.d.).  

Almennar forvarnir eiga að koma í veg fyrir neyslu, stoppa ölvunarakstur og drykkju 

ungmenna undir aldri. Kosturinn við þessar forvarnir eru að þær ná til margra í einu og er 

kostnaður ekki mikill. Þær byggja ekki á greiningu á einstaklingum, heldur fá allir sömu 

forvarnir. Dæmi um almennar forvarnir á Íslandi eru lög um áfengisaldur og veggspjöld 

víðsvegar um skaðsemi tóbaks (SÁÁ, e.d.). 

Sértækar forvarnir eiga að miða að því að finna ákveðinn áhættuhóp sem hefur 

forspárgildi um þróun vímuefnavanda. Sérstakir hópar falla undir sértækar forvarnir, t.d 

börn sem eru ofvirk eða börn sem eiga foreldra sem eru alkóhólistar. Markmið þessara 
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forvarna er að draga úr líkum á að þessi börn eða ungmenni fara í vímuefnaneyslu. 

Sértækum forvörnum verður starfsfólk að sinna sem hefur reynslu og menntun á sviði 

vímuefnafræðslu (SÁÁ, e.d.).  

Einstaklingsforvarnir miða að því að stoppa neyslu sem er byrjuð og fræða um skaðsemi 

vímuefna. Einstaklingsforvarnir miða að því að hjálpa einstaklingi úr neyslu og byggja upp 

stuðningsnet fyrir hann sjálfan og fjölskyldu hans. Þessi tegund af forvörnum krefst þess 

að starfsfólk hafi menntun á sviði vímuefnameðferðar. Einstaklingsforvarnir eru því 

dýrastar hlutfallslega (SÁÁ, e.d.). 
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3. Hlutverk foreldra 

Foreldrahlutverkið er eitt það mikilvægasta sem sérhver manneskja getur tekið að sér í 

lífinu. Foreldrar eiga samkvæmt lögum að tryggja börnum sínum gott uppeldi, veita þeim 

virðingu, skilning og umönnun. Í 28. grein barnalaga nr. 76/2003 kemur einnig fram að 

hlutverk foreldra sé að vernda börn sín og leiðbeina þeim í rétta átt. Markmið allra 

uppalenda í þjóðfélaginu er að passa upp á æskuna, fá hana til að vaxa og búa hana undir 

að taka við þjóðfélaginu. Hlutverk foreldra er gífurlega mikilvægt þar sem þeir ala upp 

manneskjur sem munu þurfa að taka stórar ákvarðanir í lífinu og samfélaginu í heild sinni. 

Mæðrum finnst oft sérstaklega erfitt að sleppa takinu á barni sínu og sjá það þroskast og 

verða unglingur. Unglingsárin taka nokkur ár en eftir þann tíma þarf oft að mynda nýtt og 

endurbætt samband við ungmennið (Muuss, Rolf og Harriet, 1999).  

 Eins og sagt er frá hér að framan getur reynt á samband foreldra og unglinga á 

ákveðnum tímabilum og þá er mikilvægt að foreldrar geri sitt besta til að leysa þau mál 

sem upp koma á farsælan hátt og í samvinnu við unglinginn eins og mögulegt er. Hvernig 

til tekst og hvaða áhrif það hefur á samband foreldris og barns byggir að miklu leyti á því 

hvernig viðmót foreldra er í samskiptum og hvernig þeir taka á málum sem upp koma. 

Eins og komið hefur fram hefur uppeldi áhrif á allt líf barna og ef misbrestur, líkt og 

vanræksla eða ofbeldi, verður í uppeldinu getur það haft alvarleg áhrif á þau. Afleiðingar 

þess að alast upp við misbrest í æsku geta verið kvíði og þunglyndi, eða það sem kallað er 

innhverf vandkvæði. Úthverf vandkvæði geta aftur á móti verið hegðunarbrestur, að 

börnin hlýða ekki fyrirmælum foreldra eða annarra og reyna á mörk sem þeim eru sett. 

Misbrestur getur leitt börnin í félagsleg vandræði, þau ná ekki að tengjast jafningum 

sínum og eiga jafnvel erfitt með nám (MillerPerrin og Perrin, 1999).    

Til að einstaklingum líði sem best þurfa þeir að búa við góða heilsu, bæði andlega og 

líkamlega. Fjölskyldan er mikilvæg þegar kemur að líðan fólks og stuðningi og gott 

fjölskyldulíf og heilbrigð samskipti eru undirstöður góðrar heilsu. Fjölskyldan er ein af 

grunneiningum samfélagsins; í öllum samfélögum er eitthvað sem kallað er fjölskylda en 

skipulag hennar, form og eðli getur verið afar mismunandi (Miller Perrin og Perrin, 1999). 

Ljóst er að uppeldishlutverk hafa breyst umtalsvert í gegnum árin. Á árum áður var skólinn 

ekki uppeldisaðili með sambærilegum hætti og hann er nú. Formleg krafa var um að börn 
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ættu að kunna skrift, lestur og fleira en það kom í hlut foreldranna eða annarra á 

heimilinu að kenna þeim. Árið 1907 var barnafræðsla sett í lög á Íslandi. Þau sögðu til um 

að við 10 ára aldur ættu börn að fara í skóla. Þar lærðu börnin formlega þætti 

námskrárinnar svipaða þeim sem við þekkjum í dag; lestur, skrift, stærðfræði og 

landafræði. Einnig lærðu þau óformlega þætti á borð við hegðunarreglur, góða framkomu 

og kurteisi. Uppeldishlutverk foreldra er að kenna börnum sínum þessa formlegu og 

óformlegu þætti og því liggur ábyrgðin tvímælalaust hjá foreldrum hvað varðar að sýna 

börnum stuðning og veita þeim aðstoð við skólanám. Hlutverk foreldranna er að veita 

hjálp við heimanám, hlusta á lestur barna sinna og vera til staðar fyrir þau (Loftur 

Guttormsson, 2008, 284).  

Samkvæmt Rumberger (2004) eru tengsl á milli námsárangurs og þess að hætta í skóla. 

Bæði félagslegir og námslegir þættir hafa áhrif á nemandann og ástæður þess að hann 

ákveður að hætta í skóla. Niðurstöður rannsóknar Rumbergers sýndu að meirihluti þeirra 

nemenda sem hættu í skóla hafði skipt um skóla fyrr á ævinni, að minnsta kosti einu sinni. 

Aftur á móti höfðu flestir þeirra sem útskrifuðust úr námi aldrei skipt um skóla, nema þá á 

milli skólastiga. Rannsóknir Rumbergers hafa enn fremur sýnt að fyrirmyndir ungmenna 

segja mikið til um hvort þau haldi áfram í skóla eða hætti og fari að vinna. Ef foreldrar 

hafa sjálfir útskrifast úr námi eru meiri líkur á að barnið geri það líka. Þá hefur það áhrif á 

brottfall nemenda að eiga systkini eða vini sem hafa hætt námi en í þeim tilfellum eru 

meiri líkur á að viðkomandi aðili hætti einnig. Enn fremur sýna rannsóknir Rumbergers að 

það að eiga vini sem hafa útskrifast úr námi getur minnkað líkurnar á brotthvarfi úr skóla 

(Rumberger, 2004).  

Samkvæmt áfengislögum á Íslandi er kveðið á um að einstaklingar 20 ára og yngri megi 

hvorki drekka né kaupa áfengi. Eftir því verða foreldrar og forráðamenn að muna, því 

mikil hætta er á foreldrar láti undan þrýstingi frá börnum sem biðja þá um að kaupa fyrir 

sig áfengi. Þá sýna rannsóknir frá Norðurlöndunum og Bandaríkjunum að unglingar drekka 

oft meira áfengi en það sem foreldrarnir kaupa handa þeim. Með því að kaupa áfengi hafa 

foreldranir gefið leyfi fyrir drykkjunni og hætta er á að viðkomandi ungmenni drekki meira 

en það sem foreldrarnir keyptu. Dómgreind minnkar þegar áfengis er neytt og því eru 

meiri líkur á að viðkomandi verði fyrir skaða af áfenginu (Rafn M. Jónsson, 2006). Uppeldi 

og viðhorf fjölskyldu og staða hennar í samfélaginu getur færst yfir til ungmenna og haft 
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áhrif á hegðun þeirra (Geir Bjarnason, 2010). Ungmennin taka mark á því sem fjölskyldan 

segir og þeim gildum sem eru við lýði innan fjölskyldunnar. 

