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Ágrip (útdráttur)

Makaval  og  uppeldishættir  eru  tvö  svið  sem  hafa  hlotið  mikla  athygli

fræðimanna en alltaf hvort í sínu lagi. Makaval einstaklings má skilgreina sem

það mynstur sem myndast í ferlinu að velja maka og hafa margir hlutar þess

mynsturs verið rannsakaðir. Sérstaklega eftir að jákvæða sálfræðin leit dagsins

ljós. Uppeldishættir eiga sér lengri sögu innan vísindanna en með mismunandi

áherslum  eftir  stað  og  stund.  Uppeldishættir  eru  skilgreindir  sem  mynstur

þeirra aðferða sem foreldrar nota við uppeldi barna sinna. Baumrind flokkaði

aðferðirnar  í  fjóra  mismunandi  uppeldishætti  og  hefur  sú  flokkun  verið

allsráðandi  í  rannsóknum  síðustu  áratugi.  Þessi  ritgerð  skoðar  tengingu

makavals við uppeldishætti vegna þeirra áhrifa sem þeir geta haft á samskipti

og félagsfærni einstaklinga út allt lífið. Tilgátan er að hegðun í samskiptum hafi

áhrif á makaval og hvernig fólki vegnar í sambandinu. Til þess að skoða hvort

tilgátan  standist  er  stuðst  við  nýjar  og  nýlegar  heimildir  af  fyrrgreindum

sviðum.  Vísbendingar  fundust  fyrir  óljósum  tengslum  sem  þurfa  á  nánari

athugun  að  halda.  Það  sem stendur  uppúr  er  að  þeir  sem fá  sambærilegt

uppeldi  eru  líklegir  til  þess  að  dragast  saman.  Mögulega  geta  einhverjir

uppeldishættir  stuðlað  að  valdaleysi  í  makavali  barnanna,  bæði  með

takmörkuðu framboði eða að valið er í höndum annarra. Ef hægt væri að varpa

skýrari  ljósi  á þessi  tengsl myndi það geta veitt foreldrum og fræðimönnum

dýpri skilning á umfangi áhrifa uppeldis.
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Formáli

Hugmyndin að þessari rannsóknarritgerð spratt upp sumarið 2014, þar sem ég

er  búsett  í  Skotlandi  í  bæjarfélagi  sem  samanstendur  af  fjölbreyttum  hópi

einstaklinga  af  ólíkum  uppruna.  Flestir,  ef  ekki  allir  sem  ég  hafði  verið  í

samskiptum við á Íslandi höfðu haft fullt frelsi í makavali sínu og þekktist vart

annað. Ég hafði einnig orðið vör við það að makar sem áttu samleið voru oftast

mjög líkir, þá með sömu viðmið og gildi, en af hverju? Hver er rótin að því að

svipaðir einstaklingar dragast saman? 

Ég hef tekið eftir því eftir að ég flutti af landi brott að mörg innflytjendapör
hér í Skotlandi hafa mikið til annað sjónarhorn á makaval, þar sem mörg þeirra
koma  frá  Mið-Austurlöndum.  Tíðkast  hefur  meðal  þeirra  að  hjónabönd  séu
fyrirfram skipulögð  af  foreldrum og  að  konurnar  séu  yfirleitt  með  fyrirfram
ákveðin  hlutverk  innan  fjölskyldunnar.  Á  sama  tíma  virðast  uppeldishættir
þeirra beinast að því að viðhalda ákveðnu mynstri, með ákveðin viðmið og gildi
í huga. 

Í  eftirfarandi  rannsóknarritgerð  er  ætlunin  að  skoða  fyrrnefnt  málefni
betur með hjálp vísindagreina og bóka. Ritgerðin er 14 eininga lokavekerfni til
BA-gráðu  í  uppeldis-  og  menntunarfræði  við  Háskóla  Íslands  og  var  unnin
haustið  2014  undir  leiðsögn  Eyrúnar  Maríu  Rúnarsdóttur,  aðjúnkts  og
doktorsnemanda.  Vil  ég  þakka  Eyrúnu  fyrir  framúrskarandi  leiðsögn  og
þolinmæði gegnum allt ferlið. Einnig vil ég þakka eiginmanni mínum, Sæmundi
Óskari  Haraldssyni,  fyrir  allan þann skilning og aðstoð sem hann hefur veitt
mér, eins og að hafa lesið yfir og veitt mér hagnýt ráð í skrifunum. Síðast en
ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir að hafa hvatt mig áfram og vera mér
ætíð til halds og trausts.  

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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1  Inngangur 

Samskipti fólks hafa lengi vakið áhuga hjá mér og þykir mér of lítið lagt upp úr

mikilvægi  jákvæðra  samskipta  í  daglegu  lífi.  Margir  gleyma  mikilvægi

uppbyggilegra  samskipta  þegar  kemur  að  uppeldi  og  getum við  flest  verið

sammála um að sjálfstraust barna eflist sé þeim sýnd virðing og umhyggja.

Óhætt er að fullyrða að foreldrahlutverkinu fylgir mikil ábyrgð og að það sé eitt

mikilvægasta  og  erfiðasta  verkefni  sem  hægt  er  að  taka  sér  fyrir  hendur.

Foreldrar þurfa að hafa í huga þau viðmið og gildi sem ætlunin er að hafa sem

vegvísi í uppeldinu og hvernig sé best að miðla þeim til  ungviðsins svo þau

tileinki sér þau í framhaldinu. Það má ætla að gildi og viðmið hvers samfélags

séu mótandi afl þegar kemur að vali gilda og viðmiða þegna þess. Slík viðmið

eru líklega ráðandi afl í ákvarðanatöku fólks, svo sem hvernig eigi að bregðast

við áreiti eða takast á við ólíkar aðstæður. Hvernig einstaklingar bregðast við

og stýra lífinu byggist á þeim viðmiðum og gildum sem þeir aðhyllast,  sem

vafalaust  mótar  þá  uppeldishætti  sem þeir  tileinka  sér  (Lee og  Ono,  2008;

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Hugsanlega er einnig eðlilegt að einstaklingar

verði samofnir ríkjandi viðmiðum og gildum sem eru algeng í því samfélagi sem

þeir dvelja í. 

Ást, losti og rómantík virðast ofarlega í huga margra. Oft þarf ekki að dvelja
lengi í skólum, á skemmtistöðum eða á öðrum samkomum án þess að heyra
einstaklinga tala um ást eða losta í garð einhvers. Ekki má gleyma öllum þeim
kvikmyndum og auglýsingum sem miðla ólíkum hugmyndum um ást, rómantík
og leit einstaklinga að maka (Connolly og McIsaac, 2011). Óhætt er að fullyrða
að sjaldan eru sambönd eins og Hollywood og Disney hafa miðlað þeim. Ófáar
táningamyndir og teiknimyndir fjalla um ást við fyrstu sýn þegar unglingarnir
voru 15-17 ára þar sem þeir urðu hamingjusamir til æviloka. Raunveruleikinn er
oftast aðeins flóknari en svo, þar sem ekki er alltaf hamingjusamur endir hjá
pari eða að æskuástir endi með hjónabandi. 

Skilgreina má makaval  sem það mynstur sem myndast í  ferlinu að velja
maka. Mynstrið einkennist af þeim aðilum sem koma til greina sem makar og
því hverjir koma að valinu svo sem foreldrar, samfélag, vinir og einstaklingurinn
sjálfur  (Losey o.fl., 1986). Eins og gefur að skilja getur þetta ferli verið mjög
flókið þar sem oft koma fleiri en aðeins einstaklingurinn sjálfur að valinu. Hægt
er að benda á dæmi um aðila sem finnst skipta höfuðmáli að besta vini líki vel
við maka. Þar með er vinurinn óafvitandi orðinn hluti af makavalsmynstrinu. 
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Í flestum vestrænum samfélögum þykir í dag eðlilegast að velja sér maka á
sínum eigin forsendum. Þar sem valkostirnir eru oftast ekki af skornum skammti
hafa ólíkir þættir áhrif á makavalið eins og útlit, góð gen til fjölgunar, móður-
eða föðureðli og persónuleiki svo fátt sé nefnt (Gangestad og Simpson, 2000).
Samkvæmt mannfræðingum hefur makaval þó verið að einhverju leyti fyrirfram
ákveðið í gegnum söguna. Ást og skoðanir einstaklinga voru ekki í forgrunni
heldur var maki valinn með hag fjölskyldunnar fyrir brjósti. Þótt tímarnir hafi
breyst finna samt sem áður margir fyrir þrýstingi frá nærfjölskyldu sinni þegar
kemur að makavali. Talið er að í þeim samfélögum þar sem mikil hóphyggja (e.
collectivism)  ríkir  séu  áhrif  foreldra á  makaval  eðlilegur  fylgifiskur,  þar  sem
trygglyndi og óskir fjölskyldu eru í hávegum hafðar (Buunk o.fl., 2009). Aftur á
móti er einstaklingshyggja (e. individualism) mun algengari í vestrænum ríkjum
eins og á Íslandi (Fischer og Boer, 2011). Einstaklingshyggja er andstæðan við
hóphyggju og einblínir fyrst og fremst á óskir og hagsmuni einstaklingsins í stað
heildarinnar.  Áhersla  er  á  sjálfstæði  einstaklings,  persónueinkenni,  markmið
hans og óskir  sem eru breytilegar milli  einstaklinga  (Halberstadt og Lozada,
2011). 

Síðustu fjóra áratugina hafa rannsóknir tengdar samböndum einstaklinga og
þá  sérstaklega  af  rómantísku  tagi  birst  í  fræðaheiminum  (Gangestad  og
Simpson,  2000).  Rannsóknarefnið  er  frekar  nýtt  af  nálinni  og  væri  því
áhugavert að kafa dýpra í það með tilliti til uppeldis, hvort eða hvernig uppeldið
mótar makaval einstaklinga. Í flestum tilfellum er makaval og ást stór hluti af
sálarlífi  einstaklinga og þykir  mér bæði  áhugavert  og nauðsynlegt að skoða
hvort  okkur  er  að  einhverju  leyti  stýrt  frá  blautu  barnsbeini  í  átt  að
framtíðarmaka. Þar sem mismunandi áhrif uppeldishátta á ýmsa þætti í lífi fólks
hafa  hlotið  mikla  athygli  rannsakenda  er  í  raun  undarlegt  að  tengsl
uppeldishátta og makavals hafi ekki verið skoðuð. 

Uppeldisaðferðir eru hegðun foreldra gagnvart börnum sínum sem stuðla að
uppeldi  eða  framtíðarhegðun  barna  (Baumrind,  2005).  Sem  dæmi  um
uppeldisaðferð má nefna að foreldri hrósar aðeins barni sínu þegar það afrekar
eitthvað, eins og þegar það uppsker góðar einkunnir. Barnið upplifir því líklega
að  það  að  fá  góðar  einkunnir  sé  æskileg  hegðun.  Hægt  er  að  flokka
uppeldisaðferðir  eftir  ákveðnum mynstrum sem kallast  uppeldishættir  og er
flokkun Baumrind (1966) sú þekktasta í dag.

Vegna þess hve ástin, makaval og fjölskyldan virðist vega þungt í lífi fólks er
áhugavert að velta fyrir sér hversu mikið þessir þættir fléttast saman og hvort
þeir gera það yfirhöfuð. Áhugavert er því að skoða uppeldishætti með tilliti til
makavals einstaklinga. Eins og gefur að skilja þarf að fara um víðan völl til þess
að finna hvort og hvernig uppeldi og makaval tengjast, þar sem þetta eru ólík
málefni.  Ætlunin er að athuga hvernig uppeldishættir hafa áhrif á félags- og
samskiptahætti einstaklinga, ásamt því hvort samfélagsgerð hafi áhrif á hvaða
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uppeldishætti er stuðst við. Ef þeir tvinnast saman getur málefnið varpað nýju
sjónarhorni  á tengsl uppeldis og makavals sem er vert að skoða nánar með
aðstoð rannsókna. 

Til þess að skoða hvort það séu einhver tengsl á milli þessara þátta verður
stuðst við eftirfarandi rannsóknarspurningu og undirspurningar:

Geta uppeldishættir tengst makavali einstaklinga?

 Hvað af tengslum uppeldishátta og makavals eiga rætur sínar að rekja til
samfélagslegra þátta?

 Geta foreldrar markvisst haft áhrif á makavalið?

 Hafa uppeldishættir forspárgildi um farsæld sambands?

Til  þess  að  svara  rannsóknarspurningunum verður  ritgerðinni  skipt  í  sjö
kafla. Byrjað verður í kafla tvö að ræða lítillega um óæskilegar aðstæður og
hvernig  þær  geta  mótað  einstaklinga.  Þriðji  kafli  fjallar  um makaval  og  er
honum  skipt  niður  eftir  þeim  þemum  sem  heimildaleitin  leiddi  í  ljós:
unglingsárin,  samfélagslega og einstaklingsbundna þætti  og vald kvenna og
karla  í  eigin  makavali. Í  fjórða  kafla  verður  skoðað  hvað  felst  í  farsælum
samböndum  og  í  undirkafla  verða  útlistuð  helstu  einkenni  hamingjuríkra
sambanda. Fimmti kafli og undirkaflar hans fjalla um uppeldishætti Baumrind
samtvinnað við hóphyggju- og einstaklingshyggju. Einnig verður skoðað hvernig
mismunandi uppeldishættir geta haft áhrif á félagsleg samskipti og hvort þeir
gætu haft áhrif á framtíðarhegðun í makavali. Í sjötta kafla verður tekið saman
það  helsta  sem tengir  uppeldishætti  og  makaval.  Fjallað  verður  um helstu
niðurstöður, hvort uppeldishættir ge ti  mögulega  haft  áhrif  á  makaval
einstaklinga í framtíðinni. Sjöundi kafli samanstendur af umræðu þar sem rýnt
verður í helstu niðurstöður ritgerðarinnar og hvernig mögulega sé hægt að nýta
þær til frekari rannsókna. 
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2  Óæskilegt umhverfi, mótun og þrautseigja 

Barn biður ekki um að fæðast inn í þessa veröld og hefur því ekkert vald yfir því

hvaða fölskyldu það fæðist inn í. Sum börn eru lánsöm að tilheyra góðum og

ástríkum fjölskyldum sem efla þau og styrkja, á meðan önnur fæðast inn í verri

aðstæður. Í mörgum tilfellum geta slæm uppvaxtarskilyrði eins og vanræksla,

heimilisofbeldi  eða  fíkniefnanotkun  hjá  foreldrum  haft  slæmar  sálrænar

afleiðingar fyrir börn (Herrenkohl o.fl., 2008). Vegna þess að þau alast upp við

þessi  skilyrði  er  líklegt  að  þau  verði  samdauna  ríkjandi  hegðun,  þyki  hún

náttúruleg og hiki við að sækja sér hjálp (Hawkins, 2009), þótt þau læri að slík

hegðun sé ekki samþykkt af samfélaginu. Börn sem koma úr fjölskyldum sem

hafa glímt við heimilisofbeldi hafa oft tilhneigingu til að sækja sér maka sem

passar inn í fjölskyldumynstrið sem þau hafa alist upp við. Vegna þessa eru þau

útsettari fyrir því að endurtaka fjölskyldumynstrið sjálf (Damon og Lerner, 2008;

Gover o.fl, 2008). Eflaust kannast einhverjir við það þegar einstaklingar kvarta

yfir því að laða sífellt að sér slæma maka og skilja ekki af hverju. Forvitnilegt

væri  að  vita  hvað  liggur  þarna  að  baki,  hvort  það  séu  uppeldishættir  og

umhverfið í æsku eða eitthvað allt annað. Líklega eru einstaklingar meðvitaðir

um það þegar þeir verða eldri að fjölskyldulíf þeirra er eða var óheilbrigt en

kannski eru þeir þá þegar orðnir fastir í einhverjum vítahring, eða hafa gefið

upp alla von og möguleika um að geta sótt sér annars konar líf.

