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Ágrip (útdráttur) 

 

Margir uppalendur gera sér ekki grein fyrir að til eru ólíkir uppeldishættir. Samfélagslegar 

hugmyndir eru ríkjandi um að flestir geti gert sér í hugarlund, hvað uppeldisferlið ber með 

sér. Hugmyndir og reynsla einstaklinga á sínu uppeldi er misjöfn og hefur þessi reynsla áhrif á 

hlutverk þeirra sem uppalendur. Baumrind og fleiri fræðimenn skilgreina uppeldisaðferðir í 

fjóra megin flokka: Leiðandi, skipandi, eftirlátir og afskiptalausir uppeldishættir. Sá 

uppeldisháttur sem telst vera ákjósanlegastur er leiðandi uppeldi en þeim börnum virðist 

farnast best. Þeir uppeldishættir sem teljast líklegastir til að leiða til skaða og 

áhættuhegðunar eru skipandi og afskiptalausir. Í rannsókninni var skoðað sýn þriggja 

einstaklinga af eigin uppeldi, æsku og áhættuhegðun. Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð 

við gagnasöfnun og úrvinnslu gagna. Tekin voru þrjú hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við 

einstaklinga sem höfðu leiðst út í áhættuhegðun á uppeldisárum. Helstu niðurstöður eru að 

viðmælendur sóttu styrk í leiðandi uppeldishætti og jákvæða áhrifavalda úr nærumhverfinu. 

En sjálfir hlutu þeir uppeldi sem einkenndist að mestu af skipandi uppeldi sem þeir töldu að 

tengdust áhættuhegðun þeirra að einhverju leiti. Þá benda niðurstöður einnig til þess að 

þættir eins og erfið reynsla, slæmar eða erfiðar tilfinningar ásamt áhrifum frá vinum og 

jafningjum geti ýtt undir áhættuhegðun.  
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Formáli 

Málefni sem snertir börn, ungmenni og áhættuhegðun er höfundi ritgerðarinnar hið mesta 

hjartans mál. Kom því ekkert annað til greina en að skrifa um málefni sem snerta þessa 

þætti. Leiðbeinandinn minn var Eva Harðardóttir og vil ég færa henni innilegar þakkir fyrir 

alla aðstoðina sem hún hefur veitt mér í formi hittinga, uppbyggjandi pósta, uppbyggilegrar 

gagnrýni, fallegra orða í minn garð og fyrir að hafa endalausa trú á mér. Einnig vil ég færa 

þeim vinkonum og vinum mínum sérstakar þakkir fyrir að hjálpa mér við hin ýmsu verkefni 

tengd náminu þegar ég var við það að bugast. Fríðu Björk sem var mín stoð og stytta oft á 

tíðum, Önnu Valdísi og Lindu fyrir ómetanlega aðstoð og elsku Kristínu Vigdísi fyrir alla 

þolimæðina og aðstoðina, afa mínum heitnum fyrir að hvetja mig áfram í nám og hafa alltaf 

trú á mér. Ég vil líka þakka þeim sem komu að því að aðstoða mig með son minn, Eirík Árna. 

Og þúsund þakkir fær minn elskulegi sonur, fyrir að vera svona yndislegur og þolinmóður við 

mömmu sína, meðan á skrifunum stóð. Í lokin vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir 

þátttökuna og fyrir að hafa deilt upplifunum og reynslu með mér.   

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(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 11. september 2018 

Eva Björg Árnadóttir 
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1 Inngangur 

Sá einstaklingur sem elst upp í nútímasamfélagi telst vera lánsamur. Nánast á hverju horni 

má sjá mikilvægi þess að foreldrar og aðrir uppalendur vandi sig við uppeldi barna sinna og 

mæti þeim sem jafningjum og með skilning. Það þarf ekki að fara mörg ár aftur í tímann til að 

sjá allt aðra hlið á uppeldi en tíðkast í dag. Uppeldi sem einkenndist af gömlum siðum, 

harðneskju, hlýðni og refsingum (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993a).  

Upphafsmenn nýrra hugmynda er varða stöðu barna og uppeldi ruddu sér til rúms þar sem 

áhersla var lögð á að börn hefðu sömu réttindi til lífsins, líkt og fullorðið fólk. Þá fór einnig að 

bera á hugmyndum um mikilvægi þess að ala börn upp á uppbyggjandi hátt. Diana Baumrind 

er ein af þeim upphafsmönnum slíkra hugmynda sem ná til nútímans. Hugmyndir hennar 

varða uppeldishlutverk foreldra, uppeldishætti sem þau nota og möguleg áhrif á þroska og 

velgengni barna og ungmenna. En rannsóknir hafa sýnt að ytri þættir hafa mikil áhrif á 

uppeldi og einstakling (Bronfennbrenner, 1979). Baumrind flokkaði uppeldi í leiðandi 

uppeldi, skipandi uppeldi og eftirlátt en síðar var fjórða flokknum afskiptalaust uppeldi, bætt 

við af öðrum fræðimönnum (Lamborn, Mounts, Steinberg og Dornbush, 1991; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Í raun má segja að ákveðin hugarfarsbreyting hafi orðið gagnvart öllum þáttum 

uppeldis og áhrifum á nokkrum áratugum. Börn í dag hafa mun meiri réttindi með tilkomu 

Barnasáttmálans (1989), sem er hornsteinn að réttindum allra barna á Íslandi. Hérlendis er 

einnig lögð áhersla á réttindi barna í takt við skyldur foreldra (Barnalögin nr. 76/2003).  

Rannsóknir á uppeldisháttum hafa leitt í ljós, að tenging sé á milli hvernig börn eru alin upp 

og áhættuhegðunar. Börn og ungmenni, sem alast upp við leiðandi uppeldishætti, eru líklegri 

til að farnast betur en þau sem fá skipandi, eftirlátt eða afskiptalaust uppeldi. Það eru ekki 

einungis foreldrar eða forráðamenn, sem koma að uppeldi og þróun barna og unglinga 

heldur hefur nærkerfið allt mikil áhrif. Þar má nefna samspil fjölskyldu, skóla og vina. Allir 

þessir þættir hafa áhrif á velgengni og þróun einstaklingsins (Bronfenbrenner, 1979).  

Framlag þessarar rannsóknar er að skoða hvort tenging sé á milli uppeldishátta og 

áhættuhegðunar. Í rannsókninni er skoðuð sýn þriggja einstaklinga af eigin uppeldi, æsku og 

áhættuhegðun. Ég tel að tengsl séu þarna á milli, byggt af eigin reynslu ásamt þeirri þekkingu 

sem ég hef öðlast í gegnum námið mitt. Einnig tel ég víst að áhrif vina séu mikil, þegar kemur 

að áhættuhegðun auk þess sem erfið lífsreynsla í æsku getur markað fólk og mótað.  

Ritgerðinni er skipt upp í átta kafla. Í fyrstu fimm köflunum er fræðilegur bakgrunnur 

ritgerðarinnar skoðaður. Í kafla tvö er fjallað um uppeldishætti og áhættuhegðun. Undir 

þeim kafla koma hugmyndir um börn og barnæsku fyrr og nú, uppeldi og rétt barna, auk þess 

sem skoðaðar eru rannsóknir á uppeldisaðferðum foreldra. Í kafla þrjú er fjallað um 
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áhættuhegðun. Þar sem tengsl félagslegra þátta við áhættuhegðun verður skoðuð, auk 

verndandi þátta og seiglu. Í kafla fjögur er kenningalegri nálgun á Vistfræðikenningu 

Bronfenbrenners lýst, auk þess sem mynd er birt af þeim hluta líkansins, sem notað er við 

greiningu rannsóknarinnar. Kafli fimm inniheldur aðferðafræði rannsóknarinnar, þar sem 

farið verður yfir rannsóknaraðferð, þátttakendur kynntir, framkvæmd og gagnagreiningu er 

lýst og fjallað um siðferðisleg álitamál.  

Í kafla sex koma fram niðurstöður úr viðtölunum. Honum er skipt upp í þrjú þemu 

samkvæmt greiningalíkani Bronfenbrenners (1979): fjölskylda, félagar og vinir, skólinn. Þar er 

sérstaklega komið inn á verndandi þætti í tengslum við fyrri tvö þemu. Kafli sjö sem ber 

heitið umræður. Hann inniheldur niðurstöður rannsóknarinnar og tengsl þeirra við 

fræðilegan bakrunn hennar og skiptist í þrjú þemu: fjölskylduhagir og samskiptamynstur, 

vinir og jafningjar, skóli og skólaumhverfi. Í áttunda kafla sem inniheldur lokaorð, kemur 

fram hvaða lærdóm hægt er að draga af rannsókninni, hvað vakti áhuga rannsakanda við 

öflun gagna og bent á mikilvægi þess að halda áfram að rannsaka og ræða þessu málefni.   
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2 Uppeldishættir og áhættuhegðun  

Í þessum kafla verður fjallað um þróun uppeldis, uppeldiskenningar og fræði. Einnig verður 

fjallað um rétt barna og stöðu þeirra í dag. Uppeldisaðferðir foreldra verða skoðaðar nánar 

og hvaða aðferðir teljast gagnlegastar.  