3.1 Uppeldishættir 

Í gegnum árin hafa margir fræðimenn líkt og Baumrind, Steinberg og fleiri fjallað um 

uppeldishætti foreldra og áhrif þeirra á börn. Baumrind og Steinberg notuðu eftirfarandi 

flokkun til að greina á milli ólíkra uppeldishátta: skipandi uppeldisháttur, eftirlátssamur 

uppeldisháttur, afskiptalaus uppeldisháttur og leiðandi uppeldisháttur. Uppeldishættir 

foreldra eru fleiri en hér á eftir verður mest fjallað um þessa.  

Skipandi foreldrar reyna að stjórna hegðun barna sinna og unglinga og skipa þeim að 

fylgja settum reglum án útskýringa. Þeir takmarka sjálfstæði barnanna og hvetja ekki til 

ólíkra og mismunandi skoðana heldur vilja að orð þeirra séu tekin góð og gild. Skipandi 

foreldra skortir oft hlýju í samskiptum við börn sín og ungmenni. Eftirlátssamir foreldrar 

láta gjarnan auðveldlega undan löngunum barna sinna og hafa ekki trú á refsingum sem 

uppeldisaðferð. Þeir gera litlar kröfur til barna sinna og leyfa þeim oft að taka ákvarðanir 

sjálf. Börnin þurfa hvorki að hlýða reglum samfélagsins né foreldranna. Leiðandi uppeldi 

er þegar foreldrar virða skoðanir barna sinna, sýna þeim stuðning og kenna þeim góða 

félagshæfni og samskiptahæfni. Leiðandi foreldar gefa börnum sínum færi á 

sjálfstæði/viðurkenningu (e. psychological autonomy granting) og hvetja þau til að tjá 

eigin hugmyndir, skoðanir og tilfinningar (Baumrind, 1991). Fjórði flokkurinn nær loks yfir 

foreldra sem láta börn sín afskiptalaus. Þau börn fá ekki hvatningu frá foreldrum sínum til 

að líða vel, standa sig í skóla eða annað (Ólafur Rastrick, 1995).   

 Baumrind athugaði tengslin á milli þroska hvítra barna í Bandaríkjunum á 

forskólaaldri og uppeldishátta foreldra. Hún komst að því að greina mátti börn í þrjá hópa 

eftir því hversu sjálfstæð þau voru, hversu mikið sjálfstraust þau sýndu og hversu athugul 

þau voru í samskiptum sínum við aðra (Baumrind, 1971). Út frá þessari skiptingu komu 

þrír hópar barna. Í fyrsta hópnum voru þau börn sem voru virk og þroskuð, samvinnufús 

og mjög kurteis í samskiptum. Í öðrum hópnum voru þau börn sem voru nokkuð bæld og 

vansæl. Þau höfðu þónokkra trú á sjálfum sér en treystu illa öðrum og tortryggðu vinsemd 
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annarra. Í þriðja og síðasta hópnum voru þau börn sem sýndu skort á sjálfsaga, voru 

árásargjörn og treystu ekki sjálfum sér (Baumrind, 1991).   

Steinberg (2001) komst að því að uppeldisaðferð foreldra sem einkenndist af staðfestu (e. 

firmness) varðandi þær væntingar sem gerðar voru til barnanna hefði verndandi áhrif á 

þau. Hún stuðlaði einnig að æskilegum þroska ungmennanna, sérstaklega varðandi 

andfélagslega hegðun þeirra, svo sem vímuefna- og áfengismisnotkun og afbrotahegðun, 

og leiddi til meiri hæfni í námi. Væntingar foreldra takmarkast ekki við árangur barna 

þeirra í námi heldur fela þær einnig í sér að hvetja barnið til að finna eigin styrkleika, 

hæfileika og áhugamál. Það stuðlar að jákvæðri útkomu ef barn finnur fyrir ákveðinni 

jákvæðri pressu varðandi að það standi sig í því sem það tekur sér fyrir hendur. 

Önnur uppeldisaðferð byggir á félagslegum námskenningum. Hún kemur upprunalega frá  

manni að nafni Patterson en aðrir fræðimenn hafa einnig tekið upp kenningar hans, t.d. 

Gottfredson og Hirschi (1990). Þeir sögðu að uppeldisaðferðir sem væru jákvæðar og 

tækju á vandamálum þegar þau kæmu upp væru árangursríkastar. Börnunum væri þá 

hjálpað við að bæta upp fyrir mistök sín með ást og kærleika. Það að sýna umhyggju og 

væntumþykju í gegnum alla erfiðleika barnsins sýndi börnunum að þau gætu treyst á 

foreldra sína og ráðfært sig við þau. Foreldrarnir gripu inn í líf barnsins og stöðvuðu 

þannig óæskilega hegðun áður en hún ylli skaða í lífi barnanna. Inngripið væri þó 

framkvæmt með mikilli virðingu, ást og með samþykki barnsins. Andstæðan við þessa 

uppeldisaðferð er að vera kaldur í garð barnsins. Undir það fellur að þurfa að sýna barninu 

hver ráði. Virðing er þá ekki borin fyrir skoðunum barnsins, því er ekki sýnd umhyggja og 

einnig eru refsingar notaðar. Foreldrar verða að hafa hæfilegan aga á börnum sínum 

samkvæmt kenningum Pattersons. Þau verða að ráða yfir börnunum en að sama skapi 

taka eftir og virða skoðanir þeirra. Fjölskyldan er ein heild og því þarf að hlusta á alla sem 

eiga hlutdeild í henni. Allir hafa rétt á því að hafa sínar skoðanir en að lokum eru það 

foreldrarnir sem eiga að hafa lokaorðið í ákvörðunum. Foreldrar verða að hafa góða 

yfirsýn yfir alla fjölskylduna og bera hag hennar fyrir brjósti öllum stundum. Hæfnin til að 

aðlaga sig er einnig mikilvæg; fjölskyldan er alltaf að breytast og þarf því að laga sig að 

nýjum aðstæðum. Foreldrar þurfa einnig að læra að barnið þeirra þroskast og breytist 

eftir því sem það eldist. Börn þroskast mest þegar ákveðinn rammi er í kringum þau og 
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hegðun þeirra er þá í samræmi við það sem ætlast er til af þeim (Muuss og Porton. 1999, 

B.).  

Rannsóknir sýna að foreldrar þurfi að finna jafnvægi milli þess að sýna barni sínu hlýju en 

jafnframt að veita því aga. Fjölskyldustundir geta verið mikilvægar og komið hefur í ljós að  

þegar foreldrar veita börnum sínum stuðning og eiga samverustundir með þeim og allri 

fjölskyldunni líður öllum innan fjölskyldunnar vel. Ef foreldrar reyna hins vegar að stjórna 

hegðun barna sinna getur það haft slæm áhrif á hegðun barnsins eða unglingsins. Slíkt er 

kallað hegðunarstjórnun. Robert Selman kom fram með kenninguna um hæfnina til að 

setja sig í spor annarra. Það felur í sér hæfni til að greina á milli eigin sjónarmiða og 

annarra og að samræma þessi sjónarmið á þroskaðan hátt. Tengsl á milli uppeldishátta og 

hæfninnar að setja sig í spor annarra eru sterk. Þróun þessarar hæfni er hægt að skýra 

með fimm mismunandi sjónarhornum en þau eru:  

• Sjálfhverfa/hvatvísi 

• Einhliða sjónarmið/einhliða athöfn 

• Tvíhliða sjónarmið/tvíhliða athöfn 

• Sjónarhorn þriðju persónu/gagnkvæm athöfn 

• Sjónarhorn samfélagsins 

Börn sem alast upp við leiðandi uppeldishætti geta séð fleiri en eina hlið á mismunandi 

málum, komið auga á sjónarhorn samfélagsins og sett sig í spor annarra. Óháð aldri og 

menningu er leiðandi uppeldi besti kosturinn sem foreldrar geta notað til að ala upp börn 

sín. Leiðandi uppeldishættir hafa langvarandi áhrif á börnin og hvernig þau eru alin upp 

hefur mikið að segja um hvernig þau líta á sig sjálf og ánægju þeirra í lífinu. Meiri líkur eru 

á að barn sem er alið upp við leiðandi uppeldishætti ali sitt eigið barn upp á sama hátt. 