Dapurlegt er að vita til þess að margir einstaklingar sem alast upp við hörð
lífsskilyrði ná ekki alltaf að yfirgefa þann erfiða heim. Sem betur fer eru sum
börn sem þó ná að losna undan viðjum ofbeldis og misnotkunar og eru þau oft
skilgreind  sem  þrautseig.  Þeir  unglingar  sem  hafa  verið  skilgreindir  sem
þrautseigir hafa oftast mælst með að lágmarki meðal greindarvísitölu ásamt því
að hafa verið í umsjá að minnsta kosti eins stöðugs foreldris eða umsjáraðila
(Herrenkohl o.fl., 2008). Vert er að nefna að fjölskylda getur bætt upp fyrir það
að alast  upp á slæmum stað eins og fátækra-  eða óregluhverfum, þar sem
slæmur félagsskapur er  tíður. Algengt er að í fátækrahverfum sé mikið framboð
af fíkniefnum og glæpir algengir. Slík lífsskilyrði bjóða hættunni heim og er oft
mikil hætta á að barn taki ranga stefnu í lífinu. Í rannsókn þeirra Schofield og
félaga  (2012)  sem  var  framkvæmd  í  Bandaríkjunum  var  komist  að  þeirri
niðurstöðu að foreldrar geti dregið mikið úr hættunni á að barn þeirra þrói með
sér andfélagslega hegðun vegna búsetu. Til dæmis með því að fylgjast með
vinskap barns og ýta undir að það vingist við börn úr öðrum hverfum sem sýna
æskileg hegðun. Það eykur einnig líkurnar á að þessi börn fylgi viðurkenndum
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viðmiðum og gildum í lífinu. Mikilvægt er að styrkja barnið og láta það verða
sem minnst fyrir neikvæðum áhrifum af hverfinu og miðla þeirri  nauðsyn að
feta rétta braut í lífinu  (Schofield o.fl., 2012). Það getur trúlega verið erfitt ef
hverfisskólinn  er  slakur  og  nemendur  þar  hafa  tilhneigingu  til  að  stunda
áhættuhegðun. Barnið umgengst þá hóp sem iðkar óæskilega hegðun, mikinn
hluta dagsins. Trúlega eykur það líkur á því að barnið leiðist á ranga braut, lendi
í  slæmum félagsskap og þrói  með sér andfélagslega heðgun.  Þótt  rannsókn
Schofield taki mið af bandarísku umhverfi þar sem stéttaskipting getur verið
mikil, þá er mögulega hægt að yfirfæra suma þætti yfir á íslenskt samfélag þar
sem búsetuform í hverfum á höfuðborgarsvæðinu er ólíkt. Í sumum hverfum er
dýrara að eiga heima en í öðrum þótt munurinn sé ekki eins öfgafullur og á
mörgum stöðum í Bandaríkjunum. Líklega er það samspil margra ólíkra þátta
sem vinna saman að því að barn tileinki sér rétta hegðun. Foreldrar geta eflaust
ekki haft fulla stjórn á öllum þáttum sem geta valdið skaða, en geta vissulega
haft einhver völd til að lágmarka neikvæð áhrif þess að búa í slæmu hverfi. En
ekki má gleyma að sumum þáttum er erfiðara eða nær ómögulegt að stjórna
eins og skóla.  Aðgengi  að góðum skólum getur  verið rýrt  eða fjárhagslegar
forsendur hamlað. 

Mikilvægt er að taka tillit til þess að margir þættir hafa áhrif á þroska barns,
eins  og  Urie  Bronfenbrenner  (1977)  færði  rök  fyrir  með  svokölluðu
vistkerfislíkani.  Líkanið samanstendur af  fjórum lagskiptum kerfum sem hafa
áhrif hvert á annað. Eins og gefur að skilja standa foreldrar barninu næstir og
tilheyra  þeir  nærkerfi (e.  microsystem) barnsins  samkvæmt Bronfenbrenner.
Lýðkerfið (e. macrosystem) er aftur á móti ysta kerfið og samanstendur það af
ytri þáttum samfélagsins sem hafa áhrif á barnið eins og viðmið og gildi sem
eru við lýði (Bronfenbrenner, 1977). 

Flókið mynstur umhverfis og lífs  hefur töluverð áhrif  á þroska og sálarlíf
barna  og  þar  af  leiðandi  makaval  þeirra  í  framtíðinni.  Þættir  eins  og
fíkniefnanotkun, heimilisofbeldi og búseta geta orsakað slæm lífsskilyrði sem
oft er erfitt að flýja fyrir einstaklinga sem hafa alist upp við þau. Ekki er ætlunin
að kafa dýpra í þetta málefni, þar sem það væri rannsóknarefni út af fyrir sig.
Þar  sem  þessar  fjölskyldur  beita  í  flestum  tilfellum  einhverjum
uppeldisaðferðum sem geta flokkast undir kenningar Baumrind er ætlunin að
styðjast  við  þær  ásamt  því  að  tengja  þær  við  einstaklingshyggju-  og
hóphyggjusamfélög. Í framhaldinu verður þetta skoðað í samhengi við áhrif á
samskipti einstaklinga þegar kemur að makavali. Nauðsynlegt er þó að hafa til
hliðsjónar að til  eru einstaklingar sem eru frávik frá hinu hefbundna eins og
þrautseigir einstaklingar sem hafa verið tilgreindir hér.

Þeir  einstaklingar  sem  búa  við  erfiðar  aðstæður  hafa  þó  sömu
grundvallarþarfir og aðrir en því miður takmarkaðri og færri tækifæri til þess að
uppfylla  þær.  Þessar  þarfir  eru  til  dæmis  að  hafa  í  sig  og  á,  hafa  öruggan
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samastað, upplifa ást og umhyggju, fjölga sér og vera í farsælu sambandi. Hér í
framhaldinu  verður  farið  dýpra  í  hvernig  uppeldishættir,  samskipti  og
einstaklingsbundnir þættir tengjast makavali einstaklinga.
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3 Makaval

Samkvæmt  Sternberg  (1998)  byggist  ást  á  þremur  grunnþáttum;  nánd  (e.

intimacy),  losta  (e.  passion) og skuldbindingu (e.  commitment).  Mismunandi

ástarsambönd byggjast því á ólíkum samsetningum þessara grunnþátta. Til að

mynda hefur rómantísk ást verið talin búa yfir bæði nánd og losta. Aftur á móti

þegar skuldbinding er byggð á kjánalegri  ást  (e.  fatuous love) á það oftast

rætur sínar að rekja einungis til losta. Þegar um heildstæða ást (e. complete) er

að ræða þá byggist hún á öllum þremur grunnþáttunum (Sternberg, 1998). Ekki

kæmi á óvart að þeir sem ganga í hjónaband búi yfir heildstæðri ást og taki

ákvörðunina alvarlega. Líklega leggja sumir minni þýðingu í hjónabönd. Dæmi

finnast um að einstaklingar giftist á djamminu í Las Vegas og hafi jafnvel verið

undir  áhrifum vímuefna  þegar  gifting  fór  fram.  Hægt  er  að  taka  dæmi  um

poppstjörnuna Britney Spears  sem gifti  sig  árið  2004 æskuvini  sínum í  Las

Vegas og entist það hjónaband aðeins í 55 klukkustundir. Þau hugsuðu lítið út í

ákvörðunina og sáu eftir henni daginn eftir (Grossman, 2004). Þó að sumir gifti

sig í bráðlæti hugsa samt flestir sig trúlega vel um áður en hringar eru settir

upp. Menntun, kyn, aldur og búseta hafa samofin áhrif á makaval eins og nánar

verður rætt um hér í undirköflunum. 

3.1 Unglingsárin

Algengt er að einstaklingar eigi í fyrstu ástarsamböndunum á unglingsárunum

en þau sambönd eru oft  skammlíf  (Connolly  og McIsaac,  2011).  Um miðbik

unglingsaldursins  hefur  stærsti  hluti  unglinga  verið  í  að  minnsta  kosti  einu

sambandi og hafa um 70% sautján ára bandarískra unglinga skilgreint sig hafa

verið í sérstöku rómantísku sambandi síðustu 18 mánuði. Þótt þessi sambönd

vari í skamman tíma eru þau samt sem áður mikilvæg fyrir þroska einstaklinga

(Collins  o.fl.,  2009).  Aukinn  vitsmunaþroski  ásamt  góðri  sjálfstjórn  gefur

unglingum betri tækifæri til þess að skoða félagsleg skipti (e. social exhange

theory)  með  vinum  eða  aðila  sem  þeir  eru  í  rómantísku  sambandi  með.

Kenningin um félagsleg skipti felur í sér samskipti milli einstaklinga, þær gjörðir

og athafnir sem veita geranda vellíðan og/eða gefa umbun og eru líklegri til

þess að verða endurteknar. Þegar einstaklingar eiga í innbyrðis samskiptum er

tilhneiging til að ætlast til þess að ef viðkomandi sýnir ákveðna hegðun verði

hún endurgoldin (Cook og Rice, 2003). Til dæmis ef kærasti færir alltaf kærustu
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sinni  morgunmat  í  rúmið  um  helgar  kæmi  ekki  á  óvart  ef  hún  myndi

endurgjalda honum þá gjörð.

Fjölskyldulífið vegur oftast þungt hjá unglingum en þó oft í annarri mynd en
þegar þau voru börn. Þörf á tengslum verður meira áberandi hjá vinum og í
rómantískum samböndum  (Collins o.fl.,  2009).  Eftir  því  sem unglingar verða
eldri víkkar vinahringur þeirra ásamt því að sterk tengsl myndast milli vina þar
sem báðir aðilar eru jafn háðir hvor öðrum sem mun síðar eiga einnig við í
rómantískum samböndum (Laursen og Williams, 1997). Meiri tíma verður varið
með þeim aðila sem átt er í rómantísku sambandi með, heldur en foreldrum.
Sýn  unglinga  á  hvernig  hegðun og  samskiptum eigi  að  vera  háttað  á  milli
foreldra og barna breytist oft í kjölfarið (Laursen og Williams, 1997).

Í rannsókn Madsen greindu 64% af 165 bandarískum foreldrum frá því að
þau setji einhverjar reglur þegar kemur að stefnumótum hjá unglingum sínum.
Reglurnar fela í sér mismunandi boð og bönn, eins og til dæmis kynlífsbann,
ákveðin  útivistartíma,  að  sýna  viðeigandi  hegðun,  verði  alltaf  að  halda
foreldrum sínum upplýstum um staðsetningu sína með því að hafa reglulega
samband  og að  vera alltaf  í  fylgd  með vinum eða öðrum pörum.  Foreldrar
virðast  vera  strangari  þegar  kemur  að  dætrum  sínum  heldur  en  sonum
(Madsen, 2008). Eflaust kemur það ekki á óvart að strangari reglur gildi fyrir
stúlkur þegar kemur að stefnumótum. Foreldrar hræðast hugsanlega að þær
verði ófrískar eða verði fyrir áreitni og nota foreldrar þá kannski reglurnar sem
ákveðna vernd.

Líklega þykir mörgum einstaklingum á Íslandi eðlilegt að velja sér maka á
sínum  eigin  forsendum.  Ófáar  rannsóknir  hafa  sprottið  upp  tengdar  þessu
málefni sem skoða hvernig val á maka fer fram, með öðrum orðum valmökun
(e. assortative mating) eins og hvaða þættir makar eiga sameiginlega og hvað
veldur því að par slítur samvistum  (Frimmel o.fl., 2013; Verbakel og Kalmijn,
2014). Samkvæmt Bereczkei og félögum (2002) eru þeir einstaklingar sem hafa
haft góð sambönd við foreldra í æsku líklegri til að velja sér maka sem líkist
öðru hvoru foreldri (Bereczkei o.fl., 2002). Á síðustu áratugum virðist menntun
skipta meira máli þegar kemur að makavali. Talið er að það orsakist af því að
menntun er  oft  tengd félagslegri  stöðu og fjárhagi  (Lewis  og Oppenheimer,
2000).

3.2 Samfélagsleg áhrif

Samfélög  og  samfélagsgerð  virðast  hafa  mikil  áhrif  á  hegðun  einstaklinga,

ýmist  meðvitað  eða  ómeðvitað.  Til  að  mynda  í  þeim  samfélögum  sem

menntunarstig  er  einsleitt  eru  meiri  líkur  á  því  að  makar  hafi  sambærilega

menntun. Aftur á móti þar sem menntunarstig er fjölbreytt og breytilegt aukast
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líkurnar á því að aðilar hafi ekki sambærilega menntun. Komið hefur í ljós að

konur á aldrinum 18-29 ára eru líklegri til þess að velja sér maka með minni

menntun en þær sjálfar þegar nær dregur 29 ára aldri. Menntun í samfélaginu

þarf hinsvegar að vera dreifð svo þetta eigi við (Lewis og Oppenheimer, 2000).

Konur með háskólamenntun eru ólíklegri til þess að skilja og líta á hjónaband

sem fjárhagslegt  öryggi.  Þær  eru  einnig  hamingjusamari  í  hjónabandinu  og

fjölskydulífinu en eignast að meðaltali færri börn á lífsleiðinni, í samanburði við

þær sem hafa lægri  menntun (Isen og Stevenson,  2010).  Gildismat foreldra

virðist hafa áhrif á ákvörðun einstaklinga um menntun. Í þeim fjölskyldum þar

sem  mikilvægi  menntunar  er  í  forgrunni  er  líklegt  að  börnin  kjósi  að  feta

menntaveginn (Cenkseven-Onder o.fl., 2010). Áhugavert er að velta fyrir sér að

fjölskyldugildi geta eflaust haft áhrif á val kvenna að kjósa sér háskólamenntun

sem gæti kannski haft áhrif á makval þeirra, barneignir og farsæld hjónabands í

framtíðinni.   