2.1  Hugmyndir um börn og barnæsku fyrr og nú  

Uppeldi hefur tekið miklum breytingum í gegnum tíð og tíma um allan heim og er Ísland þar 

engin undantekning. Það uppeldi sem ríkti á árum áður mótaðist jafnan af harðneskju, hlýðni 

og refsingum. Talið var að börn væru syndug og voru þau beitt ofbeldi af þeim völdum. 

Dæmi um fyrstu hugmyndinar sem vísuðu til barnvænna uppeldis, komu fram með 

hugmyndum þeirra John Locke og Jean-Jazques Rousseau. Þeir töldu að börn væru meðal 

annars ekki syndug, heldur væru börn sérstök og skiptu þannig máli. Locke taldi að við 

fæðingu barns væri hugur þess sem óskrifað blað og væri það á ábyrgð umhverfis og 

uppalanda að rita á það. Hann lagði mikla áherslu á mikilvægt hlutverk foreldra við þroska 

barna og að þau sýndu þeim virðingu. Rousseau var á öðru máli en Locke, þar sem hann taldi 

börn ekki hafa náð þroska til rökhugsunar og getu til að skilja samband orsaka og afleiðinga. 

Hann taldi að þjóðfélagið spillti börnunum, en lagði þó ríka áherslu á að þau ættu að hafa 

frelsi til að kanna umhverfi sitt án þvingunar (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1993a). 

Nútímauppeldisfræði hefur markast að miklu leyti af ofangreindum kenningum með 

viðbótum og ólíkum áherslum. Uppeldisfræðingurinn og heimspekingurinn John Dewey er 

vel þekktur í heimi uppeldisfræðinnar, en hann lagði áherslu á þarfir og áhuga barnsins í 

uppeldisstarfinu. Dewey lagði mikið upp úr lýðræði einstaklinga til að tryggja frelsi þeirra og 

tækifæri til þátttöku, en einnig til að ná sem bestu samspili milli manns og náttúru. Dewey er 

einnig þekktur fyrir áherslu á virkni einstaklinga og í því sambandi orðatiltækið ,,learning by 

doing“ þar sem hann leggur áherslu á að einstaklingurinn læri með því að framkvæma 

(Myhre, 2001). María Montessori (1870-1952) er ekki síðri áhrifamanneskja í 

uppeldisfræðum nútímans. Hún lagði áherslu á þróunarsálfræðilega sýn, þar sem siðareglur 

um hið hlutlæga og gildi komu skýrar fram. Montessori taldi að styðjandi umhverfi væri 

einkar mikilvægt fyrir þroska einstaklinga. Einnig lagði hún áherslu á að barnið fengi að gera 

hlutina sjálft, til að auka þroska þess og færni (Myhre, 2001). Á þessum grunni mætti segja 

að hugmyndir Diönu Baumrind byggi, en hún beindi ríkari sjónum að uppeldishlutverki 

foreldra en áður hafði verið gert. Baumrind lýsti mismunandi uppeldisháttum og mögulegum 

áhrifum þessara uppeldishátta á þroska og velgengi barna og ungmenna. Uppeldishættirnir 

sem Baumrind setti fram eru leiðandi uppeldi, skipandi uppeldi og eftirlátt uppeldi en síðar 
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bættu fleiri fræðimenn við kenningar Baumrind og fjölluðu einnig um fjórða uppeldisháttinn 

sem afskiptalaust uppeldi (Lamborn o.fl., 1991; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Þær aðferðir 

og áherslur sem uppalendur beita við uppeldi barna í dag má oftast greina sem samblöndu af 

ofangreindum aðferðum eða uppeldisháttum. Þá mótast uppeldisaðferðir að sjálfsögðu líka 

að miklu leyti af tíðaranda og ólíkri samfélagsgerð eða aðstæðum hverrar fjölskyldu fyrir sig. 

Þannig mætti segja að foreldrar velji oftast þær aðferðir sem þeir telja henta best og séu 

réttastar á tilteknum tíma og við ákveðnar aðstæður (Sigurður Grétarsson og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1993b). En nánar verður fjallað um uppeldi og uppeldisaðferðir í öðrum 

kafla ritgerðarinnar.  

Í dag höfum við að mörgu leyti skýrari ramma og reglur um stöðu og réttindi barna en 

áður fyrr og því fleira en eingöngu tilfinning og hugmyndir foreldra sem ættu að ráða för um 

uppeldi, þroska og velgengni barna og ungmenna. Í bókinni Virðing og umhyggja: Ákall 21. 

aldar (2007) sem Sigrún Aðalbjarnardóttir skrifaði, fjallar hún meðal annars um fjölskylduna 

og þær þjóðfélagsbreytingar sem orðið hafa á henni og þær kröfur sem samfélagið gerir til 

foreldra. Á árum áður snérist foreldrahlutverkið meira um hagsmunasamband með skýrri 

verkaskiptingu þar sem fólk í sambúð var háð hvort öðru efnahags- og félagslega. Í 

nútímasamfélagi er krafist nánari tengsla og snertingu. Í uppeldi barna er krafist enn meiri 

samvinnu og samráðs en áður, vegna flóknari samskipta milli fólks. Náin tengsl, öryggi og 

þroskandi reynsla byggist á samskiptahæfni allra innan fjölskyldunnar. Ef samskipti foreldra 

og barna er litað af uppeldisháttum foreldra getur það haft áhrif á samskiptahæfni barna og 

unglinga og þeirra sjálfsálit. Ef lagður er góður grunnur hjá börnum í æsku á samskipti, 

félags-, tilfinninga- og siðferðisþroska eiga þau auðveldara með að leysa vandamál af eigin 

rammleik. Þegar jákvæð ávöxtun á sér stað hefur hún oftast keðjuverkandi áhrif sem fylgir 

einstaklingum út í lífið (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

2.1.1 Uppeldi og réttur barna   

Uppeldi er hluti af öllum samfélögum í heiminum og fylgir þar af leiðandi mismunandi 

venjum og hefðum. Því mætti segja að erfitt sé að benda á eina rétta leið til að ala af sér 

einstaklinga. Þá getur tilgangurinn einnig verið misjafn og helgast af aðstæðum einstaklinga, 

umhverfi og aðbúnaði. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) bendir á að hugmyndir um gott 

uppeldi mótast af samblandi af gildismati, siðferði, menningarafli og reynslu. Á Íslandi má 

segja að hugmyndir um uppeldi hafi byggst að mörgu leyti á hugmyndum um lýðræði og 

frelsi, sem tengdust sjálfstæðisbaráttunni. Finna má slíka umfjöllun í tímaritinu Ármann á 

Alþingi, meðal annars í skrifum Guðmundar Finnbogasonar, sem telja mætti einn af 

frumkvöðlum íslenskrar uppeldis- og menntasýnar. Hann lýsti því meðal annars í ritinu 

Lýðmenntun, sem kom út árið 1903, að allt frá aldamótum hafi verið áhersla á lýðræðislegt 
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uppeldi, þrátt fyrir erfiðar aðstæður foreldra og uppalanda (Guðmundur Finnbogason, 1994). 

Guðmundur lagði áherslu á að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur á hverjum 

tíma fyrir sig. Að einstaklingurinn fari á sínum hraða, því engin manneskja er eins og engin 

ein aðferð hentar öllum. Það ætti að hafa nám við hæfi og horfa á hlutina frá fleiri en einu 

sjónarhorni. Í kjölfar af skrifum og hugmyndum Guðmundar voru sett fræðslulög árið 1907 

hérlendis, sem lögðu grundvöll að formlegri skólagöngu barna á Íslandi með ýmsum 

uppeldislegum viðmiðum og gildum (Guðmundur Finnbogason, 1994). Ísland hélt þó áfram 

að vera fátækt bændasamfélag, þar sem foreldrar sinntu mikilli erfiðisvinnu og oft tíðkaðist 

að beita börn hörðum aga, svo sem líkamlegum refsingum. Gjarnan báru börn á þessum tíma 

líka mikla ábyrgð sem reyndist þeim oft ofviða.  

Frá þessum tíma og til dagsins í dag hefur stöðug þróun orðið í uppeldismálun og 

hugarfar fullorðinna í garð barna tekið stakkaskiptum (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. 

Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004). Til að mynda má nefna tilurð og samþykkt 

Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna (1989), sem hefur verið hornsteinn í barnaverndarstarfi 

og unnið hefur verið með hér á landi í áratugi, auk þess að vera áhrifavaldur á þá löggjöf sem 

tíðkast í dag, en hann var fullgiltur hérlendis árið 1992 og varð að lögum um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 19/2013) þann 20. febrúar 2013. Með 

lögsetningu Barnasáttmálans vannst margt jákvætt, en þó er ekki ljóst að hve miklu leyti gildi 

sáttmálans hafa skilað sér inn í daglegt uppeldi og uppeldisstarf hérlendis. Eitt af markmiðum 

sáttmálans er að veita börnum tækifæri til að þroskast, ásamt því að verða upplýstir og 

ábyrgir þjóðfélagsþegnar (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2003).  