Slíkur uppeldisháttur getur einnig gagnast vinum barna og ungmenna. Ef jafningarnir sjá 

að vinir þeirra fá stuðning og aðstoð heima fyrir eru meiri líkur á að þeir leiti sjálfir eftir 

stuðningi hjá sínum foreldrum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  
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3.2 Tengsl á milli uppeldishátta og áfengisdrykkju ungmenna 

Rannsóknir á Íslandi sýna að meðalaldur ungmenna þegar þau byrja að smakka áfengi er í 

kringum 14 15 ára (Aldís Yngvadóttir, Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson, 1998). Stór 

hluti ungmenna á þessum aldri hefur því smakkað áfengi og orðið fyrir áhrifum vegna 

drykkju. Rannsóknir sýna að ekki drekki fleiri núna en áður en að magn áfengis sem neytt 

sé í hvert skipti sé meira en á árum áður. Ungmennin drekka meira í hvert skipti og verða 

þar af leiðandi ölvaðari í hvert skipti. Tíðni drykkju meðal drengja og stúlkna er tiltölulega 

jöfn en magn áfengis sem neytt er í hvert skipti er þó meira hjá drengjum en stúlkum. 

Sterks áfengis er mest neytt af drengjum. Sterk tengsl eru á milli þess hvenær 

áfengisneysla hefst og síðari neyslu ólöglegra fíkniefna (Aldís Yngvadóttir, Árni Einarsson 

og Guðni R. Björnsson, 1998).  

Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur og Leifi G. Hafsteinssyni eru tengsl á milli 

vímuefnanotkunar ungmenna og uppeldishátta foreldra. Þau gerðu langtímarannsókn á 

347 ungmennum frá því þau voru 14 ára og þangað til þau urðu 17 ára. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að þau börn sem alin voru upp við leiðandi uppeldi langaði síður að prófa eða 

nota vímuefni en þau börn sem ólust upp við skipandi, eftirlátssamt eða afskiptalaust 

uppeldi (Sigrún Aðalbjarnadóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 2001).    

 Börn leiðandi uppeldis eru ólíklegri til að hafa prófað hass og amfetamín en börn 

sem alast upp við aðra uppeldishætti. Drykkja félaganna eða foreldra hefur ekki áhrif á 

ungling við 14 ára aldur sem hefur búið við leiðandi uppeldi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2001, 28). Ef foreldrar eru ákveðnir og setja skýr mörk eru meiri líkur á að unglingurinn 

seinki eða sleppi því alveg að prófa vímuefni. Ef lítið er um aga og unglingnum finnst hann 

vera afskiptalaus eru meiri líkur á að hann prófi vímuefni. Stuðningur og agi skipta mestu 

máli í uppeldi barna. Ef ákveðinn rammi er í kringum barnið veit það hver mörkin eru og 

getur treyst á stuðning foreldra sinna ef upp koma vandamál.  

Börn leiðandi foreldra byrja seinna en önnur að drekka og nota vímuefni. Þau drekka 

einnig minna í hvert skipti og sjaldnar. Því er greinilegt að uppeldi þarf að vera skýrt og 

hæfilegur agi þarf að vera til staðar svo að barnið þroskist og dafni vel. Aldurinn fram að 

18 ára er oft kallaður áhættualdur. Þau börn sem byrja að nota áfengi eða önnur vímuefni 
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fyrir þann aldur eru í meiri hættu á að neyta vímuefna seinna á ævinni (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2001). 

3.3 Samskipti og stuðningur foreldra við börn  

Í rannsókn sem gerð var af Miller-Day og gefin var út af Alþjóðlegri stofnun um 

vímuefnamisnotkun kemur fram að samskipti foreldra og barna hafa mikil áhrif á 

mögulega vímuefnanotkun barnanna. Helmingur foreldranna í rannsókninni lét börnin fá 

upplýsingar um vímuefni og vímuefnanotkun en hinn helmingurinn gerði það ekki. Flestir 

sögðu börnum sínum að nota eigin dómgreind og að koma sér ekki í aðstæður sem þau 

réðu ekki við. Þau ungmenni og börn sem fengu upplýsingar um hættu vímuefnanotkunar 

voru ólíklegri til að hefja neyslu en þeir sem fengu engar upplýsingar eða aðvaranir frá 

foreldrum sínum. Á tímabilinu frá því að börnin ná unglingsárum og fram að 

fullorðinsárum er mikilvægast að fræða þau um hættur vímuefna. Á þessum árum vilja 

unglingarnir prófa nýja hluti, þeir eru að byrja í menntaskóla og samskiptin við 

foreldranna breytast. Viðhorf barnanna til vímuefna koma oft frá foreldrum þeirra. Hvort 

og hvernig foreldrar fræða börnin sín um vímuefni hefur mikil áhrif. Gæði fjölskyldulífs 

getur haft lykiláhrif þegar börnin komast í tæri við vímuefni. Ef fjölskyldulíf er gott eru 

minni líkur á að unglingurinn prófi vímuefni. Miklu máli skiptir að samskipti á milli barns 

og foreldris séu jákvæð og að gagnkvæmur skilningur ríki á milli þeirra (Miller-Day, 2008, 

1-12). 

Skilin á milli þess að leyfa ungmennum að njóta frelsis og sjálfstæðis og þess að foreldrar 

vilji stjórna þeim eru oft erfið. Foreldrar eiga oft erfitt með að láta stjórnina af hendi þegar 

ungmennið þarf einna helst á því að halda. Á unglingsárunum prófa ungmenni alls kyns 

hluti, félagsskapurinn getur breyst, áhugamál verða önnur og þessu fylgir mikil 

sjálfstæðisbarátta. Heilinn þroskast mikið á unglingsárunum og þrýstingur frá jafnöldrum  

(e. peer pressure) er mikill. Börn og unglingar sem alast upp við leiðandi uppeldi eru í 

minnsta áhættuhópnum þegar kemur að því að prófa vímuefni og fíkniefni. Börn og 

ungmenni sem alast upp við eftirlátssamt uppeldi eru í næstminnstri hættu á að prófa 

vímu og fíkniefni en þau sem fá uppeldi sem stjórnast af skipunum og afskiptaleysi eru í 

mestu hættu á að prófa vímuefni á unglingsaldri og þau eiga erfitt með að neita ef þeim 

er boðið áfengi eða annars konar vímugjafar (Baumrind, 1991).   
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Rannsóknir sem gerðar hafa verið á undanförnum árum og áratugum benda til þess að 

sterk tengsl barna við foreldra sína skipti miklu máli fyrir þróun og þroska þeirra. Foreldrar 

eiga að vera góðar fyrirmyndir og rannsóknir sýna að börn foreldra sem sýna aðhald, 

áhuga og eftirlit leiðast síður út í notkun vímuefna en börn sem fá lítinn eða engan 

stuðning heima fyrir (Bachman, o.fl. 1987). Samkvæmt Þórólfi Þórlindssyni o.fl. (1998) eru 

börn og ungmenni sem fá stuðning frá foreldrum sínum og eiga í jákvæðum samskiptum 

við foreldra líklegri til að eignast vini þar sem líkt samskiptamynstur er við lýði. Þessi börn 

og ungmenni eru einnig líklegri til að standa sig vel í skóla og sýna góðan námsárangur. 