Vegna samfélagsbreytinga síðustu áratugi hefur þróun átt sér stað í mörgum
hóphyggjusamfélögum. Skipulögð hjónabönd voru eitt sinn allsráðandi í sumum
þjóðfélögum en færst hefur í aukana að láta ástina ráða för. Áherslan hefur þar
með  færst  frá  því  að  giftast  af  skyldu  yfir  í  að  finna  maka  sem  veitir
gagnkvæma  ást  og  virðingu,  byggða  á  forsendum  eiginhagsmuna  (van
Zantvliet o.fl., 2014). Einn helsti grundvallarmunur á hjónaböndum sem stofnað
er til af ást og þeim sem eru skipulögð er sá að athyglin er fyrst og fremst á
stórfjölskylduna í þeim skipulögðu. Aftur á móti þegar maki er valinn af ást er
einblínt á hvað einstaklingurinn sjálfur álítur vera ákjósanlega þætti í fari maka.
Opinn persónuleiki, aðlaðandi og íþróttamannslega byggð/ur hafa reynst vera
ofarlega á lista þegar verið er að velja maka á grundvelli  ástar  (Buunk o.fl,
2008). 

Fyrir  fjórum áratugum voru  skipulögð  hjónabönd  í  Tyrklandi  og  Marokkó
algeng.  Þó  að  dregið  hafi  verulega  úr  skipulögðum hjónaböndum í  þessum
löndum eru þau enn við lýði og hafa í mörgum tilfellum tekið á sig aðra mynd.
Foreldrarnir beita öðrum aðferðum við að hafa áhrif á makaval barna sinna. Til
að mynda byrja foreldrar á því að reyna að hafa áhrif á aðgengi að líklegum
stöðum sem makaval gæti átt sér stað. Reynt er að takmarka og/eða ýta undir
aðsókn á ákveðna staði eins og til dæmis trúarsamkomur til þess að auka líkur
á  að  maki  búi  yfir  sambærilegum gildum og  lífsstíl  (Buunk  o.fl.,  2008;  van
Zantvliet o.fl., 2014). Á seinni stigum reyna foreldrar að hafa afskipti ef þau eru
ekki samþykk makavali barnsins. Geta þau beitt neikvæðum athugasemdum,
hótunum, útilokun, afturhaldi á stuðningi eða jafnvel gripið til ofbeldis til þess
að rjúfa sambönd (van Zantvliet o.fl., 2014). Indversk-amerísk kona sem greindi
frá ástæðu sinni  fyrir  að velja ekki  maka af öðrum uppruna sagði að móðir
hennar hefði aldrei fyrirgefið bróður hennar sem giftist evrópsk-amerískri konu
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(Buunk o.fl., 2008). Líklega hefur hún upplifað þau neikvæðu áhrif sem bróðir
hennar varð fyrir af hendi fjölskyldunnar og því ekki viljað feta í fótspor hans.
Áhættan virðist  því  vera of  mikil  til  þess  að velja  maka af  öðrum uppruna,
hræðslan við að verða útilokuð eða hljóta neikvæð viðbrögð frá foreldrum.  

Þess ber að geta að uppeldishættir eiga oft rætur sínar að rekja til  trúar
einstaklinga. Þeir foreldrar sem eru strangtrúaðir eru í mörgum tilfellum með
skipandi uppeldishætti, til að halda aga á heimilinu. Þessir foreldrar hræðast oft
að  börnin  velji  sér  annan  farveg  en  þeir  sjálfir  kjósa  og  velja  því  skipandi
uppeldi  til  þess  að  fyrirbyggja  að  þeir  missi  stjórnina.  Sjálfstæði,  sjálfræði,
persónuleikamótun ásamt sjálfsvaldi  getur  valdið  því  að unglingar fjarlægist
gildi og reglur foreldra sem beitt hafa skipandi uppeldi vegna trúar. Þessi hópur
unglinga er líklegur til að gera uppreisn gegn foreldrum sínum sökum skipandi
uppeldishátta frekar en vegna trúarinnar sjálfrar (Abar o.fl., 2009). Ef horft er á
málið  frá  sjónarhóli  foreldranna  hafa  þau  eflaust  hag  barnanna  og
fjölskyldunnar að leiðarljósi vegna hræðslu við stimplun frá samfélaginu eða að
barnið hljóti ekki náð fyrir augum trúarinnar. Líklegt er að foreldrar upplifi að of
mikið sé í húfi til að leyfa börnunum að finna sig sjálf. 

Mikil  breyting hefur  orðið  á  fjölskyldumynstri  síðustu  áratugina,  þar  sem
giftingum  hefur  fækkað  og  skilnuðum  fjölgað.  Ekki  má  gleyma  að  þessi
umskipti  hafa  átt  sér  stað  á  tíma  örrar  tækniþróunar  og  breyttra
samskiptahátta  (Isen  og  Stevenson,  2010).  Áhugavert  væri  að  skoða  með
frekari rannsóknum þá samfélagslegu þætti sem geta haft áhrif á makaval en
einnig hvað einstaklingarnir hafa um sitt eigið val að segja.

3.3 Einstaklingsbundnir þættir

Í gegnum tíðina hafa rannsónir sýnt að karlmenn sækja frekar í yngri konur og

eru þær einnig líklegri til  þess að kjósa eldri karlmenn. Rannsókn var gerð í

Finnlandi  þar  sem  12.656  svöruðu  spurningalistakönnun  um  kynhegðun  og

kynóra sína. Kom þar í ljós að aldur virðist skipta síður máli fyrir konur heldur

en karla. Karlmenn bæði yngri og eldri en 25 ára kusu og höfðu óra um konur í

kringum 25 ára aldur.  Getgátur voru að niðurstaðan gæti  stafað af  frjósemi

kvenna á þessum aldri eða að eldri karlmenn laðist að æskuljómanum vegna

þess að þeir sjálfir sakna hans (Antfolk o.fl., 2014). Gaman er að hugsa til þess

að oft er minnst á svokallaðan ,,gráan fiðring'' hjá karlmönnum um miðjan aldur

og gæti það kannski haft einhverja tengingu við þessar niðurstöður sem væri

áhugavert að skoða nánar. 

Þeir  einstaklingar  sem  búa  yfir  miklu sjálfsáliti  og  álíta  sig  vera  góðan
makakost  hafa  reynst  vera  vandlátari  en  aðrir.  Tengsl  hafa  fundist  milli
sjálfsskynjunar einstaklings og makavals hjá báðum kynjum. Lengi vel hefur því
verið haldið fram að andstæður dragist saman, aftur á móti hefur það sýnt sig
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að svo er ekki. Talið er að einstaklingar kjósi sér maka sem eru svipaðir þeim
sjálfum (Buston og Emlen, 2003). Talið er að það sé innbyggt í mannskepnuna
að leita sér maka sem hafa einkenni sem svipar til þeirra sjálfra  (Simons og
Conger, 2007) en til þess að koma í veg fyrir innræktun þá mega líkindin ekki
vera  of  mikil (Bereczkei  o.fl.,  2002).  Vegna  þessa  er  talið  líklegra  að
einstaklingar sem sýni andfélagslega hegðun dragist saman  sem og lífsglaðir
og afslappaðir finni hvorir aðra (Simons og Conger, 2007) . 

Jákvæð fylgni hefur fundist milli vitundar kvenna í vestrænum samfélögum
varðandi  útlit  sitt  og fjárhagslega- og þjóðfélaglega stöðu maka.  Konur sem
upplifðu  sig  myndarlegar  kusu  maka  með  völd  og  vænlega  fjárhagsstöðu.
Sambærilega  hafa  fundist  tengsl  milli  hugmynda karla  um fjárhagslega-  og
þjóðfélagslega stöðu sína og mikilvægi útlitsþátta í makavali, það er að segja
þeir  sem  töldu  sig  fjárhagslega  vel  stadda  kusu  frekar  myndarlegri  konur
(Buston og Emlen, 2003). Karlmenn virðast láta aðlaðandi útlit vega þyngra í
fari maka heldur en konur en valdastaða virðist vera mikilvægari hjá konum.
Bæði kynin álíta samt sem áður að það sé jafn mikilvægt að maki sé góður og
viðkunnanlegur  (Bryan o.fl., 2011). Líklega velta einstaklingar þessum þáttum
kannski ekki meðvitað fyrir sér þegar makaval er annars vegar, heldur dragast
að þeim sem sýna eftirsótta kosti í hegðun og fari. Karlmenn hafa sýnt að þeir
leggja meira á sig við það að tengjast aðila eða líklegum makakosti sem svipar
til þeirra þegar kemur að aðlaðandi útlitsþáttum. Þeir vanda sig við að varpa
upp jákvæðri mynd af sjálfum sér, ásamt því að reyna að láta samskiptin vera
flæðandi. Konur hafa hinsvegar ekki sýnt sambærilega hegðun  (van Straaten
o.fl., 2009) og virðast því kannski sjálfsöruggari í samskiptum við hitt kynið. Í
framhaldi  af  þessu  sýndi  ein  rannsókn  sem  gerð  var  í  Noregi  á  88
sjálfboðaliðum úr  háskóla  að  bláeygðir  karlmenn virðast  vera vandfýsnari  á
útlitsþætti  í  makavali.  Bláeygðu  karlkyns  þátttakendurnir  sýndu  bláeygðum
konum meiri áhuga og þóttu þær myndarlegri. Engin sambærileg tengsl hafa
fundist hjá bláeygðum konum eða aðilum með annan augnlit. Erfitt er að vita
nákvæmlega af hverju þessi  tengsl finnast en getgátur eru uppi um að það
gæti stafað af því að bláeygðir karlmenn vilji fyrirbyggja að konan haldi framhjá
sér, þar sem fyrrnefndur augnlitur er víkjandi erfðaeinkenni (Laeng o.fl., 2006).
Augnlitur kvenna virðist skipta miklu máli fyrir bláeygða karlmenn þegar kemur
að makavali. Jafnvel þó að um stóra og viðamikla rannsókn hafi verið að ræða
og niðurstöður hafi sýnt litlar líkur á tilviljun, þá er ekki hægt að útiloka það. Því
væri áhugavert að sjá hvort að fleiri sambærilegar rannsóknir gæfu svipaðar
niðurstöður. 
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3.4 Vald kvenna í eigin makavali

Í gegnum söguna hefur sú mýta haldist á lofti að konur geti valið sér maka, þar

sem fjöldi biðla gangi á eftir þeim með grasið í skónum. Gögn um 190 veiði- og

safnsamfélög  hafa þó sýnt  að konurnar  höfðu takmarkaðra val  en áður  var

talið. Foreldrar skipuðu stóran sess þar sem þeir höfðu markvisst áhrif á val

dætra sinna, með því markmiði að fjölskyldan hagnaðist. Talið er að ef afskipti

foreldra  hefðu  ekki  átt  sér  stað  þá  hefði  makavalið  aðeins  verið  byggt  á

hugmyndum  um  eigin  hagnað  án  tillits  til  fjöldskyldu.  Valið  myndi  líklega

byggjast á þeim þáttum sem einstaklingurinn sjálfur álítur mikilvægasta eins og

til  dæmis  kímnigáfu  eða  útliti  í  stað  fjárhagsöryggis  fyrir  fjölskyldu  sem

foreldrar myndu kjósa. Áhugavert er að geta þess að foreldrar drengja virðast

hafa  minni  völd  varðandi  val  þeirra  heldur  en  foreldrar  stúlkna  (Apostolou,

2007). Gæti það stafað af því að foreldrar stúlkna vilji vernda þær og fá sem

mest út úr makavalinu fyrir fjölskylduna (Buunk o.fl., 2008). 

Að velja sér maka á grundvelli ástar hefur tíðkast í iðnvæddum vestrænum
ríkjum en er ekki álitið jafn mikilvægt í öðrum samfélögum (Becker, 1993). Í
sumum samfélögum hafa einstaklingar takmarkað frelsi til að velja sér maka.
Meðal tyrkneskra og marokkóskra innflytjenda í Hollandi eru minna menntaðir
foreldrar meira ríkjandi í ákvarðanatöku um makaval barna sinna. Aftur á móti
minnka áhrifin ef börnin sækja sér meiri menntun  (van Zantvliet o.fl., 2014).
Ástæðan er kannski sú að foreldrar geta meira stjórnað, leiðbeint eða skipað
börnum sínum ef þau eru ómenntuð, þar sem þeim er kannski vísað í átt að
maka sem veitir þeim fjárhagslegt öryggi. Ef barnið hefur hlotið menntun er
eflaust líklegra að það geti séð fjárhagslega fyrir sér og líti ekki á hjónaband
sem leið til fjárhagslegs öryggis. Fyrr á tímum var einmitt ríkjandi í samfélaginu
að konur voru heimavinnandi og fjárhagsstaða og möguleikar maka höfðu mest
áhrif á framtíðarlífsskilyrði þeirra. Vegna þessa hafa foreldrarnir einnig haft hag
stúlknanna  sem  og  sinn  eigin  fyrir  brjósti  þar  sem  oft  hefur  ábyrgðin  á
umönnun  foreldra  í  ellinni  lent  á  herðum barnanna.  Í  Japan  hefur  þróun  á
búsetumynstri  breyst  og  eru  stjórnvöld  farin  að  ýta  undir  að  börn  sjái  um
foreldra sína í ellinni eins og tíðkaðist áður. Ástæðan er plássleysi á elliheimilum
vegna hækkandi aldurs þjóðarinnar (Ogawa og Retherford, 1997). Ef til vill gæti
þetta haft áhrif á að foreldrar fari aftur að skipta sér meira af makavali barna
sinna, þar sem óvíst er að þau geti séð um sig sjálf í ellinni eða hljóti vistun á
öldrunarheimili. 

Eins og áður hefur komið fram hefur álit foreldra vegið þungt þegar kemur
að makavali barna sinna. Erfitt er að vita nákvæmlega hvernig áhrif foreldrar
hafa  á  makaval  barna,  nema í  skipulögðum hjónaböndum.  Samfélagsgerðin
getur  þó  gefið  ágæta  vísbendingu  (Buunk  o.fl.,  2009).  Í  mörgum
hóphyggjusamfélögum er heiður fjölskyldunnar talinn vera einn mikilvægasti
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þátturinn og hafa sumir þurft að gjalda fyrir að sverta mannorð fjölskyldu sinnar
með lífi sínu. Svonefnd heiðursmorð, þar sem fjölskyldumeðlimur tekur líf þess
meðlims sem hefur hegðað sér óásættanlega til þess að endurheimta heiður
fjölskyldunar, tíðkast í sumum slíkum samfélögum. Sem dæmi hafa konur verið
myrtar  fyrir  það  eitt  að  búa  með  manni  eða  hefja  sambúð  fyrir  giftingu.
Heiðursmorð eru enn við lýði og tíðkast þau víða í Miðjarðarhafslöndunum, Mið-
Austurlöndum, Arabíu, Arabalöndum og latneskum-amerískum löndum (Caffaro
o.fl, 2014). Komið hefur í  ljós að í  þessum löndum er gjarnan beitt skipandi
uppeldisháttum og gripið til harðari aðgerða til þess að láta börn hlýða. Með
harðari aðgerðum er átt við líkamlegar- og andlegar refsingar sem ekki eru í
hlutfalli við gjörðir barnsins (Rudy og Grusec, 2006).