Í annari grein Barnasáttmálans (2013) er fjallað sérstaklega um jafnræði 

einstaklingsins og bann við mismunun, meðal annars í tengslum við stöðu eða athafnir 

foreldra þeirra (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.19/2013, 2. 

gr.). Þetta þýðir að börn sem koma frá fjölskyldum, sem standa illa að vígi er varðar til dæmis 

fjárhag, eigi að hafa sömu réttindi til lífsins og aðrir einstaklingar. Tólfta grein 

Barnasáttmálans fjallar um rétt barna til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif. „Börn 

eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er varðar þau og að tekið sé réttmætt 

tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska (lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013, 12. gr.). Þetta þýðir til að mynda að 

skilnaðarbörn hafi rétt á að hafa skoðanir sem varðar foreldra sína eða í öðrum málefnum er 

varða heimilisaðstæður þeirra. Í beinu framhaldi má síðan tengja þrettándu grein 

Barnasáttmálans (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013, 

13. gr.). Sem fjallar um tjáningarfrelsi og segir að börn jafnt og fullorðnir, hafi rétt til að tjá sig 

í málefnum er varða börn. Þá fjallar átjánda grein sáttmálans um mikilvægi uppeldis og 
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þroska en þar segir: „Foreldrar bera sameiginlega ábyrgð á uppeldi barna sinna og skulu taka 

mið af því sem börnunum er fyrir bestu“ (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013, 18. gr.) og „Stjórnvöldum ber að veita foreldrum viðeigandi aðstoð við 

að rækja uppeldisskyldur sínar og sjá til þess að viðeigandi þjónusta verði veitt, til 

umönnunar barna“ (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013, 

18. gr.).  

Sérstaða Íslands í málefnum barna er talsverð, þegar kemur að réttaröryggi og vernd 

barna. Þar má nefna meðal annars, Barnalög, Barnaverndarlögin, Barnahús og Umboðsmann 

barna, sem stuðla að réttindum, öryggi og velferð barna. Embætti umboðsmanns barna var 

stofnað 1. janúar 1995, í þeim tilgangi að bæta hag barna og unglinga, með því að vernda 

réttindi þeirra, þarfir og hagsmuni á öllum sviðum samfélagsins (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d). Árið 1998 var Barnahús stofnað, þar sem þarfir og hagsmunir barna eru hafðir í 

fyrirrúmi, hvað varðar rannsóknir og úrvinnslu kynferðisbrotamála (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d). Árið 2002 voru tekin í gildi Barnaverndarlög (nr. 80/2002). Meginhlutverk 

laganna er að vernda rétt barnsins af hálfu hins opinbera, þegar umönnunaraðilar barna 

bregðast uppeldishlutverki sínu. Hér er meðal annars átt við, þegar foreldrar beita börn 

ofbeldi eða hverskonar líkamlegum refsingum, sem er með öllu ólöglegt samkvæmt 

lögunum. Árið 2003 voru síðan Barnalög tekin í gildi (nr. 76/2003) en lögin kveða á um forsjá 

barna og ábyrgð foreldrar að annast barn sitt, sýna því umhyggju, virðingu og sinna forsjár- 

og uppeldisskyldum eftir bestu getu. Þannig segja lögin að foreldrar eigi að vernda börn sín 

gegn slæmri meðferð og ofbeldi í hverskonar mynd, þar með talið andlegt og líkamlegt.  Þá 

ber foreldrum einnig skylda til að fræða barn sitt, ala með því siðgæði og iðjusemi.  

Þannig má glöggt sjá, að á Íslandi hefur sífellt meira verið lagt upp úr að börnum séu 

búnar góðar aðstæður allt frá fæðingu. Þetta má meðal annars sjá í auknum áherslum á 

mæðra-, ung- og smábarnavernd, þar sem ljósmæður og hjúkrunarfræðingar veita verðandi 

og nýbökuðum foreldrum fræðslu. Fræðsla þessi leggur áherslu á að uppeldishlutverk 

foreldra feli í sér að annast barnið, vernda, kenna og veita því viðeigandi leiðsögn. Til 

viðbótar við fræðsluefni frá opinberum aðilum, geta foreldrar einnig orðið sér úti um fræðslu 

sem tengist uppeldi og umönnun barna, með því að fara á uppeldis- og 

foreldrafærninámskeið, svo sem uppeldi sem virkar og uppeldi til ábyrgðar (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Þá er hægt að finna mikið af uppeldistengdu 

efni á netinu eða í formi bæklinga á heilsugæslustöðvum (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2004).  

2.2 Uppeldisaðferðir foreldra 

Í kjölfar aukinnar áherslu á hlut og mikilvægi uppeldis barna og ungmenna hafa einnig þróast 

kenningar um uppeldi og uppeldisaðferðir. Ein sú áhrifamesta er kenning Díönu Braumrind 
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(1971) á uppeldisháttum foreldra og áhrif þeirra á börn. Kenningar hennar leggja sérstaklega 

áherslu á hvernig foreldrar stjórna barni, hvaða þroskakröfur þau gera til barnsins og hvað 

einkennir samskipti barns og foreldra eða umönnunaraðila. Í kenningum sínum athugar hún 

meðal annars hvort foreldrar noti skýringar í samskiptum við barnið sitt og hvort barninu sé 

veitt hlýja og hvatning. Baumrind skipti þeim aðferðum sem foreldrar notuðu við uppeldið í 

þrjá flokka eftir ólíkum uppeldisaðferðum, markmiðum og áherslum sem tengjast uppeldinu. 

Flokkanir eru  1) leiðandi uppeldi, 2) skipandi uppeldi og 3) eftirlátir foreldrar. Það voru síðan 

Maccoby og Martin 1983 sem bættu við fjórða flokknum sem nefnist 4) afskiptalaust uppeldi 

(eins og vitnað er í hjá Lamborn o.fl., 1991). Hér verður nánar fjallað um hvern uppeldishátt 

fyrir sig. Vert er að taka fram að uppeldisaðferðir foreldra eru sjaldan einskorðaðar við einn 

uppeldishátt, en mun oftar samblanda af tveimur eða fleiri aðferðum (Berns, 2004).  

Þeir foreldrar sem nota leiðandi uppeldi (e. authoritative parenting) sýna börnum sínum 

mikla hlýju, þau setja skýrar reglur og mörk, gera raunhæfar kröfur, hafa aga og efla 

sjálfstæði barnsins á sama tíma og þau eru dugleg við að leiðbeina því og útskýra, þegar þess 

er þörf. Leiðandi uppalendur bera virðingu fyrir börnunum sínum og hvetja þau áfram til 

afreka, með ástúð og hlýju. Foreldrar sem nota leiðandi uppeldi, telja mikilvægt að börn 

þeirra læri að þekkja mörk sín og viti hvað er ætlast til af þeim. Foreldrarnir sjálfir gera sitt 

besta, við að standa við orð sín og framfylgja þeim reglum, sem settar voru (Baumrind, 

1971). Börn sem njóta leiðandi uppeldis eiga fremur auðvelt með að umgangast aðra 

einstaklinga og eru vingjarnleg. Þau hafa gott sjálfsmat, eru sjálfstæð,þroskuð og hafa flest 

góða trú á sjálfum sér (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur Geir Hafsteinsson, 1998). 

Andstæðan við leiðandi uppeldi, er skipandi uppeldi. Á meðan leiðandi foreldrar gera allt til 

þess að ala af sér sjálfstæðan, sterkan, ábyrgan og heilbrigðan einstakling, þá skortir flest 

eftirfarandi í skipandi uppeldi.  

Foreldrar sem beita skipandi uppeldisaðferð (e. authoritarian parenting) stjórna börnum 

sínum oftast með valdi, ströngum reglum, boðum og bönnum. Þau koma með skipanir, sem 

innihalda jafnvel hótanir eða loforð, í staðinn fyrir að útskýra, af hverju viss hegðun er ekki 

ásættanleg. Þessi aðferð felur í sér valdbeitingu foreldranna yfir börnunum, í stað þess að 

einblína á hvað það sé við hegðun barnsins, sem foreldrinu finnst ekki ásættanlegt. Skipandi 

uppeldisaðferð, getur haft ögrandi og öfug tilætluð áhrif á barnið og hegðun þess, þar sem 

það heldur áfram sömu hegðun, þegar foreldri er ekki nálægt (Baumrind, 1994). Þegar 

skipandi uppeldi er beitt, nota foreldrarnir oft aðferðir sem þeir þekkja sjálfir frá eigin 

uppeldi, eins og til dæmis strangar reglur og ögun (Baumrind, 1971). Skipandi foreldrar eru 

líklegri til að mæta börnum sínum með ásökunum eða skipunum, sem beinast að hegðun 

þeirra, sem getur leitt til rifrildis milli foreldris og barns, í stað þess að reyna að milda 

aðstæður og beina barninu í rétta átt. Börn skipandi foreldra upplifa foreldra sína oft 
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þvingandi og eiga erfitt með að leita til þeirra (Baumrind, 1994). Skipandi foreldrar ætlast til 

að börnin hlýði þeim án útskýringa eða röksemda. Börnum er oft refsað fyrir misgjörðir. Þau 

beita börn sín hörðum aga og skortur er á uppörvun og hlýju. Þetta samskiptamunstur 

skapast einnig af því að tilfinningamál eru lítið rædd (Baumrind, 1971). Skipandi foreldrar 

geta átt það til að brjóta niður sjálfstraust barna sinna og niðurlægja (Sigurður Grétarsson og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1983b).  