Steinberg (2001) telur að ungmenni þurfi mikið á foreldrum sínum að halda á 

unglingsárunum. Ungmennin verða fyrir misvísandi og ólíkum áhrifum utan fjölskyldunnar 

og ný bönd myndast sífellt við utanaðkomandi fólk á unglingsárunum. Gríðarlega 

mikilvægt er að foreldrar sýni ungmennum bæði stuðning og aðhald við myndun þessara 

nýju tengsla. Það eflir sjálfstæði og ábyrgð ungmennanna að þeim sé sýndur stuðningur í 

öllu því sem þau taka sér fyrir hendur og þegar ýmiss konar tilfinningar vakna á 

unglingsárunum. Því meiri stuðnings sem ungmenni njóta heima fyrir, því meira 

sjálfstraust hafa þau. Þau hafa einnig betri sjálfsmynd en þau sem ekki fá stuðning frá 

foreldrum sínum.  

Rannsókn Þórodds Bjarnasonar og fleiri (2005) leiddi í ljós að eftirlit foreldra getur spáð 

fyrir um áfengisneyslu ungmenna. Ef eftirlit er mikið hjá foreldrum eru minni líkur á að 

barn prófi reykingar, áfengi eða önnur efni. Sterk tilfinningaleg tengsl foreldra við barn 

geta einnig seinkað áfengisneyslu þess. Samkvæmt rannsóknum Þórodds og fleiri hefur 

foreldraeftirlit eflst mikið frá árinu 1995 og fram til þess að lögræðisaldur var hækkaður 

árið 1997. Þá hækkaði hann frá því að barn varð lögráða við 16 ára aldur og upp í 18 ára 

og einstaklingar fjárráða og sjálfráða við 18 ára aldur. Hugtakið foreldraeftirlit sameinast 

undir það að þegar foreldrar vita hvar börnin sín eru, með hverjum og hvað þau eru að 

gera. Foreldraeftirit stórefldist og árið 2007 var foreldraeftirlit á Íslandi nálægt meðtali í 

Evrópu (Þóroddur Bjarnason og fl. 2005). 

 Niðurstöður langtímarannsóknar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu 

Stellu Blöndal (2005) sýna að uppeldisaðferðir foreldra skipta máli þegar kemur að 

brotthvarfi ungmenna úr námi í framhaldsskóla. Ef ungmenni fá góðan stuðning 

heima fyrir þegar þau eru 14 ára eru þau líklegri til þess að hafa lokið 
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framhaldsskóla við 22 ára aldur en þau sem ekki fá stuðning heima fyrir. Þau sem 

töldu sig fá viðurkenningu frá foreldrum sínum við 14 ára aldur voru einnig líklegri til 

að hafa lokið framhaldsskólanámi við 22 ára aldur. Þau ungmenni sem fannst þau 

búa við stjórn foreldra voru enn fremur ólíklegri til að útskrifast á sama tíma og 

jafningjar þeirra. Rannsókn Sigrúnar og Kristjönu Stellu er mjög athyglisverð vegna 

þeirra kosta sem hún býr yfir. Hún er í fyrsta lagi langtímarannsókn og nær yfir 

tímabilið frá 14 til 22 ára aldurs. Rannsóknin er einnig ein af fáum sem skoðað hafa 

uppeldisaðferðir og brotthvarf ungmenna úr námi. Niðurstöður hennar sýna að 

leiðandi uppeldisháttur er bestur þegar kemur að því að minnka brotthvarf 

nemenda úr framhaldsskólum. Ef barn elst upp við öryggi hjá foreldrum sínum er 

það sjálfstæðara og því líður betur. Barnið þekkir skyldur sínar og hver markmið 

þess í lífinu eru. Það yfirfærist svo á námsmarkmið; ef barnið er vant því að setja sér 

markmið og ná þeim gerir það slíkt hið sama þegar það er komið í nám (Kristjana 

Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2005). Stuðningur foreldra við börn í 

framhaldsskólum stuðlar enn fremur að góðu gengi í námi, bæði í framhaldsskólum 

og háskólum (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2005). 
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4. Hlutverk framhaldsskóla 

Lög um framhaldsskóla nr. 57/1988 segja til um að allir sem hafa lokið námi í grunnskóla 

eigi rétt á að stunda nám í framhaldsskóla. Árið 2008 samþykkti Alþingi ný lög þar sem 

ábyrgð á gerð námskráa færðist í auknum mæli yfir til framhaldsskólanna sjálfa. Þá fengu 

framhaldsskólarnir meira frelsi til að vinna með kosti sína og galla, taka mið af sérstöðu 

sinni, byggja upp þarfir nemenda og bregðast í auknum mæli við þörfum samfélagsins, svo 

sem með því að auka verknám. Með þessum lögum opnast margar dyr, ungmenni á öllu 

landinu fá aukin tækifæri og skólarnir geta mótað sína eigin stefnu og aukið námsframboð 

til muna. Margir framhaldsskólar hafa þegar hafið vinnu við að skipuleggja nýjar 

námsbrautir með hliðsjón af nýju aðalnámsskránni. Þeir hafa nú aukið frelsi til að bæta við 

og fjölga námsbrautum og geta boðið nemendum að útskrifast af ólíkum þrepum 

framhaldsskólastigsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Samkvæmt nýrri 

námsbrautalýsingu í aðalnámskrá framhaldsskóla má sjá að námskipulag skiptist upp í 

fimm flokka:  

1. Almenna námsbraut 

2. Námsbraut til stúdentsprófs 

3. Starfsbraut fyrir fatlaða 

4. Starfsnámsbrautir  

5. Listnámsbrautir 

Framhaldskólinn er mjög mikilvægur í lífi marga. Ungmenni sem ljúka 10. bekk velja oftast 

að fara beint í framhaldsskóla en einnig eru þeir fyrir fólk sem er atvinnulaust, vantar 

endurhæfingu eða hefur hætt í skóla og vill byrja aftur af einhverjum ástæðum. Með 

tilkomu fleiri verknámsbrauta eykst námsframboð og því finna margir eitthvað við sitt 

hæfi. Svigrúm framhaldsskólanna hvað varðar kennslufyrirkomulag og framboð á námi er 

einnig alltaf að aukast (Guðni Olgeirsson, 2008).      

 Guðni Olgeirsson, sérfræðingur hjá menntamálaráðuneytinu, segir í grein í 

tímaritinu Heimili og skóli að líta eigi á skólakerfið sem eina heild, frá leikskóla og upp í 

framhaldsskóla. Að hans mati þarf að tryggja að allir líti á leikskólann sem fyrsta 

skólastigið og að þar sé byrjað að vinna að verkefnum sem styðja við góða skólagöngu 

síðar meir. Með framhaldsskólalögum árið 2008 um þrjú skólastig var búin til heildstæð 

löggjöf fyrir allt skólakerfi á Íslandi (Guðni Olgeirsson, 2008).  
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Þegar nemendur fara af einu skólastigi yfir á annað er talað um tilfærslu milli skólastiga (e. 

educational transition). Rannsóknir hafa sýnt að ungmennum finnst oft mjög krefjandi að 

fara úr grunnskóla í framhaldsskóla. Ýmsir erfiðleikar geta fylgt því, skólinn getur verið 

lengra í burtu, félagsleg samskipti breytast, vinirnir fara í annan skóla og kennslan verður 

strangari. Tilfærslan úr bekkjakerfi í áfangakerfi getur reynst mörgum erfið og oftar en 

ekki líður ungmennunum eins og þau séu ein á báti og ná ekki að tengjast neinum í þeim 

tímum sem þau stunda (Jindal-Snape, 2010). 

Í íslenskum framhaldsskólum skal starfa foreldraráð, samkvæmt 50. gr. 

framhaldsskólalaga. Skólameistari boðar til stofnfundar þess en hlutverk ráðsins er að 

styðja við skólastarfið og huga að málum sem snerta hagsmuni nemenda. Foreldraráð 

vinnur með skólanum að því að efla samstarf foreldra og forráðamanna allra ólögráða 

nemenda við skólann, en það eru þeir nemendur sem eru yngri en 18 ára. Félagsmenn eru 

í flestum tilvikum foreldrar nemenda við skólann. Kosið er í stjórn ráðsins á aðalfundi 

þess. Foreldraráð tilnefnir í framhaldi af aðalfundi einn áheyrnarfulltrúa í skólanefnd (Lög 

nr. 92/2008).  