Hóphyggjusamfélög virðast frekar en einstaklingshyggjusamfélög ýta undir
að foreldrar reyni að stjórna og hefta börn, bæði í leik og á matartímum (Rudy
og Grusec, 2006).  Í  hóphyggjusamfélögum er ofbeldi  gegn konum því miður
algengt,  sem leiðir  oft  til  heiðursmorða. Konurnar eru því  oft  neyddar til  að
hegða  sér  á  þann  máta  sem  samfélagið  krefst,  óháð  aðstæðum  eins  og
nauðgunum, skipulögðum hjónaböndum eða óhamingjusömum hjónaböndum.
Skammarlegt  þykir  til  dæmis  ef  konu  er  nauðgað  og sætir  hún  oft  harðari
refsingu fyrir það en gerandinn. Hamingja og vilji kvenna er því síður í forgrunni
og hafa þær lítil  völd, þar sem þær eiga að uppfylla skyldur sínar og hafa í
hávegum  heiður  eiginmanns  síns  og  fjölskyldunnar.  Þess  ber  að  geta  að
heiðursmorð  og  ofbeldi  gegn  konum  tíðkast  einnig  í
einstaklingshyggjusamfélögum  eins  og  Ítalíu,  sem  hefur  orðið
einstaklingsmiðaðra síðustu áratugi. Það var ekki fyrr en í kringum 1960 sem
konur fóru að öðlast meiri völd á Ítalíu. Samt sem áður ríkja þar enn kynjuð
viðhorf þar sem ætlast er til að konur uppfylli ákveðin hlutverk  (Caffaro o.fl.,
2014). Eflaust kemur það ekki á óvart að margar rannsóknir hafa sýnt að konur
eru í meiri hættu á að verða fórnarlömb ofbeldis í samböndum en karlar (Gover,
2004). Hika þær sem alast upp við hóphyggju við að leita sér hjálpar þar sem
þær hafa verið skilyrtar til að fórna sér fyrir heildina og þurfa kannski að þola
stimplun og kynjuð viðhorf (Ahmad o.fl., 2009). Í okkar samfélagi sem komið er
eitthvað lengra í jafnréttisbaráttu er erfitt að ímynda sér að slík framkoma gegn
konum sé enn við lýði. Þar sem vilji  þeirra og skoðanir hafa lítið sem ekkert
vægi  í  samfélaginu  og  þær  hljóti  óafturkræfar  refsingar  fyrir  ýmis  atvik  og
jafnvel það sem þær hafa enga stjórn á eins og nauðgun. 

3.5 Vald karla í eigin makavali

Áhugavert er að velta fyrir sér hvar mörkin liggja milli þess að vera fullkomlega

skipulagt  hjónaband  yfir  í  algjörlega  afskiptalaust.  Líklega  upplifa  sumir

einstaklingar  að  foreldrar  séu  fullmikið  að  þrýsta  á  hjónaband  án  þess  að
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makinn sé beinlínis valinn fyrir þá. Í sumum dreifbýlissvæðum Kína ríkir enn

mikil  áhersla  á  að  synir  giftist  svo  þeir  geti  séð  um foreldra  sína  í  ellinni.

Ættingjar og foreldrar virðast þrýsta mikið á þá karlmenn sem eru einhleypir að

giftast af ótta við að hafa enga tengdadóttur og/eða barnabörn til að sjá um sig

í  ellinni  (Zhou o.fl.,  2011).  Zhou og félagar  (2011)  framkvæmdu eigindlega

rannsókn þar sem þátttakendur voru 45 einhleypir karlmenn á aldrinum 30-43

ára  af  36 dreifbýlissvæðum í  Kína.  Djúpviðtöl  voru  notuð  til  þess  að  skoða

upplifun  þeirra  og  þau  andlegu  áhrif  sem  fylgja  því  að  vera  einhleypur  í

samfélagi  þar  sem  hjónabönd  eru  álitin  mikilvægur  samfélagslegur  þáttur.

Flestir  þeirra greindu frá því að þeir væru mjög óhamingjusamir og upplifðu

mikla  skömm  yfir  því  að  vera  ógiftir  og  eiga  engin  börn.  Áttu  allir  það

sameiginlegt að þeir kenndu fátækt sinni um líf sitt sem einhleypir menn ásamt

kvenmannsskorti í dreifbýlinu, þar sem flestar konur kusu að flytja í þéttbýli og

giftast efnuðum karlmönnum. Þess ber að geta að Kína hefur hæsta hlutfall

karla á móti konum í heiminum, mögulega hafa konur því úr fleirum að velja

þegar kemur að makavali (Zhou o.fl, 2011). 

Flestir af þeim þátttakendunum sem tóku þátt í  rannsókninni virtust hafa
misst  alla von þegar kom að ástarmálum.  Til  að mynda nefndi  einn 36 ára
þátttakandi að foreldrar hans nöldruðu stanslaust í honum og sögðu honum að
hann þyrfti að drífa sig að finna kvenkost, því þegar hann yrði fertugur yrði það
of seint. Sagðist hann þegar hafa gefið upp alla von um að finna konu. Annar 32
ára þátttakandi tók í svipaðan streng, þar sem hann upplifí að það væri ekki
rætt um neitt annað þegar ættingar hans koma saman en að hann þurfi að
ganga út. Ræddi annar 36 ára áhyggjurnar og vonbrigðin yfir því að foreldrar
hans væru þegar orðin sjötug og hann hefði ekki getað veitt þeim tengdadóttur
til að sjá um þau í ellinni, þar sem þau væru orðin of gömul til þess að sjá um
sig sjálf  (Zhou o.fl., 2011). Sjá má að mikil skömm og sorg fylgir því að vera
einhleypur í þeim samfélögum þar sem ætlast er til þess að einstaklingur giftist
og fjölgi sér. Upplifðu allir þátttakendurnir baktal, aumkun og stimplun í garð
þeirra frá samfélaginu, að þeir væru í raun frávik. Sumir reyndu að gleyma sér í
vinnunni, það var þeirra aðferð til  að ráða við aðstæðurnar. Skömmin virðist
samt sem áður liggja einna helst í að geta ekki þóknast foreldrum sínum og
veita þeim öryggi í ellinni, þá með tengdadóttur og barnabörnum. Karlmennirnir
bjuggu í samfélagi þar sem hjónabönd voru hálfgert skilyrði en þó ekki svo að
þau væru meðvitað skipulögð. Hóphyggjan olli  því  að ætlast  var til  þess að
börnin fyndu sér góðan maka, gengu í hjónaband og eignuðust afkvæmi sjálf.
Þátttakendurnir  hafa trúlega upplifað að þeir  uppfylltu ekki  skyldur  sínar  og
stimpluðu  sjálfa  sig  því  sem  veika  hlekki  í  fjölskyldunni.  Frá  sjónarhóli
kvennanna er þessu hinsvegar öðruvísi farið, vegna þess að meira framboð er
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af  körlum  er  líklegt  að  foreldrar  þeirra  þrýsti  á  að  þær  giftist  með  hag
fjölskyldunnar fyrir brjósti og kjósi þar með fjárhagslegt öryggi.

Ákveðnir þættir í fari maka barns virðast vega þungt hjá foreldrum, óháð
legu og landamærum. Mikilvægt virðist vera að maki sé af sama þjóðerni, hafi
sömu trú og komi úr sömu þjóðfélagsstétt, ef ekki hærri. Hindu konur í Bretlandi
hafa greint frá því að foreldrar þeirra myndu aldrei samþykkja að þær myndu
velja  sér  maka af  öðru  þjóðerni.  Í  Japan  hefur  tíðkast  að  skoða ættarsögu,
stéttar- og fjárhagsstöðu fjölskyldu í makvali. Húsmæðraeiginleikar virðist vega
hátt í  Japan og Kína og kannað er hvort kvenkyns fjölskyldumeðlimir búi yfir
þeim dyggðum. Aftur á móti skiptir máli að karlmaður búi yfir traustvekjandi
eiginleikum eins og samstarfsfýsi, vingjarnleika, menntun og góðri ætt (Buunk
o.fl., 2008). 

Eflaust kemur ekki á óvart að árekstrar geta átt sér stað á milli foreldra og
barna þegar kemur að hvaða þættir skipta mestu máli í fari maka. Til að mynda
eru þættir eins og óaðlaðandi og húmorslaus efst á lista yfir óásættanleg atriði
hjá börnum. Foreldrum þykir aftur á móti verst að maki sé af öðrum uppruna
eða eigi fyrri sambönd að baki (Buunk o.fl., 2008). Eins og gefur að skilja er
líklegt að ágreiningur ætti sér stað ef barn kæmi heim með maka af öðrum
uppruna sem er fríður og með húmor, en á skilnað að baki og börn úr fyrra
sambandi.  Ef  til  vill  myndu sumir  foreldrar  ekki  taka tilvonandi  tengdabarni
opnum  örmum.  Þegar  fólk  fellir  hug  saman,  hvort  sem  er  á  sínum  eigin
forsendum eða ekki, er þar með ekki fullvíst hvort samband verði hamingjuríkt
og endist. Áhugavert er að velta fyrir sér hvaða þættir það eru sem skilgreina
og stuðla að farsælu sambandi. 
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4 Farsæl sambönd

Ég man vel eftir því þegar ég var lítil  stelpa og lesin voru fyrir mig klassísk

ævintýri  á  kvöldin  eins  og  Mjallhvít  og  Öskubuska.  Alltaf  voru  hjónabönd

lofsömuð  og  virtust  þau  tákn  fullkomnunar,  þar  sem  prinsessan  giftist

prinsinum sínum og þau lifðu hamingjusöm til æviloka. Velti ég því fyrir mér

núna þar sem ég er orðin fullorðin kona, hamingjusöm til æviloka. Hvað felst í

því, hvað er það sem einkennir farsælt samband eða hjónaband? 

Það virðist tengjast að eiga maka og búa að stöðugri og meiri lífsfyllingu (e.
life  satisfaction).  Qari  og  félagar  (2014)  framkvæmdu  langtímarannsókn  á
árunum  1984-2006  og  voru  þátttakendur  12.000  í  lok  rannsóknar.
Spurningarlistakannanir voru lagðar endurtekið fyrir með nokkurra ára millibili
þar sem markmiðið var að athuga upplifun þátttakenda á lífshamingju þeirra á
tíu punkta kvarða. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að hnignun virðist verða
á lífsfyllingu einstaklinga eftir fyrsta árið í hjónabandinu. Hún er talin vera mest
í kringum árið fyrir og árið eftir brúðkaup. Þó að lífsfyllingin minnki verður hún
stöðug og yfirleitt alltaf meiri heldur en hún var á meðan einstaklingurinn var
einhleypur. Qari og félagar (20014) settu fram getgátur þess efnis að aðlögun
að hjónabandinu gæti orsakað þessa hnignun á lífsgæðunum  (Qari, 2014). Á
fyrstu  mánuðum  eftir  brúðkaup  gæti  verið  að  parið  sé  að  aðlagast
hjónabandinu  og  öllum  þeim  daglegu  skyldum  sem  fylgja.  Kannski  upplifa
einstaklingarnir örlitla depurð eða leiða eftir fyrsta árið, þar sem verið er að
komast aftur inn í hversdagsleikann eftir alla þá spennu sem fylgdi brúðkaupinu
og hveitibrauðsdögunum. 

Samkvæmt Gary S. Becker (1993) eru hjónabönd hagstæð fyrir einstaklinga
þar sem par öðlast meiri mannauð (e. human capital) þegar það skiptir með sér
verkum. Í Bandaríkjunum var þó oftast tilhneiging hjá pörum að annar aðilinn
sjái að mestu um heimilisverkin á meðan hinn er aðalfyrirvinnan eða einbeiti
sér að vinnumarkaðnum. Með þessu móti hagnast þau meira saman en sitt í
hvoru lagi. Becker skilgreinir fjölskyldu sem einingu sem framleiðir bæði hluti
fyrir  heimilið  og vinnumarkaðinn  (Becker,  1993).  Skilgreining Beckers virðist
takmarkað eiga við nútímasamfélag og þá sérstaklega á Íslandi, þar sem miklar
breytingar hafa orðið undanfarin ár. Til að mynda er hægt að nálgast ýmsar
vörur og þjónustu sem auðvelda heimilisverkin (Isen og Stevenson, 2010) og
útivinnandi íslenskum konum hefur fjölgað. Þó að Becker hafi haft hagfræðilegt
sjónarhorn á hjónabandið, að það sé fyrst og fremst framleiðslueining, þá tel ég
að það sé eflaust ekki grundvallarástæðan hjá flestum pörum þegar þau ganga
í hjónaband.
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Vegna  þess  að  pör  og  einstaklingar  eru  ólíkir  skilgreina  þau  trúlega
hamingju á mismunandi vegu, það sem einum þykir vera hamingjuríkt þarf ekki
endilega að merkja það sama hjá öðrum. Þó að hamingjan sé afstæð, þá er
hægt að finna ákveðin tengsl á milli ánægju í sambandi og líkum á skilnaði eins
og  rannsókn  Waite  og  félaga  (2009)  sýndi.  Rannsóknin  var  framkvæmd  í
Bandaríkjunum yfir 5 ára tímabil með 5232 þátttakendum, allir 19 ára og eldri
og höfðu það sameiginlegt að vera giftir í upphafi rannsóknar. Þátttakendurnir
voru látnir meta samband sitt í upphafi og svo 5 árum síðar. Áhugavert var að
sjá að þeir sem skilgreindu sig óhamingjusama í upphafi í hjónabandinu voru
ekkert verr staddir andlega hvort sem hjónabandið endaði með skilnaði  eða
ekki. Aftur á móti voru þeir sem skilgreindu sig hamingjusama í upphafi líklegri
til þess að skilja á tímabilinu. Líklegt er að þessi hópur hafi gengið í gengum
mjög neikvætt tímabil í einhverja mánuði fyrir skilnað. Þess ber samt að geta
að aðeins fjórðungur af þátttakendum hafði skilið í lok rannsóknar (Waite o.fl.,
2009). Waite og félagar (2009) skoðuðu ekki ástæður skilnaðanna en hægt er
að velta því fyrir sér hvort að þeir þátttakendur sem héldu að hjónabandið hafi
verið gott í upphafi hafi upplifað eitthvað gríðarlegt áfall eða tilfinningalegt brot
af hálfu maka. Kannski hafa aðstæðurnar komið þeim í opna skjöldu og kannski
upplifað óafturkræf svik, til að mynda framhjáhald. Gæti það hafa haft þau áhrif
að annar aðilinn hafi upplifað hjónabandið og hamingjuna sem gervi og makinn
ætti sér því enga málsbót.