Eftirlátsamt uppeldi (e. permissive parenting). Eftirlátsamir foreldrar, taka börnum 

sínum eins og þau eru og gera litlar kröfur til þeirra hvað varðar hegðun eða sjálfsstjórn. Þau 

eiga það til að taka börnum sínum, sem jafningjum sínum. Eftirlátssamir foreldrar refsa ekki 

börnum sínum, heldur sína mikla ábyrgð og sinna hvötum, væntingum og gjörðum barna 

sinna. Lítið erum um reglur og fá börnin oftast að ráða sér sjálf, sem getur leitt til þess að þau 

eiga erfitt með eigin sjálfstjórn. Þessi börn eru oft þroskuð, vinsamleg og sjálfsræð en skortir 

oft tilsögn foreldra um lífsgildi (Baumrind, 1971; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur Geir 

Hafsteinsson, 1998).  

Að lokum er það uppeldisháttur sem nefnist afskiptalaust uppeldi (e. neglectful 

parenting). Slíkt uppeldi einkennist vanrækslu, markaleysi og stjórnleysi, þar sem gerðar eru 

litlar sem engar kröfur til barnanna af hálfu foreldra. Þessir foreldrar eru hvorki skipandi né 

eftirlátssamir og gera þannig litlar eða engar kröfur á börnin sín. Þau eru oft í afar litlu eða 

engum tilfinningalegum tengslum við börnin sín og eiga erfitt með að veita þeim stuðning. 

Þessir foreldrar sýna tilfinningum, skoðunum eða hugmyndum barna sinna lítinn áhuga. Þau 

eiga í litlum samskiptum við börn sín og taka ekki þátt í félagslífi þeirra. Samkvæmt grein 

Maccoby og Martin frá árinu 1983 þá töldu þeir afskiptalausa foreldrar sinna oftast 

grunnþörfum barna sinna eins og gefa þeim að borða, klæða og sjá um hreinlæti þeirra, en 

sinna síður tilfinninga, félags- og þroskaþörfum þeirra. Börn sem hafa fengið afskiptalaust 

uppeldi, eru líklegri til að hafa lélegri sjálfsmynd og eiga erfiðara með tilfinningaleg sambönd 

seinna á ævinni, en önnur börn (eins og vitnað er í hjá Lamborn o.fl., 1991).  

Yfirferð á ofangreindum rannsóknum og kenningum bendir til þess að sé tilteknum 

aðferðum beitt eða ekki beitt, skapast aukin hætta á neikvæðri, óæskilegri og áhættusamri 

hegðun barna og ungmenna. Í næsta kafla verður áhættuhegðun skilgreind og fjallað um 

tenginguna þarna á milli.  
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3 Áhættuhegðun 

Skilgreining á hugtakinu áhættuhegðun (e. risk behaviour) einstaklinga, er sú athöfn eða 

skortur á athöfn, sem veldur eða er líklegt til að valda barninu sjálfu eða öðrum skaða. 

Áhættuhegðun kemur oftast í ljós hjá einstaklingnum á unglingsárunum. Auknar líkur eru á 

óæskilegri þróun hjá einstaklingi sem sýnir vott um áhættuhegðun. Áhættuhegðun vísar til 

óæskilegrar hegðunar, sem er ekki viðurkennd af samfélaginu. Þar má nefna neyslu 

vímuefna, ofbeldi, afbrot, svindl og erfiðleika eða brottfall úr skóla (Santrock, 2016). Hjá 

einstaklingnum eru áhættuþættir eftirfarandi. Erfitt geðslag sem ungabarn. Lífeðlislegar 

hindranir og takmörkuð vitsmunahæfni. Aðrir þættir eru meðal annars, lítið sjálfstraust, 

geðræn vandamál, óörugg tengsl við uppeldisaðila, erfið tengsl við jafningja og erfiðleika í 

skóla (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Í nærkerfinu, þar sem fjölskyldan kemur við sögu, eru 

áhættuþættirnir meiri, ef viðkomandi fær óhentugar uppeldisaðferðir eða það er vanræksla í 

barnauppeldinu. Atvinnuleysi eða fjárhagsáhyggjur geta haft áhrif, geðræn vandamál, 

ósættindi milli foreldra eða ofbeldi á heimilinu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016).  

Einstaklingur sem sýnir slíka hegðun er oftast að kalla eftir aukinni athygli eða 

tilfinningalegum viðbrögðum (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012; Santrock, 2016). Þegar börn 

verða að unglingum eiga sér stað ákveðnar breytingar í líkama og heila. Meðal annars á 

framheila þar sem dómgreind þróast. Dópamín framleiðasla eykst í byrjun unglingsára sem 

eykur þörfina á viðurkenningu og því að taka auknar áhættur. Siðferðisþroski er að aukast, 

sem gerir það að verkum að unglingar fá meiri siðferðiskennd og hæfni til að setja sig í spor 

annara. Rannsóknir hafa sýnt að unglingar á aldrinum 14 til 16 ára gera sér ekki fulla grein 

fyrir þeirri áættu sem þeir taka, því þeir telja ávinninginn meiri en hugsanlegar neikvæðar 

afleiðingar (Santrock, 2016). Vinir og foreldrar spila gjarnan stórt hlutverk í áhættuhegðun 

unglinga og hafa rannsóknir sýnt að þeir unglingar, sem fá ekki nægan stuðning frá 

foreldrum, eru líklegri að vera fyrir áhrifum frá vinum (Santrock, 2016).  

3.1 Tengsl félagslegra þátta við áhættuhegðun 

Að eiga vini er partur af félagslegri þróun, þar sem einstaklingurinn þroskast og þróast í 

gegnum aðra. Að eiga vini getur aftur á móti verið bæði jákvætt og neikvætt, allt eftir því 

hvar einstaklingurinn sjálfur er staddur í lífinu og hversu móttækilegur viðkomandi er fyrir 

áreiti. Að eiga vin sem hefur jákvæð áhrif, hjálpar til við mótun réttlætiskenndar, að geta 

lesið í aðstæður og að geta stofnað til náinna sambanda. Á hinn bóginn geta sumir vinir 

kallað fram áhættuhegðun, jafnvel án sinnar vitundar, í fari annarra og hafa rannsóknir á 

áhættuhegðun leitt í ljós, að sá félagslegi þáttur sem hafi einna mest áhrif á unglinga séu 

vinir og jafningar (Gardner og Steinberg, 2005). Í rannsókn þeirra Jóns Gunnars Bernburg og 

Þórólfs Þórlindssonar (2006), þar sem þeir skoða félagsgerðareinkenni og frávikshegðun 
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ungmenna, kom í ljós að bæði jafningar og vinir geti haft aukin áhrif á hvort annað, sem 

getur ýtt undir ofbeldishegðun. Aðrir áhættuþættir eru, slakur námsárangur og veik tengsl 

við skólastarfið, erfið og lítil samskipti við foreldra og veik þátttaka í félags- og 

tómstundastarfi. Þeir unglingar, sem eru líklegastir að verða fyrir áhrifum frá jafningjum, eru 

þau sem eru að kljást við erfiðar tilfinningar, svo sem lágt sjálfsmat, feimni og félagslegan 

kvíða eða upplifa sig ekki sem jafningja (Santrock, 2016).  

Baumrind (1994) hefur fjallað um hvernig félagslegar og menningarlegar aðstæður 

hafa mikil áhrif á uppeldisaðferðir foreldra. Í samantektargrein hennar kemur meðal annars 

fram, að skilnaðir foreldra hafa mikil áhrif á uppeldi. Við skilnað má ætla að tími fyrir börnin 

minnki, auk þess sem foreldrar eru líklegri til að bregðast verr við neikvæðri hegðun barna 

sinna, vegna streitu af völdum skilnaðarins og annarra samskiptaörðugleika. Agaleysi eykst 

jafnan í kjölfar þess að skilnaður á sér stað, þar sem foreldrar eiga oft erfitt með samskipti 

eftir skilnað og reyna oft að bæta fyrir samskiptaleysi og skilnaðinn með því að láta eftir 

börnum sínum og slaka á reglum. Slík hegðun kemur börnum ekki vel, sem finna fyrir agaleysi 

og skort á skýrum viðmiðum og ramma. Á hinn bóginn virðast rannsóknir sýna, að ef börn 

eiga í góðum samskiptum við annað hvort foreldrið eða annan fullorðinn aðila, sem tekur að 

sér uppeldisskyldur við barnið, minnka áhrif skilnaðar (Baumrind, 1994). Þannig virðist vera 

samband á milli frjálsræðis, eftirlætis, umburðalyndis, stjórnleysis og eða afskiptaleysis hjá 

foreldrum og þess, að börn eigi erfitt með að setja mörk.  