Foreldraráð framhaldsskóla eiga m.a. að: 

 vera samráðs- og samstarfsvettvangur foreldra/forráðamanna, stuðla að aukinni 

vitund foreldra/forráðamanna um forsjárskyldur sínar og þekkingu þeirra á 

réttindum og skyldum sínum og barna sinna. 

  vera bakhjarl skólans og auka áhrif foreldra/forráðamanna sem hagsmunahóps 

um bættan hag og stöðu skólans.   

 hvetja til aukins stuðnings, aðhalds og hvatningar foreldra/forráðamanna við börn 

sín og nám þeirra.  

 Að koma á og tryggja öflugt og gott samstarf foreldra/forráðamanna, nemenda og 

starfsfólks skólans  (Lög nr. 92/2008).  

Ungmenni eru yfirleitt ekki orðin sjálfráða fyrsta árið sem þau stunda nám í 

framhaldsskóla og foreldrar hafa í auknum mæli haft samband við skólana til þess að 

ræða stöðu barna sinna (Elín Thorarensen, 2004). Þó að foreldra skorti ekki viljann til að 

styðja við unglingana getur verið erfitt að átta sig á því hvernig stuðning unglingarnir 

sjálfir vilja. Því er mikilvægt að foreldrar fái innsýn í aðstæður unglinga á 
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framhaldsskólastigi og öðlist skilning á þörfum þeirra. Með því að taka þátt í starfi 

foreldraráða fá foreldrar rödd og tækifæri til að vinna með öðrum foreldrum.  

Heimili og skóli, sem eru landssamtök foreldra, bjuggu til handbók fyrir foreldraráð í 

framhaldsskólum. Hún á að koma að gagni þegar kemur að skipulagningu og stjórn 

foreldraráðs. Rannsóknir hafa sýnt að samstarf á milli foreldraráðs og nemenda í 

framhaldskólum getur haft mjög jákvæð áhrif á líðan ungmenna Unglingar verða fyrir 

margvíslegum áhrifum utan heimilis á þessum árum og því er stuðningur foreldra 

mikilvægur. Þeir foreldrar sem eru virkir í lífi barna sinna, geta sett þeim mörk og gefið 

þeim hvatningu til að standa sig vel eru einnig betur í stakk búnir að aðstoða barnið við 

áskoranir dagslegs lífs og félagslegar og námslegar skyldur (Steinberg,  2001).  

  Foreldraráð í framhaldsskólum geta haft áhrif á áfengisneyslu ungmenna en eitt af 

hlutverkum þeirra er að hjálpa þeim ungmennum sem hafa valið neikvæðan lífsstíl. Börn 

foreldra sem eru virkir í skólastarfi barna sinna og fylgjast hæfilega með þeim sýna betri 

námsárangur, betri líðan og minni hætta er á brottfalli úr skóla (Helga Margrét 

Guðmundsdóttir, 2009). Ef skóli og heimili eru samstíga í uppeldismálum aukast líkurnar á 

góðum árangri í skólum og það getur verið góð forvörn ef skóli og heimili eru samstíga. 

Flestir foreldrar vilja að börn haldi áfram námi eftir grunnskóla. Samkvæmt mennta- og 

menningarmálaráðuneyti Íslands sóttu 4.205 nemendur um nám í framhaldsskóla á 

Íslandi haustið 2011 en það eru rúm 96% allra ungmenna sem koma úr grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Út frá þessum tölum má álykta að 

þrýstingur sé frá samfélaginu og jafnvel frá foreldrum í þá átt að ungmenni afli sér meiri 

menntunar en grunnskólamenntunar.  

 4.1 Forvarnir í framhaldsskólum 

Árið 1996 var samþykkt á Alþingi að efla forvarnir fyrir einstaklinga sem eru í áhættuhópi 

hvað varðar að misnota áfengi, tóbak eða önnur ávana- og fíkniefni. Þá var einnig 

samþykkt að skapa fleiri meðferðarúrræði fyrir ungmenni sem glíma við vímuefnavanda. Í 

kjölfar þessa var byggt upp forvarnarstarf í framhaldsskólum og samtökin Fræðsla og 

forvarnir (FRÆ) voru fengin til að hafa yfirumsjón með verkefninu. FRÆ og 

menntamálaráðuneytið koma að skipulagningu starfsins og gerður var samningur um starf 

á milli framhaldsskóla og FRÆ. Alls hafa 31 skólar tekið þátt í verkefninu. Hlutverk FRÆ er 
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að hjálpa framhaldsskólum að setja fram forvarnaráætlun, að gæta þess að starfshópur sé 

til staðar í hverjum og einum framhaldsskóla og að hver skóli hafi sinn eiginn 

forvarnarfulltrúa. Hlutverk forvarnarfulltrúa er að vera tengiliður á milli FRÆ og skólans 

sjálfs. FRÆ hefur lagt til að ákveðinn tími í hverri viku fari í forvarnarkennslu gegn áfengi, 

tóbaki og öðrum vímugjöfum og að því starfi komi kennarar, náms og starfsráðgjafar og 

forvarnarfulltrúar. Einnig var talið mikilvægt að verkefnið yrði langtímaverkefni og 

skipulögð yrði forvarnarkennsla fyrir alla reglulega (Fræðsla og forvarnir, e.d.). Tvisvar á 

ári eru haldnir fundir með öllum forvarnarfulltrúum skólanna á landinu. Þeir eru haldnir til 

skiptis úti á landi og á höfuðborgarsvæðinu. Þá ræða forvarnarfulltrúar skólanna saman 

um það sem er efst á baugi, hvað hægt sé að gera til að auka forvarnir í framhaldsskólum 

og hvernig starfið gangi í hverjum skóla fyrir sig. Þessir fundir eru einnig ætlaðir til að 

fulltrúar geti deilt hugmyndum um hvað best sé að gera í ákveðnum málum og hvað gera 

megi betur. Einu sinni á ári hittast allir forvarnarfulltrúarnir og fá fyrirlestur og fræðslu frá 

forvarnaraðilum, líkt og krabbameinshjúkrunarfræðingum eða sérfræðingum í afbrotum. 

Þá er fjallað um hvað sé hægt að gera, hvernig grípa megi inn í með forvörnum og hvað 

skólinn geti gert í forvarnarmálum. Hugmyndaauðgi og frumkvæði ríkja á þessum fundum 

og allir vinna saman að því markmiði að efla forvarnir og samskipti á milli framhaldsskóla.  

Einnig eru allir forvarnarfulltrúar á póstlista þar sem hægt er að skiptast á skoðunum og fá 

hugmyndir að forvarnarfræðslu. Í einum skólanum er húsvörður starfandi sem 

forvarnarfulltrúi en oftast er það kennari eða náms- og starfsráðgjafi (Árni Einarsson, 

framkvæmdastjóri Fræðslu og forvarna, munnleg heimild 18. mars 2013). 

Í kjölfar þess að forvarnarfulltrúar áttu að vera í hverjum skóla, var búið til forvarnarráð 

þar sem allir forvarnarfulltrúar framhaldsskólanna eiga sæti í. Í því sitja kennarar, 

skólastjórnendur eða náms- og starfsráðgjafar. Foreldrar geta einnig alltaf haft samband 

við forvarnarfulltrúann eða forvarnarráðið til að fá aðstoð og leiðbeiningar þegar þarf. 

Forvarnarfulltrúi vinnur samkvæmt forvarnarstefnu skólans, sem hann setur sjálfur saman 

með hjálp frá FRÆ. Forvarnarstefnan segir til um að virkja skuli alla aðila innan skólans, 

skólastjórnendur, kennara, annað starfsfólk og nemendur. Áhugi framhaldsskóla á 

forvörnum getur sveiflast til eftir því hversu mikill peningur er settur í forvarnir ár hvert og 

hversu mikill stuðningur fæst frá skólastjórnendum til að auka forvarnir gegn vímu- og 
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eiturlyfjum (Árni Einarsson, framkvæmdastjóri Fræðslu og forvarna, munnleg heimild 18. 

mars 2013). 