Þrjú svið hafa verið tilgreind sem þurfa að vera í samræmi á milli tveggja
einstaklinga til þess að samband þeirra geti haldist farsælt: i) Skilgreiningar og
mat á kostum annarra. Þá er átt við hverju einstaklingur leitar að í fari annarra
og hvað hann álítur vera ákjósanlegt og hvað ekki. ii)  Sjálfsmat eða hvernig
einstaklingur upplifir sjálfan sig og telur vera kosti sína og galla. Síðast en ekki
síst  er  það  iii)  túlkun  sjálfsmats  á  hvað  maki  álítur  ákjósanlegt  eða  í  raun
hvernig einstaklingur telur makann upplifa sig, hann setur sig í spor makans og
sér sjálfan sig með augum hans. Talið er að stöðugt og farsælt samband feli í
sér  að  makaval  byggist  á  líkum  eiginleikum  en  ekki  sem  flestum  kostum
(Buston og Emlen, 2003). En hvernig er hægt meta þá þætti  sem einkenna
farsælt samband? Eflaust er hægt að skilgreina það á marga ólíka vegu. Hér er
ætlunin að styðjast  við þá þætti  sem margir  vísindamenn hafa notast  við  í
rannsóknum sem eru: Lengd sambands, stöðugleiki,  ánægja, aðlögunarhæfni
pars og skuldbinding (Asoodeh o.fl., 2010). 

4.1 Einkenni farsælla sambanda

Rannsóknir  á tilhugalífinu og lífsgæðum einstaklinga hafa þróast hratt  síðan

vísindamenn fóru að veita jákvæðri sálfræði áhuga, vegna þess að hún gaf nýtt

og betra sjónarhorn á rannsóknarefnið (Lee og Ono, 2008). 
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Samfélagslegur  þrýstingur  og  gildi  eru  mótandi  þættir  í  viðhorfum  og
skoðunum  einstaklinga.  Þar  af  leiðandi  hefur  það  áhrif  á  skilgreiningu
samfélagsþegnanna  á  þeirra  hamingju  og  valkostum  í  lífinu,  allt  frá
tómstundum til makavals. Í Bandaríkjunum hefur komið í ljós að í hjónaböndum
þar sem par hefur svipaðar tekjur ríkir meiri ánægja í sambandinu. Hinsvegar
er parið líklegra til þess að slíta samvistum mögulega vegna þess að það þarf
ekki  að  treysta  á  hvort  annað  fjárhagslega.  Bandarískir  karlmenn  eru  svo
ánægðari þegar konurnar eru meira heimavið heldur en útivinnandi. Í Japan eru
konur ánægðari að sinna heimilishaldinu frekar en að vera á vinnumarkaðnum,
hinsvegar er ánægja þeirra einnig tengd heildartekjum heimilisins (Lee og Ono,
2008). Áhugavert er að sjá hversu ólík sjónarmið ríkja milli heimsálfa. Vegna
þess hversu mikil hóphyggja ríkir í Japan (Hamamura, 2012) er líklegt að það
hafi áhrif  á hvað konurnar þar álíta  vera farsælt líf.  Hamingjan hjá þeim er
sterklega tengd fjölskyldu og virðast þær vera ánægðar með hlutskipti sitt en
vilja  eflaust  samt  sem  áður  búa  við  góð  fjárhagsleg  kjör.  Þar  sem
einstaklingshyggja ríkir meira í Bandaríkjunum (Hamamura, 2012) virðist vega
þungt hjá konunum þar hvað veitir  þeim ánægju í  hjónabandinu og að vera
fjárhagslega sjálfstæðar. 

Komið hefur  í  ljós  að pör  þar  sem bæði  eru af  rómönskum (e.  hispanic)
uppruna  eru  í  minni  hættu  á  að  skilja  heldur  en  önnur  pör  sem  eiga
sameiginlegan  uppruna  (Goldstein  og  Harknett,  2006).  Ástæðan  hefur  ekki
verið uppgötvuð en kannski hefur trúin einhver áhrif þar á, að samfélagið líti
skilnað hornauga og pör upplifi það ekki  sem mögulegan valkost.  Það hefur
einnig sýnt sig að minni stöðugleiki virðist ríkja meðal einstaklinga sem koma af
ólíkum uppruna eða þar sem menntunargráða er ekki sambærileg (Goldstein og
Harknett, 2006). Þó er talið að pör í hjónaböndum þar sem konan er yngri og
minna menntuð búi lengur saman í samanburði við önnur pör  (Asoodeh o.fl.,
2010). Draga má þá ályktun að það gæti stafað af því að þessar konur eru
minna fjárhagslega sjálfstæðar og eru því ólíklegri til þess að vilja skilja.

Makar  sem  eru  sammála  þegar  kemur  að  trúarskoðunum  og  tengdum
málefnum eru taldir vera líklegri til þess að eiga sjaldnar í útistöðum hvort við
annað og þar með líklegri til að búa við farsælt samband. Trúarstimpill er ekki
það sem skiptir öllu máli, heldur virðist kjarninn liggja í því hversu samstíga og
sammála  par  er  um grundvallaratriði  og  lífsgildi  (Chinitz  og  Brown,  2001).
Asoodeh og félagar (2010) gerðu rannsókn þar sem spurningarlistar voru lagðir
fyrir 300 pör með það að markmiði að athuga hvaða þættir einkenna farsæl
sambönd. Til þess að öðlast dýpri skilning voru síðan fengin 3 pör í djúpviðtöl
sem höfðu það sameiginlegt að hafa verið gift í meira en 10 ár og skilgreindu
sig  sem  hamingjusöm.  Traust,  trú,  vingjarnleg  samskipti,  heiðarleiki,
skuldbinding og sameiginlegar ákvarðanir virtust einkenna sambönd þeirra sem
skilgreindu sig  hamingjusöm.  Pörin  sem voru  tekin  í  djúpviðtöl  áttu  það  öll
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sameiginlegt  að  hafa  kynnst  í  gegnum  ættingja,  höfðu  sömu  gildi,  trú,
fjárhagslega stöðu og félagslegan og menningarlegan bakgrunn. Pörin sögðu að
þegar ágreiningur kæmi upp reyni þau alltaf að ná sáttum eftir stutta stund
með málamiðlunum og binda meðvitað enda á ágreininginn. Þó að parið hafi
verið  bestu  vinir  áttu  þau  einnig  aðra  nána  vini  en  gættu  þó  að  því  að
vinasamböndin hefðu ekki  neikvæð áhrif  á hjónaband þeirra,  þá  væri  þeirri
utanaðkomandi vináttu slitið. Áhugavert var að pörin ræddu öll um mikilvægi
þess að hafa góðan húmor því það lífgaði upp á tilveruna (Asoodeh o.fl., 2010).
Fróðlegt er að sjá að pörin þrjú sem fóru í djúpviðtöl höfðu kynnst maka sínum í
gegnum ættingja. Líklega aukast líkurnar á því að makinn hafi svipuð viðmið,
gildi og bakgrunn og er þegar samþykktur af einhverjum ættingjum. Sjá má að
mikilvægt  er  að  gera  fleiri  eigindlegar  rannsóknir  til  þess  að  öðlast  dýpri
skilning á hamingjuríkum samböndum. Áhugavert væri að sjá hvort niðurstaðan
myndi breytast ef sambærileg rannsókn yrði  endurtekin eftir einhver ár, þar
sem  rannsókn  Waite  og  félaga  (2009)  sýndi  að  þau  pör  sem  reyndust
hamingjusöm í  hjónabandinu voru líklegri  til  þess að hafa skilið  fimm árum
síðar. 

Að  par  sé  samstíga  og  sammála  um  grundvallarlífsgildi  virðist  vera
mikilvægur þáttur þegar kemur að farsæld sambands. Ef til vill eru þessi pör
líkir einstaklingar að upplagi og ná því vel saman, sem gæti ef til vill átt rætur
sínar að rekja til uppeldishátta í æsku. 
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5 Uppeldishættir og félagsleg samskipti

Mikil ábyrgð hvílir á herðum foreldra þegar kemur að umönnun barna sinna.

Flestir þeirra vilja standa sig í stykkinu þegar kemur að barnauppeldinu en ekki

eru allir sammála um hvaða leiðir er æskilegast að fara. Rannsóknir í gegnum

tíðina hafa sýnt að uppeldishættir hafa áhrif á hegðunar- og samskiptamynstur

barna sem getur fylgt þeim til fullorðinsára (Baumrind, 2005; Chen og French,

2008; Cramer, 2011; Damon og Lerner, 2008). Vegna þess að samskipti eru

hornsteinn vináttusambanda og síðar meir rómantískra sambanda þá er ekki

óraunhæft að ætla að uppeldishættir  hafi þar af  leiðandi  einhver tengsl  við

makaval. Áhrif uppeldisháttanna breytast svo eftir því sem barn verður eldra og

þroskaðra.  Aukinn  aldur  og  þroski  barns  veitir  því  á  síðari  hluta

unglingsaldursins  meiri  reynslu  og  vitneskju  um  þá  kosti  sem  geta  fylgt

rómantísku  sambandi.  Á  síðari  hluta  unglingsáranna  svipar  rómantískum

samböndum til þess sem á sér stað hjá ungu fullorðnu fólki þar sem þau þróast

yfir í að vera þeirra fyrsta uppspretta ástar, stuðnings og gagnkvæmra tengsla

framyfir sambönd við fjölskylduna (Laursen og Williams, 1997). 

Þroska- og klíníski sálfræðingurinn Diana Baumrind er þekkt fyrir að hafa
rannsakað uppeldisaðferðir foreldra og áhrif þeirra á börn. Hún flokkar hegðun
foreldra í tvær þverstæður, annarsvegar viðbrögð þeirra (e. responsiveness) og
hinsvegar væntingar (e. demandingness) (Baumrind, 2005). Magn væntinga og
viðbragða  skiptir  máli  í  uppeldi,  þar  sem  það  getur  haft  áhrif  á
persónuleikamótun barna (Cramer, 2011). En hvað eru viðbrögð? Eins og gefur
að skilja eru viðbrögð ólík eftir aðstæðum og foreldrum. Þau geta verið allt frá
algerri eftirlátssemi yfir í hreina afskiptasemi. Þegar verið er að skoða og mæla
viðbrögð  er  horft  eftir  því  hve  mikið  foreldri  ýtir  undir  einstaklingsveru  (e.
individuality), að barninu líði vel í eigin skinni ásamt því að það vilji drottna og
skara  fram  úr/sjálfsfremd  (e.  self-assertion)  þar  sem  það  einblínir  fyrst  og
fremst á sinn eigin frama. Kannað er hversu mikið foreldri styður við barnið,
hversu samþykkt óskum þess og vilja það er, ásamt því hversu samstillt foreldri
og barn eru. Hugað er að magni hlýju, röklegra samskipta og hvort ýtt sé undir
sjálfstæði hjá barninu (Baumrind, 2005). 

Væntingar vísa aftur á móti til þess sem foreldrar vænta að barnið tileinki
sér, svo það samlagist skrifuðum og óskrifuðum reglum samfélagsins. Foreldrar
beita  beinum afskiptum til  þess  að  leiðrétta  hegðun  (e.  behavioral  control)
ásamt því að fylgjast með þeim (e. monitoring) (Baumrind, 2005). Viðbrögð og
væntingar  foreldra  eru  mismunandi  og  því  uppeldisaðferðir  ólíkar  eftir  því
(Darling  og  Steinberg,  1993).  Uppeldisaðferðir  geta  haft  mikil  áhrif  á
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félagsfærni barna, hvernig þau aðlagast og hegða sér í samskiptum við aðra
(Chen  og  French,  2008).  Þess  ber  að  geta  að  þroskastig  barna  er  einnig
mikilvægur þáttur, þar sem áhrifin geta haft ólíkar afleiðingar eftir mismunandi
þroskastigum. Það sem hefur til að mynda neikvæð áhrif á ungling þarf ekki að
hafa  það  hjá  smábarni.  Til  dæmis  þurfa  mikil  viðbrögð  án  væntinga  ekki
endilega að hafa nein slæm áhrif á ungbarn en aftur á móti getur unglingi þótt
hann eiga rétt á öllu sem hugur girnist og orðið ofdekraður. Tengsl hafa fundist
á  milli  magns  viðbragða  og  væntinga  í  uppeldi  á  þróun
sjálfsástar/sjálfsdýrkunar (e. narcissism) eða annarra tegunda af andfélagslegri
hegðun (Cramer, 2011).

Mikilvægt er að hafa í huga að samfélagið getur haft mikil áhrif á það hvaða
uppeldisaðferðir foreldrar styðjast við. Til að mynda getur ungt fólk í fátækum
hverfum upplifað strangt uppeldi og agastjórnun sem nauðsynlegan þátt til að
komast til manns eða jafnvel lifa af (Roche o.fl., 2007). Í samfélögum þar sem
mikil hóphyggja ríkir eins og í Kína, er árásargjörn hegðun til að mynda ekki
liðin þar sem hún raskar heildinni. Kennnarar og skólar meta reglulega stöðu
sína, hvort unnið er vel saman sem heild. Vegna þessa eru ofbeldisfull  börn
mikið  til  hornreka  í  samfélaginu  og  eru  almennt  í  slæmri  félagslegri  stöðu.
Þegar talað er um félagslega velgengni er átt við að einstaklingur sé meðtekin
af  jafningjum  og  tilheyri  ákveðnu  félagsneti.  Yfirleitt  hefur  sá  hinn  sami
tileinkað sér hegðun sem er samþykkt af því samfélagi sem hann finnur sig í.
Mikilvægur þáttur í vináttu er að einstaklingur geti myndað sérstök eða sterk
tengsl við aðra aðila. Það er ekki sjálfgefið að þótt einstaklingur sýni félagslega
velgengni eigi sá hinn sami nána vini  (Chen og French, 2008). Sjá má að ólík
viðmið  og  gildi  ríkja  eftir  samfélögum,  eflaust  hefur  það  áhrif  á  hvaða
uppeldisaðferðir eru við lýði í þeim samfélögum. 