Þá sýndu niðurstöður Baumrind (1994) einnig fram á að þau börn, sem kljást við 

hegðunarvanda af einhverju tagi eru líklegri til að kalla fram neikvæða athygli og verða fyrir 

skömmum eða ofbeldi af hálfu foreldra. Flestir foreldrar halda því fram að hegðun barnsins 

kalli fram ofbeldið, en rannsóknir hafa sýnt fram á að það séu meiri líkur að eitthvað í atgervi 

barna sé að kalla fram ofbeldið, en ekki hegðun þess. Þau börn sem búa hjá einstæðum 

foreldrum, sem þurfa á fjárhagsaðstoð að halda, búa yfirleitt við verstu aðstæðunar. Einnig 

voru þeir foreldrar sem höfðu ekki félagslegan stuðning eða gátu ekki fengið stuðning, 

líklegri til þess að beita börn sín andlegu ofbeldi og voru þessar fjölskyldur oftar tilkynntar til 

yfirvalda fyrir illa meðferð á börnum sínum. Rannsakendur horfðu frekar til félagslegra þátta 

og fátæktar fjölskyldna, heldur en til líffræðilegra orsaka fyrir ofbeldinu. Þeir foreldrar sem 

upplifðu aukna pressu við að ná endum saman við uppeldi barna sinna, eru líklegri til þess að 

hafa ekki andlega burði né félagslegan stuðning, til að glíma við erfiðleikana. Og þeir 

foreldrar sem hvorki höfðu, né fengu félagslegan stuðning, voru líklegri til að beita börn sín 

andlegu ofbeldi.  

Niðurstöður rannsóknar Baumrind (1994) bentu til þess að þeir unglingar, sem höfðu 

búið við leiðandi uppeldishætti, sýndu meiri samskiptaþroska, en þeir unglingar sem fengið 

höfðu eftirlátara, skipandi eða afskiptalaust uppeldi. Þeir unglingar, sem fengið höfðu 
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afskiptalaust uppeldi, sýndu minni samskiptaþroska en aðrir unglingar. Það að foreldrar beiti 

börn sín ströngum aga, þarf ekki alltaf að þýða að börn þrífist illa, sérstaklega ef foreldrar 

veita börnum sínum stuðning af einhverju tagi, til móts við agann og sleppa refsingum 

(Baumrind, 1994). Í rannsókn þeirra Gray og Steinberg (1999) var skoðaður samanburður á 

þremur algengustu uppeldisaðferðum, hvernig þær virka einar og sér og síðan hvernig þær 

virka í sameiningu. Úrtak af 8700 einstaklingum á aldrinum 14-18 ára tóku þátt í 

rannsókninni. Í rannsókninni kom í ljós að börn sem alast upp við leiðandi uppeldisaðferðir, 

koma betur út en jafnaldrar þeirra, í félagsþroska, sjálfsmynd og geðheilbrigði. Þau börn, 

sem eiga foreldra sem nota skipandi uppeldi og þar með talið tilfinningalega stjórnun, standa 

ver og glíma við einmanaleika og þunglyndi. En þau sem eiga foreldra sem stjórna hegðun 

barnsins, eru líklegri til að leiðast út í áhættuhegðun. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sú 

aðferð að beita mikilli valdstjórnun, til að koma í veg fyrir mögulega áhættuhegðun barns, 

virki síður en aðrar aðferðir. Börn skipandi foreldra, eiga það til að hafa slakari námsgetu, en 

þau börn sem alast upp við leiðandi uppeldi (Chao, 2001). 

Í langtímarannsókn þeirra Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal (2005) 

var skoðað hvort tengsl væru milli uppeldishátta ungmenna við 14 ára aldur og hvort þau 

hefðu lokið framhaldsnámi við 22 ára aldur. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 545 

ungmenni. Skoðaðir voru þrír þættir í leiðandi uppeldi; viðurkenning, stuðningur og 

hegðunarstjórn. Tekið var tillit til kyns þátttakenda, útkomu á samræmdum prófum í íslensku 

og félags- og efnahagsstöðu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós, að þær 

uppeldisaðferðir sem foreldrar notuðu á 14 ára ungmennin, tengist brotthvarfi þeirra frá 

námi. Því meiri áhuga, stuðning og viðurkenningu sem ungmenni hlutu við 14 ára aldur frá 

foreldrum, því líklegri voru þau að hafa lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur. 

Árið 2011 var gerð langtímarannsókn á mismunandi uppeldisaðferðum mæðra og feðra í 

hollenskum fjölskyldum af þeim, Hoeve, Dubas, Gerris, van der Laan og Smeenk (2011), með 

það að markmiði að skoða samspil kyns, uppeldisaðferða og áhættuhegðunar. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru á aldrinum 14 til 22 ára og var þeim skipt upp í tvo hópa. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós, að það skiptir meira máli fyrir börn hvaða uppeldisaðferð er 

notuð, miðað við af hvaða kyni foreldið var. Þá eru meiri líkur á áhættuhegðun hjá 

einstaklingi, ef faðir þess beitir því skipandi uppeldi, en ef móðirin á í hlut. Mestar líkur á 

áhættuhegðun hjá börnum tengist því, ef báðir foreldrar þess eru afskiptalausir. Meiri líkur á 

áhættuhegðun er hjá drengjum, sem fá afskiptalaust uppeldi af hálfu föðurs, en stúlkur eru 

líklegri að sýna áhættuhegðun, ef mæður þeirra eru eftirlátsamar. Stúlkur tengja meira við 

uppeldisaðferðir móður og drengir við uppeldisaðferðir feðra (Hoeve o.fl., 2011).  

Skóli er annar mikilvægur þáttur í lífi barna og ungmenna á uppvaxtarárunum. Þar eyða 

þau mestum hluta úr deginum, innan um kennara og jafningja. Allt skólasamfélagið hefur 
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áhrif á félagsmótun barna og ungmenna, góð samheldni skiptir máli fyrir tengslamyndun og 

að reglur séu skýrar og þeim fylgt eftir (Santrock, 2016). Sá stuðningsaðili sem ungmennin 

leita oftast til, ef þau kljást við erfiðleika eða tilfinningaleg vandamál, er kennarinn og er 

mikilvægt að hann sé til staðar ef þess er þörf. Rannsókn sem gerð var, varðandi þátttöku 

fjölskyldu í skólastarfi unglinga, leiddi í ljós að jákvæð áhrif urðu á gengi barnanna, eftir því 

sem foreldrar voru virkari. Einnig kom fram að þau börn sem koma frá stöðugu heimili, eru 

líklegri til að ná betri árangri, halda athygli, fá góða mætingu og fylgja reglum skólans 

(Santrock, 2016).  

3.2. Vernandi þættir og seigla  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2016) skiptir verndandi og áhættuþáttum upp í tvo flokka. Annar 

flokkurinn er einstaklingurinn sjálfur, þar sem flest snýr að tilfinningahliðinni og færni hans til   

að aðlagast samfélaginu og öðrum. Má þar nefna jákvæða sjálfsmynd, sjálfstraust, góða 

sjálfsstjórn og geðheilsu, góða lund, trú og von, menntun auk þess að nýta sér þau tækifæri 

sem bjóðast og góða vitsmunahæfni. Þessir einstaklingar hafa líka örugg tilfinningatengsl við 

uppeldisaðilann, búa að góðri félagsfærni og eiga jákvæð samskipti við vini og kunningja. Í 

nærumhverfinu, þar sem fjölskyldan hefur áhrif, þá skipta uppeldishættir foreldra miklu máli. 

Þar má nefna leiðandi uppeldi, þar sem foreldranir hafa góða geðheilsu, örugga vinnu og eiga 

í góðum samskiptum við aðra meðlimi stórfjölskyldunar. Hinn þátturinn í nærumhverfinu er 

skóli og grenndar-samfélagið. Þar sem barnið hefur góða upplifun og tengsl við skóla, þar 

sem aðlögun gengur vel og foreldrar eiga í góðum samskiptum er mikilvægur þáttur (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2016). Þannig geta skóli og skólasamfélagið allt, auk góðra vina, spilað 

stórt hlutverk sem verndandi þáttur og stuðningur við seiglu ungmenna (Santrock, 2016). 

Seigla er skilgreint sem ferli, sem lýsir hæfni einstaklinga til að takast á við lífsins þrautir og 

þroskast, þrátt fyrir erfiða lífsreynslu. Þegar seigla er skoðuð, er litið til eiginleika 

einstaklingsins, einkenni fjölskyldna og umhverfisins. Til þess að einstaklingurinn aðlagist 

sem best, þarf hann að notast við styðjandi þætti úr umhverfinu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2016).   

 Samkvæmt ofangreindu, byggt á niðurstöðum bæði erlendra og innlendra rannsókna 

sem vísa til að þegar leiðandi uppeldisaðferðum er beitt, eru minni líkur á að börn leiðist út í 

áhættuhegðun. Ef foreldrar hins vegar beita of miklum aga eða ósveigjanleika eru meiri líkur 

á barninu farnist ekki vel. Í næsta kafla verður fjallað um vistfræðilíkan Bronfenbrenner, sem 

haft var til hliðsjónar við greiningu gagna.  
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4 Kenningarleg nálgun - vistfræðilíkan Bronfenbrenner 

Við greiningu viðtalsgagna í þessari rannsókn er stuðst við tiltekna þætti úr vistfræðilíkani 

Bronfenbrenners sem er nánar útfært af Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007). Upphafsmaður 

vistfræðilíkansins 1979 er Urie Brofenbrenner og gekk kenning hans út á það að útskýra 

sálfélagslegan þroskaferil barna og ungmenna (Gray og Macblain, 2012). Vistfræðilíkanið 

byggist á þeim áhrifum sem umhverfið hefur á þroskaferil barna og ungmenna. Það er 

samspil margra þátta, í umhverfi barna og ungmenna sem mótar þau og hefur áhrif á þroska 

þeirra og hegðun (Bronfenbrenner, 1979).  