Reglur og tillögur FRÆ um forvarnarstarf í skólum eru eftirfarandi: 

1. Eiga frumkvæði að og koma af stað forvarnarstarfi í skólum þar sem það er 

ekki að finna.  

2. Efla forvarnarstarf þar sem það er til staðar og skapa því sýnilegan og 

heildstæðan ramma.  

3. Koma á framfæri við skólana og forvarnarfulltrúa upplýsingum um leiðir og 

nýjungar og efna til umræðu og skoðanaskipta um álitamál og hugmyndir.  

4. Stuðla að fræðslu og aukinni þekkingu þeirra sem standa að forvörnum í 

skólunum, einkum í formi námskeiða og með fyrirlestrum fyrir starfsfólk 

skólanna, m.a. á kennarafundum.  

5. Stuðla að samvinnu á milli skóla og forvarnarfulltrúa til þess að stuðla að 

nauðsynlegri samræmingu í stefnumörkun, til þess að miðla reynslu og 

upplýsingum og til þess að styrkja forvarnarfulltrúa og samstarf milli þeirra. 

Þegar forvarnarstarfið hófst í kringum 1996 1997 var viðhorf kennara ekki mjög 

jákvætt í garð þess að taka þátt í forvörnum. Þá ríkti mikill fíkniefnafaraldur á Íslandi 

og menntamálaráðuneytið vildi hindra útbreiðslu hans með því að auka forvarnir í 

framhaldsskólum. Kennarar vildu þó ekki taka að sér uppeldishlutverk og sögðu að 

það væri hlutverk foreldra að kenna börnum sínum áfengis- og vímuefnaforvarnir. 

Eftir því sem árin liðu sáu kennarar og annað starfsfólk í skólum þó að það er einnig 

þeirra hlutverk að sjá um að kenna nemendum um forvarnir gegn áfengi og 

vímuefnum (Árni Einarsson, framkvæmdastjóri Fræðslu og forvarna, munnleg 

heimild 18. mars 2013). 

Samkvæmt Árna Einarssyni er dæmi um forvarnarstarf í skólum eru fyrirlestrar um 

áfengisforvarnir, jafningafræðsla og á starfsdögum er hægt að hafa fyrirlestra frá 

einstaklingum sem hafa misnotað áfengi eða önnur efni. Það hefur þó ekki haft mikil 

áhrif á unglinga að fá fyrirlestra frá fólki sem hefur misnotað vímuefni og eða áfengi. 
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Þá finnst unglingum oft að fyrst þessi einstaklingur gat hætt að misnotkun á 

vímuefnum geti þeir það líka ef á reynir síðar meir. Einnig hefur það sýnt sig að því 

meiri áhugi sem er til staðar hjá skólastjórum og skólastjórnendum um að hafa 

virkar og góðar forvarnir gegn áfengi og vímuefnum, því meira taka foreldrar þátt í 

skólastarfi og tala við börn sín um hættur þess að byrja of snemma að nota áfengi 

eða aðra vímugjafa (Árni Einarsson, framkvæmdastjóri Fræðslu og forvarna, 

munnleg heimild 18. mars 2013). 
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5. Könnun á virkni foreldraráða í fimm framhaldsskólum 

Þessi kafli gerir grein fyrir könnun sem unnin var til að varpa ljósi á virkni foreldraráða og 

tengsl þeirra við forvarnarráð í fimm framhaldsskólum á Íslandi. Fjallað er um markmið 

könnunarinnar, framkvæmd hennar og helstu niðurstöður. 

5.1 Markmið könnunar 

Markmið þessarar stuttu könnunar var að kanna hvaða upplýsingar væri að finna um 

foreldraráð og forvarnarráð á heimasíðum nokkurra framhaldsskóla á Íslandi og hvort þær 

samræmdust þeim upplýsingum sem fengust með svörum í tölvupósti frá einstaklingum 

innan skólanna. Upplýsingar á heimasíðum framhaldsskólanna voru í mörgum tilvikum 

ekki skýrar og því var tekið upp á því að senda út lítinn spurningalista til að fá meiri og 

ítarlegri upplýsingar. Sendar voru átta spurningar til formanna forvarnarráða eða 

starfandi forvarnarfulltrúa skólanna en mismunandi var eftir skólum hvort þar var 

starfandi forvarnarráð eða einungis einn forvarnarfulltrúi. Alls fengu fimm fulltrúar 

forvarna og fimm formenn foreldraráða spurningalista og eru upplýsingarnar hér að 

neðan samtvinnaðar í einn texta. Ekki bárust svör frá öllum sem fengu spurningalistann 

sendan en í sumum tilvikum svaraði forvarnarfulltrúinn í skólanum spurningum sem beint 

var til formanns foreldraráðs. Allir aðilar fengu sama listann. Markmiðið var að kanna 

hversu auðvelt það væri fyrir foreldra og forráðamenn að leita sér aðstoðar hjá 

forvarnarráðum í sambandi við til dæmis áfengisneyslu ungmenna. 

5.2 Framkvæmd  

Valdir voru fimm framhaldsskólar af handahófi og skoðaðar voru upplýsingar um  

forvarnarráð á heimasíðum þeirra. Fjórir skólanna voru á höfuðborgarsvæðinu og einn á 

Vesturlandi. Spurningarnar sem sendar voru til skólanna voru eftirfarandi: 

1. Er starfandi forvarnarráð í þínum skóla?  

2.  Er forvarnarfulltrúi í þínum skóla? 

3. Eru skýr markmið í forvarnarmálum í skólanum?  

4. Eru ungmennin ánægð að þínu mati með starfsemi forvarnarráðs? 

5.  Er samstarf á milli forvarnarráðs og nemendafélags skólans?  

6. Sér forvarnarráð um gæslu á dansleikjum sem tengjast skólanum?  
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7. Hversu reglulega eru haldnir fundir yfir skólaárið?  

8.  Er virkni mikil í áfengis- og vímuefnaforvörnum í skólanum? 

Ég bað fulltrúa skólanna að svara spurningunum eftir bestu getu og afla sér upplýsinga ef 

þær lágu ekki fyrir. Hér neðan hef ég samtvinnað upplýsingar sem ég fékk frá skólunum 

fimm og upplýsingar sem voru aðgengilegar á heimasíðum þeirra. 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla. Inni á heimasíðu skólans er að finna upplýsingar um 

skipulag foreldraráðs og hver lög þess eru. Fimm foreldrar skipa foreldraráð en það var 

stofnað árið 2008. Einnig er hægt að sjá á heimasíðunni hver forvarnarfulltrúi skólans er 

og hvernig megi hafa samband við hann ef einhverjar spurningar vakna hjá foreldrum eða 

forráðamönnum (Fjölbrautaskólinn við Ármúla). Sandra Þóroddsdóttir, náms- og 

starfsráðgjafi og forvarnarfulltrúi í Fjölbrautaskólanum við Ármúla, segir að í skólanum sé 

starfandi forvarnarfulltrúi sem vinnur náið með stjórnendum skólans og félagslífsfulltrúa. 

Ekkert starfandi forvarnarráð er þó til staðar. Hún segir að foreldraráð sé starfandi en það 

sé ekki mjög virkt. Samstarf á milli foreldraráðs og nemendafélags er ekki til staðar en 

forvarnarfulltrúi skólans vinnur með nemendafélaginu. Forvarnarfulltúinn skipuleggur 

ekki gæslu á skemmtunum sem haldnar eru innan skólans. Fundir um forvarnir hafa ekki 

verið haldnir reglulega yfir árið og ekki fengust upplýsingar um hversu oft hefðu verið 

haldnir fundir í foreldraráði (Sandra Þóroddsdóttir, munnleg heimild, 9. mars 2013). 