Þó að fjölbreytileiki ríki milli einstaklinga og fjölskyldna þá er hægt að sjá
ákveðin  mynstur  í  uppeldi  sem skilgreina  uppeldisaðferðir  í  flokka.  Kenning
Baumrind um uppeldishætti  hefur fengið víðtækar undirtektir  og er almennt
viðurkennd  við  flokkun  uppeldisaðferða  og  því  verður  stuðst  við  þær  í
eftirfarandi  undirköflum.  Baumrind  skipti  uppeldisaðferðum  í  fjóra  flokka
uppeldishátta:  Leiðandi-,  skipandi-,  eftirlátsamt-  og  afskiptalaust  uppeldi
(Baumrind, 2005). Ákveðið uppeldismynstur virðist einkenna hvern flokk fyrir
sig  (Baumrind, 1966). Algengast er að uppeldisaðferðirnar sem foreldri notar
séu ekki einangraðar við einn uppeldishátt en megnið getur þó myndað ríkjandi
mynstur  og  einnig  getur  par  beitt  mismunandi  háttum  (Simons  og  Conger,
2007). Stuðningur og stjórn eru taldir vera tveir lykilþættir til  þess að meta
hæfni  foreldra í  uppeldinu.  Þegar verið er  að meta stuðning er magn hlýju,
ástar,  viðbragða,  nándar,  næmni,  óvildar,  vanrækslu  og  höfnunar  skoðað.
Stjórn vísar til  þess hve mikið foreldri stjórnar aðstæðum, hvort það er með
leiðandi  eða  skipandi  hætti  (Hoeve  o.fl.,  2009).  Nánar  verður  greint  frá
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uppeldisháttum  í  undirköflum  hér  í  framhaldinu  og  hvernig  þeir  tengjast
félagslegum  samskiptum  barnanna  sem  mögulega  eru  mótandi  þáttur  í
framtíðar makavali. 

5.1 Leiðandi uppeldi

Leiðandi  (e.  authoritative)  uppeldi  er  að  mati  Baumrind  æskilegasti

uppeldishátturinn, þar sem fullkomið jafnvægi ríkir (Baumrind, 1966). Leiðandi

uppeldi einkennist af stjórn ásamt miklum stuðningi (Hoeve o.fl., 2009). Börnin

búa við skýr mörk en vita samt sem áður ástæðurnar á bak við reglurnar sem

er  mikilvægur  þáttur  fyrir  þroska  þeirra og  einnig  er  engum  líkamlegum

refsingum af neinu tagi beitt. Tekið er með yfirveguðum og röklegum hætti á

vandamálum sem geta komið upp. Foreldri beitir jákvæðri styrkingu sem hlúir

að hæfileikum og öllum þeim kostum sem barnið býr yfir.  Foreldri  er einnig

vakandi fyrir því sem barnið þarf að bæta í hegðun sinni og fari. Tekið er mið af

því  að barnið hugsi  oft  einhliða en foreldrið leiðbeinir  barninu að tvíhliðaðri

hugsun. Leiðandi foreldri byggir ákvarðanir sínar ekki á hópþrýstingi né óskum

barnsins  heldur  tekur  mið  af  heildarmyndinni  og  hvað  sé  skynsamlegast

(Baumrind, 1966).  Börn sem hljóta leiðandi uppeldi eru talin hagnast mikið af

því og eru mörg hver aðlögunarhæfari en ella (Hoeve o.fl., 2009). Börnin hafa

rödd á heimilinu og fá tækifæri til þess að láta skoðanir sínar í ljós. Foreldrar

bregðast  við  skoðunum  og  óskum  barnanna  sem  líklega  styrkir  og  eflir

sjálfstraust þeirra. Þá upplifa þau sig sem mikilvæga þátttakendur á heimilinu.

Þessir þættir miðla til ungviðsins tilgangi laga í þjóðfélaginu og mikilvægi þess

að vera ábyrgir samfélagsþegnar (Baumrind, 1966).

Þar sem uppeldishættir geta haft áhrif á að börn sæki sér frekari menntun
(Cenkseven-Onder o.fl., 2010) er æskilegt að foreldrar hafi það til hliðsjónar í
uppeldinu. Eins og áður hefur komið fram haldast menntun og makaval fast í
hendur (Isen og Stevenson, 2010; Lewis og Oppenheimer, 2000). Uppeldi sem
ýtir  undir  menntun getur  þar  af  leiðandi  verið  áhrifaríkur  þáttur  í  framtíðar
makavali auk þess að hafa jákvæð áhrif á námsgetu og námsárangur. Tengsl
virðast vera milli leiðandi uppeldishátta, námsgetu og námsárangurs (Abar o.fl.,
2009). Leiðandi foreldrar sem sýna mikil viðbrögð og vænta mikils af börnum
sínum hafa reynst stuðla að jákvæðum þroska, þar sem það ýtir undir hæfni
þeirra og getu.  Vert  er  að geta þess  að væntingar  foreldra virðast  fyrst  og
fremst hafa jákvæð áhrif  og gagnast  börnum þar sem leiðandi  uppeldi  ríkir
fremur en aðrir uppeldishættir  (Baumrind, 2005). Áhugavert er þó að leiðandi
uppeldishættir virðast ekki hafa jafn góð áhrif á námsárangur hjá asískum – og
afrísk-amerískum ungmennum og er talið að það stafi af menningarmun, þar

27



sem  mikil  hóphyggja  og  agi  ríkir  hjá  þeim  (Darling  og  Steinberg,  1993;
Hamamura, 2012). 

Foreldrar geta haft mikil áhrif á hvernig börnum þeirra vegnar félagslega.
Það hefur sýnt sig að foreldrar sem sýna mikinn stuðning, leiðsögn og miðla
mikilvægi  sjálfstjórnar  geta  eflt  og  styrkt  þá  félagslegu  hegðun  sem  er
samþykkt af umhverfinu. Þess má geta að tengsl eru milli félagslegrar færni
barna á leikskólaaldri og hvernig þeim mun vegna síðar meir. Færni þeirra í
leikskóla getur því haft áhrif á félagslega stöðu þeirra síðar, vinasambönd og
vinsældir  (McNamara  o.fl.,  2010;  Ytterhus,  2012).  Þar  sem  leiðandi
uppeldishættir einkennast af aga ásamt stuðningi og leiðsögn er eflaust líklegra
að  þessi  börn  þrói  með  sér  félagslega  færni  og  sjálfstraust.  Rannnsókn
McNamara  og  félaga  (2010)  skoðaði  uppeldishætti  foreldra  í  tengslum  við
félagslega hegðun og stöðu 272 barna í Bandaríkjunum. Alls tóku 119 mæður
að auki þátt með því að fylla út spurningalistakönnun þar sem skoðaðir voru
uppeldishættir þeirra á sjö punkta Likert-kvarða, með svarmöguleika frá mjög
ósammála yfir í mjög sammála. Rannsóknin leiddi í ljós að þau börn sem sýndu
mikla sjálfstjórn og hlutu mikinn stuðning frá foreldrum sýndu frekar félagslega
færni  heldur  en  þau  sem voru  með  litla  sjálfstjórn  (McNamara  o.fl.,  2010).
Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum og hugmyndum fyrri fræðimanna
um mikilvægi sjálfstjórnunar þegar kemur að félagslegri færni og vinsældum
barna  (Damon  og  Lerner,  2008). Foreldrar  sem  styðjast  við  leiðandi
uppeldishætti veita barni oftast það umhverfi sem þykir æskilegast til að stuðla
að  þróun  stjálfstjórnunar.  Öðlast  börn  þá  færni  í  að  takast  á  við  erfiðar
aðstæður og halda aftur af tilfinningum sínum þegar þörf krefur  (Frankel o.fl.,
2012).  Þessir  þættir  eru nauðsynlegir  þegar kemur að félagslegri  færni,  þar
sem barnið getur hamið sig ásamt því að sýna viðeigandi hegðun í samskiptum
við aðra. Af þessum sökum er það líklegra til að verða vel liðið af jafnöldrum og
eiga síður í útistöðum í skóla  (Damon og Lerner, 2008). Þess ber að geta að
leiðandi uppeldi kemur einnig í veg fyrir áhættuhegðun unglinga þegar kemur
að kynlífi, bæði umgengni og ástundun. Foreldrar virðast fylgjast nánar með
dætrum sínum heldur  en  sonum og  setja  strangari  reglur  þegar  kemur  að
stefnumótum þeirra (Landor o.fl., 2011). 

Mögulega er  hægt að  gera ráð fyrir  því  að leiðandi  uppeldi  sé  mikið  til
ráðandi í einstaklingshyggjusamfélögum, þar sem óskir og þarfir einstaklingsins
eru í forgrunni. Foreldrar huga fyrst og fremst að því að styrkja og efla barnið til
þess  að  geta  tekið  upplýstar  ákvarðanir  sjálft  og  á  það  hugsanlega  við  í
makavali  líka.  Þessir  einstaklingar  umgangast  líklega  vini  sem  hafa  svipuð
viðmið og gildi og líklegri til að hafa hlotið sambærilegt uppeldi. Einnig má ætla
að  þeir  leiti  í  maka  sem  hafi  samskonar  viðmið  og  gildi.  Þar  sem  fyrstu
samböndin eiga sér oftast stað á unglingsaldri ætti að vera hægt að sjá hvaða
stefnu unglingar taki í makavali, í raun hvaða týpu þeir laðast að. Gott er að
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hafa í  huga að þeir  sem tilheyra einstaklingshyggjusamfélagi  horfa mikið til
menntunar og frama í starfi. Þar eru konur mun sjálfstæðari og horfa síður til
hjónabands sem nauðsynlegs fjárhagslegs öryggis en í hóphyggjusamfélögum.
Foreldrar í einstaklingshyggjusamfélögum álíta því eflaust hjónaband síður vera
nauðsynlegan þátt í lífi dætra sinna.  

 

5.2 Skipandi uppeldi

Skipandi (e. authoritarian) uppeldi lýsir sér einna helst í því að reynt er að móta

og stjórna  hegðun barns  með boðum og bönnum án útskýringa  (Baumrind,

1966). Skipandi uppeldi einkennist af litlum stuðningi en mikilli stjórn  (Hoeve

o.fl.,  2009).  Málamiðlanir  eru ekki  notaðar og eiga börnin að treysta því  að

foreldrarnir hafi rétt fyrir sér án nokkurs vafa. Foreldrarnir setja reglur sem ekki

er hægt að víkja frá með neinum hætti, börnin hafa því litla sem enga rödd á

heimilinu. Foreldrar halda uppi miklum aga og takmarka sjálfræði barnsins til

þess að viðhalda valdaskipan í fjölskyldunni. Algengt er að í þessum fjölskyldum

sé hlýðni tákn um dyggð (Baumrind, 1966). 

Skipandi uppeldishættir virðast hafa neikvæð áhrif á flest börn (Baumrind,
1966). Þau börn sem búa við of strangt, skipandi uppeldi ásamt refsingum hafa
sýnt tilhneigingu til andfélagslegrar hegðunar í framtíðinni  (Hoeve o.fl., 2009;
Zarra-Nezhad  o.fl.,  2014).  Foreldrar  sem beita  skipandi  uppeldisháttum  eru
taldir ólíklegri til þess að veita börnum umhverfi sem eflir og styrkir sjálfstjórn
þeirra. Þess vegna eru þau talin líklegri til þess að sýna neikvæðar tilfinningar
og bregðast við með árásargjörnum hætti þegar þau lenda í erfiðum aðstæðum
(Frankel o.fl., 2012). Þessi börn eru talin líklegri til þess að skorta félagslega
færni, þar sem þau eiga oft erfiðara með að halda aftur af sér og eru oft ekki
vel  liðin  af  jafnöldrum  (McNamara  o.fl.,  2010).  Þessi  börn  eru  einnig  í
áhættuhópi  þeirra  sem  fremja  unglingaafbrot  (Hoeve  et  al.,  2009).  Tengsl
virðast vera á milli evrópsk-amerískra drengja sem alast upp við skipandi hætti
og  líkur  á  að  þeir  beiti  beinni/ódulinni  árásargirni  (e.  overt  aggression)
(Sandstrom,  2007).  Langtímarannsóknir  hafa einnig sýnt  að börn  sem byrja
snemma í æsku að sýna tilhneigingu til árásargjarnrar hegðunar eru líklegri til
þess  að  beita  ofbeldi  í  rómantísku  sambandi  síðar  á  lífsleiðinni  (Damon og
Lerner, 2008). Til dæmis framkvæmdu Lavoie og félagar (2002) rannsókn með
717 kandískum drengjum sem voru 10 ára í  upphafi og spannaði hún 8 ára
tímabil. Niðurstöður þeirra gáfu vísbendingar um að hörkulegt uppeldi (e. harsh
parenting),  sem einkenndist  af  líkamlegum og  andlegum refsingum eins  og
ofbeldi,  móðgunum,  niðurlægingu  og  höfnunum  virtist  vera  áhrifavaldur
sambandsofbeldis. Flestir þeirra drengja sem urðu fyrir hörku í uppeldi við 10-
12 ára aldurinn byrjuðu að sýna andfélagslega hegðun við 15 ára aldur. Stór
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hluti þessara drengja var svo einnig farinn að beita andlegu- og/eða líkamlegu
ofbeldi í sambandi við 16-17 ára aldur (Lavoie o.fl., 2002). 

Skipandi  uppeldishættir  virðast  vera  á  undanhaldi  í  vestrænum  ríkjum
(Trifan o.fl., 2014) en kínverskir foreldrar hafa lengi vel helst verið taldir nota þá
uppeldishætti  (Xu  o.fl.,  2009).  Þrátt  fyrir  rannsóknir  sem  sýna  slæmar
afleiðingar  skipandi  uppeldis  hafa aðrar  rannsóknir  sýnt  að sú  aðferð hefur
reynst  hafa  góð  áhrif  á  námsárangur  hjá  asískum  og  afrísk-amerískum
ungmennum. Virðist hún draga úr hegðunarvandamálum meðal þeirra öfugt við
þær neikvæðu afleiðingar sem hún hefur á aðra ameríska unglinga (Darling og
Steinberg, 1993; Simons og Conger, 2007). Flestar rannsóknir líta framhjá því
að uppeldishættir eru oft innbyrðis mismunandi hjá pari  (Simons og Conger,
2007) og því væri áhugavert að skoða hvort svoleiðis misræmi gæti verið að
hafa áhrif á niðurstöðurnar. Búast má við að asísku og afrísk-amerísku börnin
fái ekki alfarið skipandi uppeldi og þar af leiðandi eitthvað mótvægi annarra
uppeldishátta.

Samfélagsbreytingar hafa átt  sér  stað síðustu 50 árin  þar  sem áður fyrr
tíðkaðist að beita ströngum refsingum við óhlýðni þar sem í dag þykir eðlilegra
að börn veiti mótspyrnu. Gegnum árin hafa uppeldisaðferðir þróast með hag
barnanna fyrir brjósti og hafa samfélögin í hinum vestræna heimi tekið mið af
því. Í mörgum ríkjum hefur einnig verið sett bann við líkamlegum refsingum
sem ef  til  vill  hefur  haft  áhrif  á  að  síðari  kynslóðir  hafi  dregið  úr  skipandi
uppeldisaðferðum. Einnig hefur hin hefbundna valdaskipan í vestrænum ríkjum
orðið jafnari í fjölskyldum en áður tíðkaðist, þar sem skýr mörk ríktu um hver
hafði valdið (Trifan o.fl., 2014). 