Þroski er gagnvirkt ferli einstaklings og umhverfisþátta í lífi þess. Barnið er umlukið 

mörgum kerfum, allt frá líffræðilegum þáttum, til laga sem hafa áhrif á þroska þess. Til að ná 

sem mestum skilningi þarf að skoða barnið í sínu eðlilega umhverfi. Þannig móta gagnvirk 

áhrif foreldra, skóla og samfélags þroska og velgengni barna og ungmenna (Gray og 

Macblain, 2012). Sem dæmi má nefna, hafa aðstæður barna í fjölskyldum og inni á heimili, 

þar með talið uppeldisaðferðir foreldra, haft mikil áhrif á upplifun og velgengni þeirra í 

félagahópum sem og innan skólans. Barn sem elst upp við skipandi uppeldi, er líklegra til að 

sýna ögrandi hegðun í vinahópi , heldur en barn sem elst upp við leiðandi uppeldi. Skóla og 

heimili fjallar Bronfenbrenner um sem tvö örkerfi, þar sem barnið verður fyrir beinum 

áhrifum, annað hvort frá fjölskyldu þess, öðrum nemendum eða starfsfólki skólans. Barnið 

sjálft hefur áhrif á þessi kerfi. Tengsl þessara tveggja örkerfa segja síðan til um hvernig 

samskiptum er háttað milli skóla og fjölskyldna (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2006). Það sem hefur mest áhrif á börn er nærkerfið, sem nær til athafna, 

samskipta á heimilinu, grenndarsamfélags, skóla barnsins og frístunda (Bronfenbrenner, 

1979; Berk, 2013).  
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Mynd 1. Vistfræðilíkan Bronfenbrenner 

Hér má sjá þann hluta af vistfræðilíkaninu, sem notaður er við greiningu rannsóknarinnar. 

Barnið eða unglingurinn er staðsett í miðjunni og næst honum er nærkerfið en á fyrstu 

árunum hefur það mest áhrif (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Nær- millikerfið öðlast aukið 

vægi þegar einstaklingurinn verður örlítið eldri og nær það til athafna og samskipta í nánasta 

umhverfi barnsins, þar sem fjölskylda, heimili, skóli, vinir, tómstundir hafa mest áhrif. Innan 

þessara kerfa þroskast mikilvæg tengsl fyrir þroska og uppbyggingu sjálfsmyndar 

einstaklingsins á unglingsárum og fram á fullorðinsár (Bronfenbrenner, 1979).   
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5 Aðferðafræði  

Í þessum  kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar og ástæðum fyrir vali á 

á rannsóknaraðferðum, öflun rannsóknargagna og greiningu. Þá verður fjallað um 

siðferðisleg álitaefni frá sjónarhorni rannsakanda.  

5.1 Rannsóknaraðferð 

Við gagnasöfnun þessarar rannsóknar var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð með hálf-

stöðluð viðtöl  (e. guided interview). Í hálf stöðluðum viðtölum er stuðst við spurningalista, 

sem allir viðmælendur rannsóknarinnar svara, en rannsakandi getur þó breytt spurningum á 

milli viðmælenda (Lichman, 2013). Rannsóknin er fyrirbærafræðileg, en sú aðferð felst í að fá 

sem mest persónulegustu svörun frá hverjum einstaklingi fyrir sig, koma auga á mynstur í 

hugsun, þankagangi og skilning fólks á viðkomandi rannsóknarefni (Sigrún Halldórsdóttir, 

2013). Eigindleg rannsóknaraðferð var valin vegna þess að markmiðið er að skoða 

persónulega reynslu einstaklinga og þýðir það að rannsakendur koma ekki með tilgátur eða 

ályktanir fyrirfram. Heldur snýr rannsóknin fremur um að skoða hugsanir fólks, hvernig það 

bregst við í tilteknum félagslegum aðstæðum, umhverfi og hvers vegna. Í rannsókninni deila 

viðmælendur upplifun sinni á yngri árum, er varðar uppeldi og æsku þeirra, með hliðsjón af 

uppeldisaðferðum foreldra þeirra, aðstæður á uppvaxtarárum og hvernig þessir þættir höfðu 

áhrif á hegðun þeirra og ákvarðanir á unglingsárum þeirra.   

Stór hluti eigindlegra rannsókna fer fram með viðtölum, þar sem viðmælandinn er 

spurður fyrirfram ákveðinna spurninga, sem þó eru opnar og til þess gerðar að skapa flæði er 

varðar viðkomandi efni. Í þessari rannsókn er notast við hálf stöðluð viðtöl, sem felst í því að 

styðjast við ákveðnar spurningar, sem gefa möguleika á öðrum spurningum. Lagt var upp 

með rannsóknarspurninguna: Hver er sýn þriggja einstaklinga á uppeldi, æskuárin og eigin 

áhættuhegðun?  

5.2 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru þrír og höfðu þeir allir reynslu af áhættuhegðun. Í ljósi 

markmiðs rannsóknarinnar var stuðst við hentugleikaúrtak og notaði rannsakandinn 

tengslanet sitt til að komast í samband við þátttakendur. Viðmælendurnir voru af báðum 

kynjum á aldrinum 24-34 ára. Viðmælendur sem höfðu upplifað erfiðleika í æsku og leiðst út 

í  áhættuhegðun sem börn og unglingar en komist á réttan kjöl voru valdir. Notuð voru hálf 

opin viðtöl, þar sem samræður voru á jafnréttisgrundvelli, þó að umræðuefnið hafi verið 

ákveðið af rannsakanda.  
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5.3 Framkvæmd 

Eftir að viðmælendur höfðu verið upplýstir um tilgang rannsóknarinnar, þeim tjáð að öll gögn 

væru meðhöndluð sem trúnaðarmál samkvæmt persónuverndarlögum nr. 77/2000 og þau 

samþykkt þátttöku sína í rannsókninni, var að lokum send tilkynning til persónuverndar. 

Viðtalsspurningar voru samdar og útbúinn var viðtalsrammi (sjá Viðauki 2) með það í huga að 

skoða uppeldi og æsku þátttakenda, í ljósi uppeldisaðferða foreldra þeirra og með tilliti til 

þess að viðmælendur hafa allir á einhverju tímabili í lífi sínu leiðst út í áhættuhegðun. Í 

upphafi viðtalanna var viðmælendum tjáð, að þeim væri frjálst að hætta þátttöku, ef þau 

óskuðu þess á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er, auk þess að gögnum yrði eytt að 

ritgerðaskrifum loknum (Sigurður Kristinsson, 2013). Í lok viðtalanna voru allir þrír 

viðmælendurnir beðnir um að undirrita (sjá Viðauki 1) sem innihélt upplýst samþykki.  

Viðtölin fóru fram dagana 26. og 29. janúar og þann 24. febrúar, annars vegar á heimili 

viðmælenda og hins vegar á heimili rannsakanda. Notaðar voru opnar spurningar í 

viðtölunum, þar sem viðmælandi var spurður út í ákveðnar spurningar og hvattur til að deila 

upplifun eða skoðun sinni með eigin orðum. Rannsakandinn reyndi að vera leiðandi, þannig 

að viðmælandinn gæti tjáð sig á sinn eigin hátt og gaf skýrar útskýringar, ef þess var þörf. 

Viðtölin voru hljóðrituð til að hægt væri að fá sem nákvæmlegustu afritun og var hvert viðtal 

allt að 20 mínútna langt.  

5.4 Gagnagreining 

Viðtölin voru tekin upp á upptökubúnað í síma rannsakanda og voru síðan afrituð orðrétt 

eins fljótt og hægt var eða nokkrum dögum eftir að viðtölin voru tekin upp. Að afritun lokinni 

voru viðtölin prentuð út til að auðvelda gagnagreiningu. Við vinnslu gagnanna var nöfnum 

viðmælenda breytt, til að gæta fullrar nafnleyndar, svo ekki væri hægt að rekja svör til 

einstaklinga. Notuð voru gervinöfnin Aðalheiður, Eyjólfur og Pála. Við greiningu gagna 

studdist höfundur að hluta til við greiningaraðferð Braun og Clarke (2006). Gögnin voru lesin 

oft yfir og borin saman við svör viðmælenda. Höfundur  punktaði hjá sér mikilvæg atriði og 

líklegar niðurstöður. Gögnin voru lesin aftur og fundnar voru sameiginlegar hugmyndir, þær 

flokkaðar og merktar í hverju viðtali fyrir sig. Þar á eftir var þeim skipt niður í þemu. Í 

viðtölunum kom fram mikil umræða er snertir þrjú megin þemu, auk undirþemu. 

Niðurstöðurnar voru settar fram í takt við vistfræðilíkan Bronfenbrenner um nærkerfi. 