Menntaskólinn við Sund. Á heimasíðu skólans kemur fram að foreldraráð var stofnað í 

byrjun árs 2009 og fimm foreldrar skipa stjórn þess. Í ráðinu er einn áheyrnarfulltrúi sem 

er nemandi við skólann og í gegnum hann er hægt að koma skilaboðum til annarra 

nemenda skólans. Á síðunni er að finna tölvupóstfang hjá forvarnarfulltrúa sem 

áhugasamir geta notað ef á þarf að halda. Enn fremur má þar sjá fréttabréf frá 

foreldraráði þar sem starfsemi þess er útskýrð og einnig greint frá lögum og greinum sem 

foreldraráðið setur fram. Lögin voru í fjórum greinum. Þá er einnig áréttað að gott 

samband á milli forvarnarfulltrúa og foreldraráðs sé lykilatriði í að minnka vímuefnaneyslu 

unglinga (Menntaskólinn við Sund). Frá Brynhildi Einarsdóttir, forvarnarfulltrúa í 

Menntaskólanum við Sund, bárust svör þess efnis að í skólanum sé starfandi forvarnarráð 

og foreldraráð, skólinn hafi sett sér skýr markmið í forvarnarmálum og að gott samstarf sé 

á milli foreldrafélags og nemendafélags. Brynhildur tekur fram að ef nemendur og 
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foreldrar vinni þétt saman leiði það til góðra samskipta. Fundir í foreldraráði 

Menntaskólans við Sund eru haldnir 3 5 sinnum yfir önnina.  

Kvennaskólinn í Reykjavík. Þar starfar einnig öflugt foreldraráð og í því sitja átta manns. 

Það var stofnað í byrjun árs 2010. Foreldraráðið er með öfluga heimasíðu með 

upplýsingum um starfsreglur þess, fundargerðir, upplýsingar til foreldra og kynningu fyrir 

foreldra nýnema. Hlutverk foreldraráðs er útskýrt vel, sem og þær starfsreglur sem það 

vinnur eftir. Undir liðnum „fundargerðir“ er hægt að finna efni frá stofnun ráðsins, frá 

aðalfundum og einnig skýrslu um stjórn foreldraráðs Kvennaskólans í Reykjavík 

(Kvennaskólinn í Reykjavík). Bjarni Torfi Álfþórsson, kennari og forvarnarfulltrúi í 

Kvennaskólanum, greindi frá því að staða forvarnarfulltrúa væri til staðar og hefði verið 

frá skólaárinu 2011 2012. Forvarnarstefna er til staðar og en að mati forvarnarfulltrúans 

nær hún ekki nógu djúpt og er ekki nógu markviss og hnitmiðuð. Hann segir að 

foreldraráð Kvennaskólans sé virkt. Hlutverk þess er meðal annars að passa að engin 

eftirlitslaus partý séu haldin fyrir böll við skólann og hvetja alla foreldra til að sækja börn 

sín eftir dansleiki og aðrar skemmtanir tengdar skólanum. Samstarf er á milli 

nemendafélags, fulltrúa skólans og foreldraráðs. Þau hafa átt saman einn fund þar sem 

rædd voru ýmis málefni tengd skólanum og hvernig virkja mætti foreldra betur í 

skólastarfi. Niðurstaðan var meðal annars að mikilvægt sé að foreldrar séu virkir í 

skólastarfi barnanna og aðgengilegir fyrir börnin svo þau geti leitað til þeirra. 

Foreldraráðið í Kvennaskólanum reynir að halda fundi reglulega yfir skólaárið; fjórir fundir 

hafa verið haldnir á skólaárinu 2012 2013 og skipulagðir eru tveir í viðbót áður en 

skólastarfi lýkur í maí (Bjarni Torfi Álfþórsson, munnleg heimild, 11. mars 2013). 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti. Þar sitja fimm manns í foreldraráði og tveir varamenn. 

Hlutverk ráðsins í þessum skóla er að styðja við nemendur og hagsmuni þeirra en einnig 

að efla samstarf á milli foreldra og ólögráða nemenda. Bæði má finna símanúmer og 

tölvupóstfang hjá stjórnarmeðlimum foreldraráðsins inn á heimasíðu skólans. Lög 

foreldraráðsins eru mjög aðgengileg og skýr, líkt og hjá hinum skólunum. Foreldraráðið 

hefur einnig áheyrnarfulltrúa sem er nemandi í skólanum sjálfum og hefur bein tengsl við 

alla nemendur. Í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti er ekki starfandi forvarnarráð samkvæmt 

upplýsingum frá forvarnarfulltrúa skólans, Baldvin Björgvinssyni, kennara og raffræðingi. 

Þar eru þó skýr markmið í forvarnarmálum og samstarf á milli nemendafélags og 
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forvarnarfulltrúa. Gæsla á dansleikjum er í höndum forvarnarfulltrúa en í samstarfi við 

skólann sjálfan og nemendafélags. Fundir um virkni forvarna eru ekki haldnir reglulega yfir 

árið. Aðspurður sagði Björgvin að virkni í áfengis og vímuefnaforvörnum í skólanum væri 

góð en það væru kannski ekki allir sammála því (Baldvin Björgvinsson, munnleg heimild, 

11. mars 2013). 

Fjölbrautaskóli Vesturlands. Í grein á heimasíðu samtakanna Heimili og skóli skrifaði 

Borghildur Jósúadóttir (2011) um formennsku sína í foreldraráði Fjölbrautaskóla 

Vesturlands. Dóttir hennar stundaði nám við skólann og vildi hún því taka þátt í starfi 

skólans. Ári eftir að hún hóf að taka þátt í starfi skólans voru sett lög um foreldraráð í 

framhaldsskólum en það var árið 2009. Þá tók hún formannsstöðu þar. Í foreldraráði 

skólans sitja fimm í stjórn og tveir varamenn, líkt og tíðkast í þeim skólum sem skoðaðir 

voru. Hlutverk foreldraráðsins er að standa vörð um velferð nemenda, styðja við 

skólastarfið og almenna hagsmuni sem snerta skólann. Aðalhlutverk þess er þó að vera til 

staðar á dansleikjum sem haldnir eru á vegum skólans. Þá fer fram svokallað foreldrarölt 

og felur það í sér að foreldrar fylgjast með að allt fari vel fram. Foreldraráðið stendur þétt 

á bak við nemendafélagið og góð samvinna er þar á milli. Nemendur hafa sagt að þeim 

finnist gott að hafa starfandi foreldraráð og vilja samvinnu á milli heimilis og skóla. Annað 

hlutverk foreldraráðs Fjölbrautaskólans er að hafa áhrif á hegðun og viðhorf nemenda 

með því að bjóða til dæmis upp á fræðslu einu sinni á önn um ýmis málefni (Borghildur 

Jósúadóttir, 2011).  

5.3 Umræða um niðurstöður könnunar  

Mörg svaranna sem bárust gáfu til kynna að viðkomandi vissi einfaldlega ekki nógu mikið 

um efnið, þrátt fyrir að vera nefndur tengiliður á heimasíðu skólans, sem ætti að hafa 

samband við ef spurningar vöknuðu um forvarnir eða hlutverk foreldra í 

framhaldsskólum. Einnig fékk ég ekki svör frá öllum þeim aðilum sem fengu 

spurningalistana. Samræmi var á milli svara og upplýsinga á heimasíðu en þau svör gátu 

ekki dýpt skilning minn á foreldraráðum í framhaldsskólum og forvörnum. Margt var þó 

gott í svörunum sem fengust og einstaklingarnir sem svöruðu höfðu mikinn áhuga á að 

efla starf foreldra í framhaldsskólum. Takmarkanir könnunarinnar eru meðal annars þær 

að eingöngu voru fengnar upplýsingar frá fimm framhaldsskólum af þeim 31 sem 
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starfræktir eru. Upphaflega stóð til að til að skoða eingöngu upplýsingar á heimasíðum en 

þar sem þær voru afskaplega litlar var ákveðið að senda spurningar í tölvupósti. Svörin 

sem bárust voru oft mjög stutt og því bendir margt til að heppilegra hefði verið að taka 

viðtöl við nokkra aðila en að senda eingöngu póst. Safna þarf ítarlegri gögnum til að fá 

heildstæðari mynd af starfi forvarnarráða og foreldraráða.  
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Niðurstöður og umræða 

Forvarnir eru mjög mikilvægar fyrir börn og ungmenni. Þau eru í skóla í allt að átta 

klukkutíma á dag og umkringd fólki sem er jafn mismunandi og það er margt. Skoðanir 

jafningja og fólks í kringum öll ungmenni eru ólíkar og lærir ungmennið að hlusta á aðra 

og taka mark á þeim skoðunum og fyrirmyndum sem eru í umhverfi þess. Rannsóknir sýna 

að forvarnir geti seinkað því að ungmenni prófa áfengi og vímuefni og því þarf að stórefla 

forvarnir í grunn- og framhaldsskólum. Ef að allir framhaldsskólar hafa virka 

forvarnarstefnu, virkt forvarnarráð og eða forvarnarfulltrúa getur skólinn stuðlað að góðri 

líðan nemenda og minnkað brotthvarf nemenda úr framhaldsskólanum. 