Eins og áður hefur komið fram eru skipandi uppeldishættir að miklu leyti
notaðir í hóphyggjusamfélögum og einnig meðal strangtrúaðra. Byggist það oft
á tíðum á hræðslu við hið ókunnuga. Foreldar eiga erfitt með að láta af stjórn
og vilja ráða hvaða braut börnin feta og á það einnig við um makaval þeirra.
Það kemur því ekki á óvart að skipulögð hjónabönd eru oft tengd samfélögum
þar sem venjan er að notast við skipandi uppeldishætti. Stúlkur eru því oft með
minna vald vegna ríkjandi sjónarmiða varðandi kynjahlutverkin. Hjónaband er
því oft fjárhagslegt öryggi fyrir þær, jafnt sem fjölskyldur þeirra. Þótt skipandi
uppeldishættir  séu  notaðir  í  hóphyggjusamfélögum fyrirfinnast  þeir  einnig  í
einstaklingshyggjusamfélögum. Óháð samfélagsgerð þá eru þessi börn í hættu
á  að  verða  fyrir  neikvæðum  áhrifum  uppeldishátta  og  lenda  í  slæmum
félagsskap. Sökum þess að foreldrar eru síður líklegir að veita börnum umhverfi
sem  stuðlar  að  sjálfsstjórnun  hjá  þeim  eru  þau  í  áhættuhópi  að  eiga  í
vandræðum  með  að  halda  aftur  af  tilfinningum  sínum  í  félagslegum
samskiptum. Vegna þessa eru þau því  útsettari  fyrir  því  að verða hafnað af
jafnöldrum sem hefur í för með sér umgengni við einstaklinga sem sýna svipað
hátterni. Því má ætla að makaval þeirra sé mögulega afmarkað við þann hóp. 
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5.3 Efirlátssamt uppeldi

Eftirlátssamt (e. permissive) uppeldi er skilgreint þegar foreldri hefur lítinn aga

og  barnið  hefur  mikil  völd  þegar  kemur  að  reglum  (Baumrind,  1966).

Stuðningur er mikill en lítil stjórn er viðhöfð í uppeldinu  (Hoeve et al., 2009).

Foreldri hugar lítið að því að móta barnið fyrir framtíðina, heldur einblínir fyrst

og fremst á það að uppfylla núverandi óskir og þrár. Barnið fær að mestu að

hafa stjórn þegar kemur að dagsskipulagi og verkefnum. Áhersla er heldur ekki

lögð á að barnið virði ytri lög og reglur eða þau gildi sem eru í samfélaginu.

Foreldrar reyna stundum að beita dulinni stjórnun til að stjórna hegðun barnsins

í stað þess að taka í stjórntaumana (Baumrind, 1966). Eins og áður hefur komið

fram hafa kínverskir foreldrar í  gegnum tíðina oft verið tengdir við að beita

skipandi uppeldi, en þar hefur færst í aukana að beita eftirlátssömu uppeldi.

Talið er að það gæti orsakast af því að lög ríkja um að mörg pör megi einungis

eignast eitt barn  (Xu o.fl., 2009). Skiljanlegt er að ef foreldrar mega einungis

eignast eitt barn og hafa nægar tekjur og tíma að meira sé látið eftir því barni

heldur en ef það ætti systkin. Velta má fyrir sér hvort foreldrarnir viti í raun

hvar mörkin liggja á milli þess að vera góður við barnið sitt en vera samt sem

áður leiðandi,  og þess að spilla barni  sínu og vera þar með eftirlátssamur í

uppeldinu. Foreldrar ættu að geta séð margar vísbendingar hjá barni sínu og

með smá sjálfsskoðun er hægt að greina hvaða uppeldishátt stuðst er við.

Börn  sem  fá  eftirlátssamt  uppeldi  geta  þurft  að  kljást  við  ýmsar
hliðarverkanir  af  uppeldisháttunum.  Líklegar  afleiðingar  eftirlátssamra
uppeldishátta geta verið svipaðar og skipandi uppeldishátta þó svo verið sé að
huga  að  óskum barnanna  og  sýna  skjót  viðbrögð.  Til  dæmis  veitir  það  að
hlaupa strax ef barn brestur í grát ekki umhverfi sem stuðlar að sjálfstjórnun
(Frankel o.fl., 2012). Vegna þess að líklega er ekki verið að efla sjálfstjórnun
barnanna eru þau í hættu á að eiga erfitt með að halda aftur af tilfinningum
sínum  ásamt  því  að  sýna  árásargjarna  hegðun  þegar  þau  fá  ekki  sínu
framgengt (Frankel o.fl., 2012; Xu o.fl., 2009). Þessi börn hafa tilhneigingu til að
glíma við andfélagslega hegðun ásamt því  að fylgja  síður  þeim skrifuðu og
óskrifuðu  reglum  sem  ríkja  í  samfélaginu  (Ceballo  o.fl.,  2012).  Börn  þeirra
foreldra sem ofvernda, bregðast við minnsta mótlæti hjá barninu ásamt því að
sýna of mikla þolinmæði gagnvart slæmri hegðun, hafa reynst búa yfir lítilli
þolinmæði sjálf. Þau verða þar með auðveldlega pirruð og missa stjórn á skapi
sínu við minnsta mótlæti.  Þessi  börn eru líklegri  til  þess að beita framvirkri
árásargirni (e. proactive aggression) sem felur í sér að þau trúa því að frekja og
yfirgangur  muni  virka  til  þess  að  fá  sínu  framgengt.  Þessi  börn  eru  mjög
sjálfhverf  og  huga  lítið  að  þörfum  og  óskum  annarra  og  beita  gjarnan
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undirförulli stjórnun með því til dæmis að ýta undir samviskubit, vorkunn og
félagslega einangrun (McNamara o.fl., 2010; Xu o.fll., 2009). Af þessum sökum
eiga þau á hættu að eiga í félagslegum erfiðleikum og verða síður vel liðin af
jafnöldrum. Líklegt er að þau velji að umgangast sambærilega einstaklinga sem
getur haft áhrif á makval þeirra í framhaldinu (Buston og Emlen, 2003).

Tengsl  virðast  vera  á  milli  kvíða,  þunglyndis  og  annarra  innhverfra
vandamála og eftirlátssams uppeldis (Zarra-Nezhad o.fl., 2014). Hefur það sýnt
sig  að  þau börn  sem sýna árásargjarna  hegðun eða  draga sig  í  hlé  skortir
sjálfstraust sem á oft rætur sínar að rekja til óstöðugra eða lítilla geðtengsla við
foreldra í æsku  (Damon og Lerner, 2008). Líklegt gæti því verið að börn sem
hljóta eftirlátssamt uppeldi gæti skort sjálfstraust og geðtengsl, sem getur haft
áhrif á gengi þeirra félagslega. 

Áhugavert er að sjá að eftirlátssamt uppeldi getur haft mikil áhrif og veldur
ekki  aðeins  sálrænum  skaða  heldur  einnig  líkamlegum,  eins  og  ofþyngd
(Frankel  o.fl.l.,  2012;  Topham  o.fl.,  2010).  Foreldrar  átta  sig  eflaust  ekki  á
alvarleika málsins, líklega vegna þess að afleiðingarnar koma ekki strax í ljós.
Trúlega halda þeir að verið sé að gera barni gott með því að uppfylla óskir þess
og að leyfa því að ráða ferðinni. Raunin er samt sem áður önnur og hefur það
slæmar afleiðingar og undirbýr barnið ekki fyrir framtíðina. 

Eftirlátssamt  uppeldi  er  yfirleitt  í  þeim  samfélögum  þar  sem
einstaklingshyggja er við lýði en finnast einnig í hóphyggjusamfélögum eins og
Kína (Xu o.fl., 2009). Foreldar virðast hafa litla stjórn á börnum sínum og hugsa
fyrst og fremst um að uppfylla núverandi óskir og þrár. Af þeim sökum er lítið
horft til langtímaafleiðinga eins og andlegra og líkamlegra áhrifa á barnið. Eins
og hefur komið fram áður þá eru þessi börn líkleg til  að sýna andfélagslega
hegðun í leik og starfi. Þau eru einnig útsettari fyrir því að geta lent í slæmum
félagsskap, þar sem þeim gæti verið hafnað af mörgum jafnöldrum en líklegri
að verða samþykkt af einstaklingum sem svipar til  þeirra sjálfra.  Af þessum
sökum kæmi  ekki  á  óvart  að  þau laðist  að  einstaklingum sem sýna einnig
andfélagslega hegðun síðar á lífsleiðinni. Foreldrar þeirra eru líklegir til þess að
skipta  sér  lítið  af  makavali  barna sinna þar  sem einstaklingshyggja  ríkir  og
reyna því takmarkað að leiðbeina í þeim málum. 

5.4 Afskiptalaust uppeldi

Síðasti  uppeldishátturinn  var  skilgreindur  síðar  og  nefnist  afskipalaust  (e.

disengaged)  uppeldi  (Baumrind,  2005).  Tvær  tegundir  af  afskiptalausum

foreldrum hafa verið skilgreindar en báðar sýna litla stjórn og lítinn stuðning

(Hoeve o.fl., 2009). Fyrst eru það þeir sem hafna (e. reject) barni og síðan þeir

sem vanrækja (e.  neglect)  (Baumrind,  2005).  Afskiptalaust  uppeldi  er  talinn
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vera sá uppeldisháttur sem getur haft verstar afleiðingar fyrir börn, sérstaklega

ef  báðir  foreldrar  tileinka  sér  hann.  Aftur  á  móti  dregur  það  úr  neikvæðu

áhrifunum ef annað foreldrið er leiðandi, sérstaklega ef það er móðirin. Talið er

að þótt faðir sé leiðandi geti hann lítið bætt fyrir afskiptaleysi móður (Simons

og Conger, 2007).

Afskiptalaust uppeldi hefur reynst hafa neikvæðar afleiðingar fyrir börn og
ungmenni. Foreldrar sem tileinka sér þessa uppeldishætti veita barninu síður
nærandi  umhverfi  sem stuðlar  að  sjálfstjórnun og sjálfstrausti  (Frankel  o.fl.,
2012). Skortur á sjálfstjórnun hjá þeim getur hamlað þeim félagslega rétt eins
og hjá þeim sem hafa hlotið skipandi  og eftirlátssamt uppeldi.  Vegna þessa
geta börnin átt í erfiðleikum með að halda aftur af tilfinningum sínum þegar
þörf krefur (Damon og Lerner, 2008; Frankel o.fl., 2012). Sú hegðun getur leitt
til  þess að þeim verði  hafnað af  jafnöldrum og þau einangrast,  eða fara að
umgangast einstaklinga og eignast vini sem líkjast þeim. Því gæti verið líklegt
að þau velji maka sem svipar til þeirra í framtíðinni  (Buston og Emlen, 2003).
Börnin  hafa  einnig  tilhneigingu  til  að  sýna  slaka  félagslega  færni,  þar  sem
foreldrar  veita  þeim  takmarkaða  leiðsögn.  Ómeðvitað  geta  þau  þá  styrkt
andfélagslega og árásargjarna hegðun á barnsaldri  (Damon og Lerner, 2008),
fíkniefnanotkun og slakan námsárangur á unglingsaldri  (Roche o.fl., 2007) og
síðar  að  þau  verði  þolendur  beins  ofbeldis  í  ástarsamböndum  (Lavoie  o.fl.,
2002; Leadbeater o.fl., 2008). 

Afskiptalaust uppeldi er oftast notað af foreldrum sem sýna börnum sínum
lítinn áhuga og huga lítið  að velferð þeirra.  Þessir  uppeldishættir  geta verið
notaðir  í  öllum  samfélagsgerðum  eins  og  einstaklingshyggju-  og
hóphyggjusamfélögum. Ef til vill er afskiptalaust uppeldi meira notað af þeim
sem tilheyra  einstaklingshyggjusamfélögum,  þar  sem þessir  foreldrar  hugsa
fyrst og fremst um sinn eigin hag en ekki barnanna. Þessi börn alast því upp í
umhverfi sem stuðlar lítið  að sjálfstjórnun og óöryggi og óregla er oft mikil.
Leiðir það oft til þess að þau tileinka sér andfélagslega heðgun, geta átt erfitt
uppdráttar  félagslega  og  dragast  þar  með að  sambærilegum vinum.  Vegna
þessa er líklegt að þau finni sér maka sem hefur svipuð persónueinkenni og þau
sjálf. 

 

5.5 Ósamræmi í uppeldisaðferðum

Þegar  kemur  að  uppeldisaðferðum  hafa  áhrif  mæðra  vegið  þyngst  í

rannsóknum.  Eldri  rannsóknir  hafa  gefið  vísbendingar  um  að  foreldrar  hafi

tileinkað sér svipaða uppeldishætti en annað hefur komið á daginn. Í dag er

talið að ósamræmi sé í uppeldisháttum hjá um það bil þriðjungi foreldra. Sagt

er að svipaðir einstaklingar dragist saman eins og til dæmis kærulausir og latir.
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Þar  með er  líklegra  að  þeir  muni  beita  afskiptalausu  uppeldi  í  framhaldinu

fremur en leiðandi.  Þó að líkur sæki líkan heim er ólíklegt að tveir  skipandi

einstaklingar leiði hesta sína saman, þar sem valdabarátta myndi eflaust ríkja

milli makanna. Líklegra er að annað foreldrið myndi vera skipandi, á meðan hitt

myndi tileinka sér annan uppeldishátt. Skortur virðist vera á rannsóknum sem

skoða þau áhrif sem geta orðið ef ósamræmi ríkir í uppeldi barns  (Simons og

Conger, 2007). 

Svo virðist vera að æskilegra sé að búa með að minnsta kosti einu leiðandi
foreldri heldur en engu (Simons og Conger, 2007). Samt sem áður hefur sýnt
sig að það að hafa aðeins eitt leiðandi foreldri getur ýtt undir andleg vandamál
hjá barni  þó sýna þau almennt góðan árangur í  skóla  (Fletcher o.fl.,  1999).
Áhugavert er að sjá að mismunandi áhrif eru eftir því hvort móðirin eða faðirinn
eru afskiptalaus. Áhrifin virðast vera verri ef móðirin er afskiptalaus fremur en
faðirinn. Svo virðist vera að faðirinn geti síður bætt fyrir afskiptaleysi móður en
öfugt.  Foreldrar  geta  einnig  tileinkað  sér  mismunandi  uppeldishætti  eftir
málefnum sem koma upp (Simons og Conger, 2007). Móðir getur kannski verið
ströng við dóttur sína varðandi stefnumót en er eftirlátssöm þegar kemur að
vasapeningnum hennar og að lána henni bílinn. Faðir getur líka beitt skipandi
uppeldi þegar kemur að stefnumótum dóttur sinnar en eftirlátssamur við son
sinn. Líklega veldur það ringlulreið hjá börnum ef foreldri er ekki samkvæmt
sjálfu sér þegar kemur að uppeldisáttum. Einnig gæti þetta skapað óöryggi hjá
einstaklingum í ákvarðanatöku um mikilvæg málefni eins og makaval síðar á
lífsleiðinni. 
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6 Áhrif uppeldishátta í makavali

Í gegnum tíðina hafa trúarskoðanir vegið þungt þegar kemur að makavali sem

kemur eflaust ekki á óvart.  Eins og áður hefur komið fram er oft fylgni milli

uppeldishátta og trúariðkunar, þeir sem eru strangtrúaðir eru líklegri til þess að

beita skipandi uppeldisháttum (Abar o.fl., 2009). Margir þættir geta haft áhrif á

hvaða uppeldishætti foreldrar styðjast við. Geðheilsa foreldra skipar þar stóran

sess og getur slæm andleg heilsa haft áhrif á gæði uppeldis. Komið hefur í ljós

að bæði umhverfi og erfðir geta haft áhrif á framtíðarhegðun barna. Ef mæður

þjást  af  þunglyndi  getur  fjölskyldulífið  einkennst  af  streitu,  álagi  og  óreglu.