 1) fjölskyldan, þar sem undirþemu eru tvö; fjöldskylduhagir, aðstæður og 

samskiptamynstur og verndandi þættir. 2) félagar og vinir, og verndandi þættir. 3) skólinn og 

verndandi þættir.  
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5.5 Siðferðileg álitamál og sjónarhorn rannsakanda 

Í þessum hluta verður fjallað um siðferðisleg álitamál í tengslum við rannsóknina, sjónarhorn 

og bakgrunn rannsakanda. Þegar kemur að siðferðislegum þáttum, þarf rannsakandinn að 

virða og gæta hagsmuna, skoðana annara og gæta þess að mismuna fólki ekki, þar sem allir 

hafa sama rétt (Sigurður Kristinsson, 2013). Mikilvægt er að þátttakendur í rannsókninni 

upplifi ekki þrýsting við að taka þátt, heldur geri það af fúsum og frjálsum vilja. Í rannsókn 

þessari bað viðmælandi þátttakendur að taka þátt með upplýsingum um 

tilgangrannsóknarinnar sem snýr að uppeldisháttum foreldra og áhættuhegðun. Einnig kom 

fram að þau yrðu spurð spurninga sem tengist uppeldi þeirra og æsku. Sjónarhorn og reynsla 

þeirra verði skoðuð sérstaklega. Rannsakandinn hafði sent fleirum einstaklingum boð um 

þátttöku, en ekki fengið svar og var það látið kyrrt liggja, en fundnir nýir skjólstæðingar í 

staðinn. Í rannsókninni voru hagsmunir þátttakenda hafðir að leiðarljósi, með þeim hætti að 

vera frá byrjum upplýstir til hlítar um tilgang rannsóknarinnar. Þeim var tjáð að ekki væri 

með nokkrum hætti hægt að tengja þau við rannsóknina, þar sem nöfnum á viðkomandi 

einstaklingi og ákveðnum stöðum hafði verið breytt. Auk þess lagði rannsakandi mikla 

áherslu á að öllum gögnum yrði eytt og ekki yrði hægt að rekja þau (Sigurður Kristinsson, 

2013).   

Rannsakandi byrjaði á því að afla sér tilskilinna leyfa hjá Persónuvernd. Haft var samband 

við viðmælendur og þeir beðnir að hitta rannsakanda á stað, sem þeir upplifðu sig örugga og 

leið vel á. Það skiptir rannsakandann gríðarlega miklu máli að skrifa um efni sem viðkemur 

uppeldisaðferðum og æsku. Ástæða fyrir valinu á efninu er eigin reynsla á heimi 

áhættuhegðunar sem tengjast krefjandi og erfiðum fjölskylduaðstæðum og brennandi 

löngun til að skoða þetta málefni. Að hafa upplifað erfitt uppeldi er ekki öllum skiljanlegt, 

nema þeim sem hafa orðið fyrir því sjálfir. Með því að rannsaka þetta og skoða niðurstöður 

með þeim hætti sem gert er í þessari rannsókn, mun það vonandi nýtast öllum þeim sem 

þurfa á því að halda. Megintilgangurinn er sá að vekja til umræðu um mismunandi 

uppeldisaðferðir og að ástæða er fyrir því að einstaklingar leiðist út í áhættuhegðun, eins og 

bæði rannsakandi og þátttakendur rannsóknarinnar gerðu. Þrátt fyrir eigin reynslu 

rannsakanda, þarf hann að sitja hjá og gæta þess að hafa ekki áhrif á viðmælendur með 

neinum hætti, til að hafa ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar (Esterberg, 2002). Reyndi 

ég eftir fremsta megni að skapa traust á milli mín og viðmælanda á sama tíma og ég reyndi 

að líta hlutlaust á frásagnir þeirra og reynslu.  
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6 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknar á upplifun þriggja einstaklinga á uppeldi þeirra 

og eigin áhættuhegðun. Við greiningu viðtalanna var stuðst við vistfræðilíkan 

Bronfenbrenner (1979) útfært af Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007) þar sem áhersla var lögð 

á að leita eftir sýn viðmælenda á eigin uppeldi og áhættuhegðun í æsku og á unglingsárum, í 

gegnum reynslu þeirra og lýsingu af samskiptum innan fjölskyldu, félaga- og vinahópins og 

skólans.     

6.1 Fjölskyldan 

6.1.1 Fjölskylduhagir, aðstæður og samskiptamynstur 

Fjölskyldan er öllum manneskjum mikilvæg, en upplifun einstaklinga af uppeldi er misjöfn 

eins og mannfólkið er margt. Allir þrír viðmælendur rannsóknarinnar Aðalheiður, Pála og 

Eyjólfur, eiga það sameiginlegt að alast upp með foreldrum sínum ásamt öðrum systkinum. 

Þau ólust öll upp á stór Reykjavíkursvæðinu. Aðalheiði finnst að hún hafi fengið gott uppeldi í 

æsku, þar sem henni voru settar skýrar reglur svo sem útivistareglur og nammidagar. 

Upplifun Pálu og Eyjólfs er ólík Aðalheiðar, þar sem þau lýsa mun erfiðri reynslu sem tengist 

uppeldi þeirra og fjölskylduaðstæðum. Pála lýsir því meðal annars hvernig foreldrar hennar 

hefðu beitt ólíkum og ósamrýmanlegum uppeldisaðferðum, sem ýttu undir óstöðugleika. 

Hún segir:   

 

Umm... Pabbi var mjög meðvirkur og alltaf afskiptalaus eiginlega. Hann hafði eiginlega 

ekki getu til að vera eitthvað í raun og veru. Hann var alltaf svakalega góður samt, en 

mamma var soldið yfirþyrmandi. Þetta var samt eiginlega þannig að hún var alltaf að 

segja ég elska þig svo mikið og á sama tíma gat hún flippað. Orðið reið útaf engu. 

 

Í greiningu viðtalanna kom í ljós, að allir viðmælendurnir áttu það sameiginlegt, að eiga 

foreldra sem höfðu slitið samvistum. Það setti mikinn svip á öll samskipti og tengsl 

viðmælanda við foreldra og systkini. Þau upplifðu öll neikvæðar tilfinningar í tengslum við 

skilnað foreldra sinna og lýstu meðal annars ráðaleysi og þeirri tilfinningu að hafa ekki stjórn 

á aðstæðum, eins og greina má í orðum Aðalheiðar:    

 

Ég náttúrulega tók því mjög illa þegar mamma og pabbi skildu þegar ég var 17 eða 18 

ára. Þá notaði ég allt sem afsökun fyrir þvi að detta í það. Þetta gerðist líka svo fljótt, 
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hann sagði bara ....við erum skilin. Ég er komin með nýja konu og hún er ólétt og ég er 

að flytja til Svíðþjóðar, by the way. Þetta var svolítill skellur.  

 

Viðmælendurnir voru á ólíkum aldri, þegar skilnaður foreldra þeirra átti sér stað. Pála var á 

barnsaldri eða fimm ára, á meðan Eyjólfur og Aðalheiður voru á unglingsaldri eða 15 og 18 

ára. Greina mátti skýran mun á því, hvernig skilnaðurinn hafði áhrif á viðmælendur í 

tengslum við aldur þeirra. Þar sem foreldrar Pálu skildu, þegar hún var barn, hefur 

skilnaðurinn minni áhrif: „Mamma og pabbi skildu þegar ég var fimm ára, þannig ég man 

ekkert vel eftir því “. Hún upplifir móður sína sem virkari aðila í uppeldinu og segir: 

   

Sko mamma var alltaf miklu meira eða tók meiri þátt, þrátt fyrir hvernig ég tók þessu... 

en það getur vel verið að það hafi verið meðvirkni í mér hvernig ég var eitthvað 

rosalega hænd að pabba. Þegar ég hugsa um það núna en mér þótti… eða ég var meiri 

pabba stelpa sko. 

 

Í frásögn Eyjólfs er erfitt að greina á milli hvort hefur meiri áhrif á hann, skilnaður foreldra 

hans eða að þeir séu báðir alkóhólistar. Þó er það augljóst, að báðir þættir hafa haft mikil 

áhrif á hann þegar hann segir:  

 

Já þau voru alkóhólistar bæði, þannig ég veit það ekki þannig ég fór að forðast það að 

vera heima þegar ég var 15 ára. Byrjaði að reykja gras, bjó pínu hjá vinkonu minni. 

  

Þátttakendur höfðu fjölbreytta upplifun af samskiptamynstri við foreldra sína. Öll áttu þau í 

betri samskiptum við annað foreldrið umfram hitt. Aðalheiður segðist hafa átt í betri 

samskiptum við móður sína, þar sem faðir hennar var lítið heima, vegna vinnu erlendis og á 

tíðum afskiptalaus. Hún leggur áherslu á það, með eftirsjá í röddinni, að allt hafi bitnað á 

móður hennar, þegar hún var illa stemmd eða í frekjukasti, því pabbi hennar var ekki á 

staðnum. Hún segir: 

 

Til dæmis bara... gefa skít í allt og bara taking everything for granted. Bara ég vildi bara 

fá peninga og hún átti bara að redda því og hún átti bara að redda öllu, mér var alveg 

sama og ég sagði aldrei takk og ekki neitt.  
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Eyjólfur upplifði samskiptin á annan hátt, þar sem hann taldi pabba sinn vera mjög 

skapstóran, en þó ekki slæman, á meðan upplifun hans af móðir sinni hafi verið þægilegri og 

betri: Hann segir:  

 

Það var alltaf þægilegra að tala við mömmu, meira svona þegar ég fór að reykja og gera 

eitthvað dót, þá var hún geðveikt chill about it. En þegar hún komst að því að ég var 

byrjaður að drekka þá varð hún mjög leið.  