Foreldraráð í framhaldsskólum er mikilvægur hlekkur í samstarfi á milli nemenda og 

foreldra. Í foreldraráðum geta foreldrar haft meiri yfirsjón yfir hvað er í gangi í skólum, 

hver stefna skólans sé og hvernig forvarnarfræðsla fer fram. Íslensk ungmenni eru mjög 

metnaðarfullir einstaklingar og með skýr markmið um framtíðina. En þrátt fyrir þetta þá 

er talsverð unglingadrykkja í gangi í framhaldsskólum og margir prófa einnig á 

unglingsárunum aðra vímugjafa. Til þess að foreldrar  eigi í góðum samskiptum við börn 

sín þarf að ríkja gagnkvæmur skilningur og hlúð sé að þeim jákvæðum þáttum sem þau 

eiga í samskiptum sínum. Eins og rannsóknir Sigrúnar Aðalbjarnadóttur og Kristjönu Stellu 

Blöndal (2005) hafa sýnt þá skiptir stuðningur foreldra miklu máli í námi ungmenna. Ef 

ungmenni fá stuðning heima fyrir og hvatningu til að standa sig vel í skólanum, þá líður 

þeim betur andlega en þau ungmenni sem hafa ekki stuðning heima fyrir. Einnig eru þá 

meiri líkur að viðkomandi ungmenni hafi klárað nám í framhaldsskóla við 22 ára aldur en 

sá sem hefur ekki stuðning heima fyrir.  

Vímuefnaneysla ungmenna er áhyggjuefni í samfélaginu, ekki bara hjá foreldrum. Þessar 

áhyggjur tengjast þeirri áhættuhegðun sem fylgir jafnan vímuefnaneyslu. Vímuefnavandi 

hefst oft á unglingsárum. Áhættuhegðun unglinga er afleiðing margra flókinna þátta, en 

uppeldishættir koma þar sterkt inn og hvernig uppeldi hefur áhrif á vímuefnaneyslu 

ungmenna. Áhugavert væri að vita hvort hægt væri að koma leiðandi uppeldisháttum inn í 

forvarnir í framhaldsskólana. Það gæti verið forvarnarstefna sem gætti hagsmuna allra 



  

  37 

nemenda, hvatt væri til að leysa úr vanda sem kæmi upp, nemendur hvattir til að leysa 

vandamál sín með því að tala opinskátt saman og hvetja til umræðu innan skólans um 

forvarnir og gildi þeirra.  

Rannsóknir Diönu Baumrind (1991) sýna að börn og ungmenni sem alast upp við leiðandi 

uppeldishætti eru í minnsta áhættuhópnum fyrir að prófa vímu- og fíkniefni. Börn og 

ungmenni sem alast upp við eftirlátsama foreldra eru svo í næst minnstu áhættu að prófa 

vímu og fíkniefni. Uppeldi sem stjórnast af skipunum og afskiptaleysi er svo í mestu hættu 

að prófa vímuefni á unglingsaldri. Því sýna leiðandi uppeldishættir ekki einungis betri 

námsgetu, betra sjálfsálit ungmenna, heldur líka að þau ungmenni leiðast síður út í 

vímuefni en börn sem alast upp við aðra uppeldishætti. Ekkert foreldri getur þó líklega 

alltaf verið leiðandi, sýnt þolinmæði og skilning í öllum aðstæðum, en ef leiðandi uppeldi 

er haft að leiðarljósi í sem flestum samskiptum, þá hjálpar það einstaklingnum sem best í 

framtíðinni.  

Efni sem mætti gjarnan skoða betur er að skoða afhverju það er ekki sett inn í námsskrá 

að hafa virka forvarnaráætlun sem byggist upp á leiðandi uppeldi á öllum skólastigum. Sú 

forvarnaráætlun myndi byggjast upp á umræðum á milli ungmenna um hættur vímu- og 

fíkniefna og að ungmennin tæku þátt í forvarnarstarfi með beinum hætti. Því betri 

forvarnir og því betra foreldrasamstarf, því betur líður ungmennum í skólanum og því 

betri einkunnir fá þau. Foreldrar þurfa að sýna ábyrgð, virkni, skuldbindingu og vera virkir 

þátttakendur í skólamálum barna sinna. Með því eru foreldrar að hlúa að velferð barna 

sinna og framtíð þeirra. Mikilvægi þess að foreldrarnir vinni með skólanum er gífurlega 

mikið og hefur jákvæð áhrif á líf ungmenna. Heildræn forvörn sem felst í starfsemi 

heimilis og skóla hefur bestu áhrifin og að skilaboðin sem ungmennið fær er að 

vímuefnaneysla og áfengisneysla sé skaðleg og ekki sé æskilegt að hefja neysluna fyrr en 

aldur leyfir og þroski einstaklings sé að mestu mótaður. Samstarf á milli foreldra og skóla 

styrkir kennara í starfi sínu og bætir skólastarfið í heild sinni. Foreldrar geta fengið 

leiðbeiningar frá skólunum um uppeldi barna sinna og hvað sé hægt að gera til þess að 

ungmenninu líði sem best. Foreldrar eru jú fyrirmyndir barna sinna, fylgjast með þeim 

þroskast og verða að fullorðnum einstaklingum og hafa afskipti af þeim í gegnum allt lífið. 
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Að lokinni umfjöllun þessarar er ljóst að mikilvægt er að barn alist upp við réttlátt og 

umhyggjusamt uppeldi svo það nái að vaxa og dafna vel. Foreldar sem nota jákvæð 

samskipti við börn sín, sýna þeim ást, umhyggju og skilning en setja samt skýr mörk og 

reglur, eru kallaðir leiðandi foreldrar Lengi býr að fyrstu gerð, segir í málshætti einum. 

Fjölskyldan staðsetur einstaklinginn í samfélaginu og gefur honum rótfestu. Það að geta 

sett sig í spor annarra er því mikilvæg hæfni. Þá geturu ímyndað þér hvernig hinum 

einstaklingnum líður og taka ákvarðanir í samræmi við það. Með því að rækta virðingu 

gagnvart öðru fólki erum við að læra að setja okkur í spor annarra. Við virðum rétt þeirra 

og frið til einkalífs. Börn leiðandi uppeldis hafa sýnt að þau geta sett sig í spor annarra og 

virt annarra manna rétt til skoðanna. Leiðandi foreldrar krefjast þess að börnum sínum að 

þau taki þroskaðar ákvarðanir og taki tillit til annars fólks. Foreldrarnir setja fram 

mismunandi sjónarhorn á hlutunum, ræða þessi sjónarhorn og rökstyðja mál sitt. Þessir 

foreldrar setja gjarnan ramma í kringum barnið, virkja barnið að vera sjálfstætt og taka 

eigin ákvarðanir. Foreldrar sem gefa áfengis- og vímuefnaforvörnum gildi í samfélaginu og 

vita hættunar sem leynast á bak við áfengi og vímuefni, eru góðir foreldrar. Þau kenna 

ungmennum sínum að geta sagt nei við jafningaþrýstingi og að gera ekki neitt sem stríðir 

á móti þeirra eigin vilja og hugmyndum.   
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