Þessar mæður eru gjarnan álitnar óhæfar, vegna þess að þær hafa tilhneigingu

til að sýna andfélagslega hegðun og beita afskiptalausu uppeldi. Börnin eru því

í  kjölfarið  útsettari  fyrir  því  að  glíma  við  ýmsan  andlegan  vanda,

hegðunarvandmál  eða  sýna  andfélagslega  hegðun  (Kim-Cohen  o.fl.,  2005).

Hefur það sýnt sig að börn sem sýna andfélagslega hegðun velja sér oft vini

sem einnig sýna andfélagslega hegðun (Schofield o.fl., 2012). 

Eins og áður hefur komið fram er algengt að líkur sæki  líkan heim. Ekki
kæmi á óvart að einstaklingur sem sýnir andfélagslega hegðun myndi velja sér
sambærilegan maka. Ef tekið er mið af rannsókn Lavoie og félaga (2002) eru
þeir sem aldir eru upp af hörku eða með skipandi uppeldisháttum líklegri til
þess að sýna ofbeldi í sambandi. Talið er að þeir einstaklingar sem verða vitni
að heimilisofbeldi í æsku, verða fyrir misnotkun eða ofbeldi séu líklegri til þess
að verða þátttakendur í ofbeldissamböndum í framtíðinni (Callahan o.fl., 2003). 

Áhugavert  er  að  geta  þess  að  kynþáttur  virðist  vera  tengt  því  hvort
einstaklingur  beiti  frekar  ofbeldi  í  samböndum.  Rannsókn var  gerð þar sem
þátttakendur voru 1.218 nemendur í 8. og 9. bekk í Bandaríkjunum. Skoðað var
hvort þau hefðu orðið vitni að heimilisofbeldi og hvort þau hefðu verið gerendur
ofbeldis í samböndum. Kom þar í ljós að blökkumenn í Bandaríkjunum sem urðu
vitni að heimilisofbeldi eru líklegri heldur en hvítir að vera gerendur ofbeldis í
samböndum (Foshee, 2005). Áhugavert er að velta fyrir sér afhverju kynþáttur
gæti  verið  áhrifabreyta  í  ofbeldi  í  samböndum.  Kannski  orsakast  það  af
menningarlegum þáttum. Hóphyggja ríkir oft meðal afrísk-amerískra samfélaga
(Larson o.fl., 2001) ásamt því að trúariðkun og trúrækni getur oft verið mikil
meðal  þeirra  (Landor  o.fl.,  2011).  Hugsanlega er þá gripið til  þess að beita
skipandi uppeldisháttum sem frekar einkennir trúrækna (Abar o.fl., 2009). Eins
og  hefur  komið  fram  áður  er  skipandi  uppeldi  algengara  í
hóphyggjusamfélögum (Rudy og Grusec, 2006). Talið er að gerendur ofbeldis í
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samböndum noti tilfærslu og beini reiði gangvart foreldri á maka, vegna þess
að þeir geta ekki fengið útrás á foreldri sitt (Foshee, 2005). 

Hægt er að velta því fyrir sér hvort það kæmi á óvart ef tveir einstaklingar
sem báðir sýna andfélagslega hegðun dragist saman, eins og til dæmis einhver
sem  hlýtur  eftirlátsamt  uppeldi  og  annar  sem  hlýtur  hörkulegt  uppeldi.
Valdabarátta myndi trúlega ríkja milli maka ef báðir vilja halda í stjórntaumana
og  hvorugur  sýnir  sjálfstjórnun.  Mikilvægt  er  þó  að  báðir  aðilar  búi  yfir
svipuðum gildum og  skoðunum  (Simons  og  Conger,  2007) svo  þeir  dragist
saman  í  upphafi.  Vísbendingar  hafa  komið  fram  um  að  þeir  sem  hljóta
eftirlátssamt  eða  skipandi  uppeldi  séu  líklegri  til  að  verða  gerendur  í
ofbeldisfullum samböndum, líkamlegum og sálrænum. Væri því áhugavert að
velta því fyrir sér hvort þeir myndu kjósa maka sem hlotið hefur uppeldi sem
orsakar tilhneigingu til að draga sig frekar í hlé heldur en að veita mótspyrnu.
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7 Umræða og lokaorð

Að velja  sér  maka er  á  engan hátt  sjálfgefið  eða  einfalt  ferli  og er  eflaust

samspil  margra  ólíkra  þátta  sem  hafa  áhrif.  Þátta  eins  og  framboð  á

hugsanlegum mökum, kostir sem einstaklingar sækjast eftir, foreldrar, vinir og

margt fleira. Mikilvægt er að hafa í huga að hegðun einstaklings getur bæði

takmarkað og víkkað þá valmöguleika sem hann hefur í makavali. Skiptir þar

örugglega  máli  hversu  góð  félagsleg  færni  er  og  samskiptahættir.  Í  mótun

einstaklinga  vega  uppeldishættir  foreldra  þungt,  eins  og  fram hefur  komið.

Uppeldishættirnir  hafa  ekki  aðeins  tímabundin  áhrif  á  hegðun barna  heldur

kenna þeim hvernig skal leysa úr vandamálum og erfiðleikum sem geta orðið á

vegi þeirra og geta stýrt stefnu þeirra í lífinu. 

Mismunandi uppeldishættir ala almennt af sér mismunandi einstaklinga en
frávik  eru  alltaf  til  staðar,  eins  og  á  við  um  þrautseigu  börnin  og
uppreisnarseggina.  Oft  er  þó  hægt  að  sjá  strax  á  leikskólaaldri  hvort
einstaklingur verður mannblendinn, sýni árásargirni eða búi yfir sjálfstjórnun.
Talið er að börn sem hljóta leiðandi uppeldishætti séu líkleg til þess að læra
sjálfstjórnun,  sem  er  mikilvægur  þáttur  félagslegrar  færni  (McNamara  o.fl.,
2010; Ytterhus, 2012). Að barn geti stjórnað tilfinningum sínum er því í hag, þar
sem það öðlast betri færni til þess að takast á við mismunandi aðstæður. Af
þeim sökum er líklegra að barnið verði vel liðið af jafnöldrum og eigi síður í
útistöðum  eða  verði  hafnað.  Makaval  ætti  því  að  verða  þessum  börnum
auðveldara fyrir vikið nema þau búi yfir eiginleikum sem setur þau í hóp með
óæskilegum  makavalkostum.  Líklegt  er  að  barn  sem  hlotið  hefur  leiðandi
uppeldi, kemur úr góðri fjölskyldu og umgengst ábyrga vini, kjósi sér maka með
sambærilegan  bakgrunn  sem ýtir  undir  máltækið:  ,,líkur  sækir  líkan  heim''
(Buston og Emlen, 2003). Einnig á þetta almennt við aðra uppeldishætti sem
geta valdið börnunum vandkvæðum í framtíðinni, bæði í makavali og þegar í
sambönd er komið. Margar rannsóknir hafa sýnt að eftirlátssamir, skipandi og
afskiptalausir  uppeldishættir  geta  stuðlað  að  andfélagslegri  hegðun  hjá
börnum,  þar  sem  þessir  foreldrar  veita  ekki  umhverfi  sem  stuðlar  að
sjálfstjórnun. Því eru þau börn í áhættuhópi að sýna árásargjarna hegðun þegar
á móti blæs, eða sýna óviðeigandi hegðun. Af þessum sökum eru þau frekar í
hættu á að verða hafnað af jafnöldrum. Það getur haft ýmsar afleiðingar fyrir
þau eins að upplifa einelti,  þunglyndi  og kvíða svo fátt sé nefnt  (Baumrind,
2005; Damon og Lerner, 2008; Frankel o.fl., 2012). Skólaárin geta því verið erfið
fyrir  þá  aðila  sem upplifa  sig  ekki  vera  samþykkta  af  jafnöldrum  (Ytterhus,
2012). Því er algengt að þau fari  að umgangast aðila sem líkjast þeim sem
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hefur eflaust áhrif á makaval þeirra í framtíðinni. Hægt er að taka dæmi um
aðila sem sýna andfélagslega hegðun eins og að leita eftir ágreiningi. Þeir eru
oft í hópum sem ýta undir og upphefja árásargirni. 

Það  að  einstaklingar  finni  sér  og  sæki  í  hópa  sem meðtaka  þá  er  ekki
einungis afleiðing uppeldishátta heldur einnig félagslegt ferli. Til að mynda er
skólasamfélagið oft mikilvægur þáttur í lífi einstaklinga sem undirbýr þá fyrir
framtíðina.  Margir  í  einstaklingshyggjusamfélögum  eiga  í  sínum  fyrstu
ástarsamböndum á unglingsaldri, en ekki hafa allir unglingar þann kost eins og
í öfgakenndum hóphyggjusamfélögum. Eins og hefur komið fram áður þá virðist
samfélagsgerð  hafa  töluverða  tengingu  við  hvaða  uppeldishætti  foreldrar
tileinka sér.  Hóphyggjusamfélög virðast hafa tilhneigingu til  að ýta undir  og
samþykkja skipandi uppeldishætti til þess að viðhalda betri stjórn á börnunum.
Skipulögð  hjónabönd  eru  til  dæmis  algeng  í  þeim  samfélögum  þar  sem
hóphyggja  er  sterk.  Samfélagsgerð  virðist  einkum  hafa  áhrif  í
hóphyggjusamfélögum þar sem heiður og staða einstaklings og fjölskyldu er oft
í húfi. Þrýstingurinn miðar þá að því að finna sér makakost af ,,réttu'' fólki og
með fjárhagslegt öryggi  að leiðarljósi,  þar sem fjölskyldan í  heild hagnast.  Í
einstaklingshyggjusamfélögum  virðast  uppeldishættirnir  aftur  á  móti  vega
þyngra  heldur  en  þrýstingurinn  frá  samfélaginu  eins  og  til  dæmis  á  Íslandi
(Fischer og Boer, 2011). Einstaklingur hugsar fyrst og fremst um sinn eigin hag
og byggir leit sína að maka með það að leiðarljósi. 

Foreldrar  geta  ómeðvitað  haft  áhrif  á  makaval  barna  sinna  með
uppeldisháttum,  sem  taka  oft  mið  af  samfélagsgerðinni.  Í  skipulögðum
hjónaböndum er algengt að foreldrar hafi markvisst áhrif á makavalið, þar sem
hugsanlegir  makar eru oft  valdir  af  þeim. Einnig getur dulinn þrýstingur frá
foreldrum skipt sköpum, börn vilja oft geðjast foreldrum sínum og huga lítið að
sínum eigin óskum. Í einstaklingshyggjusamfélögum er aftur á móti algengara
að  foreldrar  leyfi  barni  sínu  alfarið  að  ráða  makavali.  Samt  sem áður  geta
foreldrar með uppeldisháttum lagt grunn að stefnu í lífinu og þeim þáttum sem
ættu að vera ákjósanlegir í fari maka. Til dæmis eru foreldrar sem leggja mikla
áherslu á menntun í heimilislífinu að miðla mikilvægi menntunar og því ekki
ólíklegt að barn kjósi sér maka sem er menntaður. 

Þar  sem  einstaklingar  eru  mismunandi  getur  farsæld  sambands  verið
skilgreind á ólíkan hátt í huga fólks. Það sem einum þykir vera farsælt gæti
öðrum  þótt  miður  hamingjuríkt.  Samt  sem  áður  hefur  það  sýnt  sig  að
einstaklingar sem búa yfir svipuðum viðmiðum og lífsgildum eru líklegri til þess
að ná betur saman og eiga í færri útistöðum. Líklega eru þeir einstaklingar sem
hljóta leiðandi uppeldi líklegri til þess að leita uppi sambærilega maka og vera í
farsælu sambandi. Hinsvegar gætu þeir sem hljóta ekki leiðandi uppeldishætti
verið  líklegri  til  þess  að  sýna  andfélagslega  hegðun  og  dragast  að
sambærilegum mökum, sem gæti dregið úr líkum á farsælu sambandi.
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Í þessari ritgerð hef ég leitast við að bera kennsl á ýmsar vísbendingar um
tengsl milli uppeldishátta og makavals. Það sem stendur upp úr er að þeir sem
fá leiðandi uppeldi eru líklegri til þess að dragast saman á meðan aðrir gætu
haft minni völd í eigin makavali, bæði með takmörkuðu framboði eða að valið
er meira í höndum annarra. Ekkert augljóst orsakasamband er sjáanlegt eins og
er  en  áhugavert  væri  að  gera  frekari  rannsóknir  til  þess  að  kanna  nánar
hugsanleg tengsl sem virðast vera til staðar. Mikilvægt er að hafa til hliðsjónar
að líklegast þyrfti  sú rannsókn að vera langtímarannsókn sem myndi ná frá
æskuárum til  fullorðinsára stórs þýðis.  Ef hægt væri  að varpa skýrari ljósi á
þessi tengsl myndi það geta veitt foreldrum og fræðimönnum dýpri skilning á
umfangi áhrifa uppeldis. Það er almennt samþykkt af vísindaheiminum að bæði
erfðir og umhverfi móta einstaklinga þótt enn sé deilt um hlutföllin. Uppeldið er
stór hluti af umhverfinu og getur því skipt sköpum fyrir framtíð barnanna sem
einkennist  af  makavali  frá  unglingsaldri  og  svo  sambandi  í  framhaldinu.  Að
kanna áhrif uppeldis á makaval gæti því mögulega betur tengt aðra þætti eins
og  farsæld  í  samböndum  og  önnur  keðjuverkandi  áhrif  við  uppeldi.  Slíkar
tengingar ættu einnig að gagnast fagfólki á fjölbreyttum sviðum endurhæfingar
og  sálfræðiþjónustu  sem  gæti  veitt  áhrifaríkari  og  mögulega  markvissari
aðstoð, til dæmis í athvörfum fyrir fórnarlömb heimilisofbeldis. Gæti verið að
vandamálið ,,rangt'' makaval eigi rætur sínar að rekja til uppeldishátta?
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