 

Í orðum Pálu má greina fremur nákvæma lýsingu á erfiðum upplifunum í samskipum við 

móðurina. Hún segir:  

 

Á unglingsárum var þetta allavega erfitt, mjög erfitt. Ég, þú veist flutti aftur heim til 

pabba af því ég upplifði það þannig að hún hefði hent mér til pabba vegna þess að 

kærasti hennar líkaði ekki við mig. Þegar ég kom heim var ég alveg í uppreisn gegn 

henni og voru mikil læti. Mamma sagði við mig „kærastanum mínum líkar illa við þig“ 

og já semsagt og þess vegna flutti ég heim til pabba fljótlega þannig að mér fannst hún 

taka hann fram yfir mig. Það var mjög erfitt. 

 

Í frásögn Pálu má greina mjög erfiðar upplifanir og tilfinningar sem hafa fylgt henni í 

gegnum lífið og fram á fullorðisárin. Það tekur á hana að ræða þessa erfiðu reynslu sem 

hún upplifði gagnvart móðir sinni.  

6.1.2 Verndandi þættir  

Ekki eru það bara foreldrar sem sinna uppeldi barna og unglinga. Oft á tíðum hafa aðrir 

einstaklingar áhrif á uppeldið, án þess þó að gera sér grein fyrir því með beinum eða 

óbeinum hætti. Einnig geta áhugamál haft jákvæð áhrif á einstaklinga á uppvaxtarárunum. 

Eyjólfur hefur góða upplifun af ýmsum áhrifavöldum í hans lífi. Hann nefnir til dæmis 

skátana, bróður og föðurbróður sinn, sem hann hefur góða minningu um. Hann segir:   

 

Uhh ég var í skátunum og það var alltaf ógeðslega gaman að fara í útileigur og 

eitthvað… Bróðir pabba var alltaf svona grínisti og gerði oft eitthvað með okkur. Annars 

var það stóri bóðir minn hlýtur að vera. Við vorum oft að chilla saman og spila 

tölvuleiki. Aðalheiður er á sama máli og Eyjólfur, þegar hún er spurð út í jákvæða 

áhrifavalda í uppeldinu hennar og getur þannig nefnt nokkra aðila eða þætti. Hægt er 

að greina það í frásögn hennar, að þetta hefur kennt henni margt og hún svo tekið með 

sér út í lífið þegar hún segir eftirfarandi: 
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Ég myndi segja mamma, Odda og fólkið í sveitinni… eins og til dæmis í sveitinni, þá 

bara kenndu þau manni bara að vinna fyrir hlutunum, að það er ekkert bara sjálfgefið 

og maður fær greitt fyrir vinnu… bara maður getur ekki bara fengið gefins til dæmis 

peninga.  

 

Í frásögn Aðalheiðar má greina góðar minningar og jákvæðni af þeim jákvæðum 

áhrifavöldum úr lífi hennar.  

6.2 Félagar og vinir  

Allir viðmælendur rannsóknarinnar eiga það sameiginlegt að hafa átt vin eða vini á 

uppvaxtarárunum. Vini, sem þjónuðu ýmist stuðningshlutverki eða beittu viðmælendur 

þrýstingi. Aðalheiður og Pála eiga það sameiginlegt að einn ákveðinn, einstaklingur hafi ýtt 

undir áhættuhegðun þeirra. Pála segir:  

 

Allavega með þessa stelpu þarna þá espuðum við upp slæma hegðun hjá hvor annari. 

Þannig að við fórum að drekka og leita í einhverja svona áhættuhegðun. 

 

Eyjólfur átti aðeins öðruvísi reynslu þar sem hann kom úr stærri vinahóp sem hafði áhrif á 

hegðun hans á unglingsárum: 

 

Vorum bara mjög góðir vinir flestir en stundum var þetta orðið þannig að það 

splittaðist hópurinn . . . Já við fórum bara allir að reykja gras (hlær) og drekka og 

nokkrir gera það enþá. Mjög margir eiginlega við erum þrír held ég sem gerum það ekki 

af sex eða sjö. Við erum fínir vinir sko, ég reyndar hitti þá ekki mikið mér finnst ég alltaf 

hafa hugsað aðeins öðruvísi en þeir skilurðu, ég náði einhvern veginn að hætta ekki 

þeir. 

 

Svo virðist sem fleiri einstaklingar hafi haft áhrif á Eyjólf en Aðalheiði og Pálu en hann fann 

frá upphafi að hann gat aðskilið sig frá þeim sem létu leiðast hvað lengst út í áhættuhegðun.  

6.2.1 Verndandi þættir 

Í niðurstöðum viðtala kom fram að reynsla þátttakanda var aðallega neikvæð, þegar kom að 

áhrifum vina og var lítið um verndandi þætti sem ýttu frá áhættuhegðun í átt að heilbrigði. 
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Þannig virtust þau flest öll eiga auðveldara með að rifja upp reynslu og upplifun af þeim 

vinum sem ýttu þeim í átt til aukinnar áhættu en þá sem drógu þá frá henni.   

6.3 Skólinn 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar höfðu lokið stúdentsprófi eða voru í þann mund að ljúka 

því, þegar viðtölin voru tekin. Aðalheiður og Pála höfðu farið í áframhaldandi nám, sem stóð 

ennþá yfir. Þegar Pála var spurð um menntun, sagði hún:  

 

„Ég er bara með stúdentspróf“ með efa um að það væri nógu gott. Aðalheiður hafði 

lokið stúdentsprófi líkt og Eyjólfur og Pála, auk þess hafði hún menntun á ólíkum 

sviðum. Hún talaði með stolti um menntun sína og sagði: „Ég starfa sem 

leiðsögumaður og rútubílstjóri, er með stúdentspróf og er förðunarfræðingur líka“. 

Eyjólfur var í þann mund að ljúka stúdentsprófi, þegar viðtölin fóru fram og sagðist 

vera að klára stúdentspróf af tölvubraut í Tækniskóla Reykjavíkur og sagðist „vonandi 

útskrifast í maí“.  

 

Það var lítið um verndandi þætti í niðurstöðunum sem tengdust skóla eða vinum úr skóla. 

Þeir þættir sem komu fram, tengdust atburðum eða fólki úr nærumhverfi viðmælanda, sem 

ýtti undir seiglu þeirra. Þegar þau urðu eldri, höfðu þau styrk til að halda áfram í námi, þrátt 

fyrir erfiða reynslu og upplifanir. Þegar Aðalheiður var spurð út í gleðilega eða minnistæða 

atburði í æsku, sagði hún eftirfarandi: 

 

Ég man nátturulega mjög vel, þegar hún sendi mig í sveit á sumrin.... Ég held að það 

hafi hjálpað mér mjög mikið að læra á lífið.  

 

Þegar Pála var spurð út í gleðilega eða minnistæða atburði í æsku, var hennar svar á 

svipuðum nótum og Aðalheiðar. Svar Pálu var eftirfarandi: 

 

Ætli það sé ekki pabbi, þarna þú veist, hann hefur alltaf lagt áherslu á að vera góður við 

aðra og þannig og vera hógvær, ég tók það svoldið út í með mér.  

 

Af frásögnum viðmælenda má sjá, að það voru einstaklingar, sem höfðu jákvæð áhrif á líf 

þeirra og þeirra viðhorf, sem þau virðast hafa nýtt sér. Þegar Eyjólfur var spurður út í 

gleðilega eða minnistæða atburði í æsku, sagði hann eftirfarandi: 



29 

 

Uhh, ég var í skátunum og það var alltaf ógeðslega gaman að fara í útilegur og 

eitthvað....svo fórum við í veiðiferðir einu sinni á ári, tvisvar, það var alveg gaman sko. 

Ég man ekki mikið úr æskunni, sko bara þessar veiðiferðir og skátana. 

  

Svo virðist sem frásögn Eyólfs hafi verið frábrugðin þeirra Aðalheiðar og Pálu, sem snéri 

meira að þeim áhrifum, sem einstaklingar höfðu kennt þeim.  Á meðan frásögn Eyjólfs snerist 

um áhugamál og tómstundastarf.  
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7 Umræður 

Í rannsókninni var skoðuð sýn þriggja einstaklinga af eigin uppeldi, æsku og áhættuhegðun. 

Rannsakandi taldi að tengsl væru á milli uppeldisaðferða og áhættuhegðunar. Sumar af þeim 

hugmyndum og gildum, sem flestir foreldrar nýttu á árum áður við að ala upp börn sín, 

myndu ekki teljast ákjósanlegar til uppeldis í nútímasamfélagi.   

 Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að allir þrír viðmælendurnir leiddust út í 

áhættuhegðun, eins og hún er skilgreind af Santrock (2016). Hún skilgreinir áhættuhegðun, 

sem óæskilegra hegðun, sem ekki er samþykkt af samfélaginu og sá sem hana framkvæmir, 

getur valdið sér eða öðrum skaða. Athafnir sem flokkast undir áhættuhegðun eru meðal 

annars öll vímuefnanotkun, drykkja, reykingar, ofbeldi o.s.frv.  

7.1 Fjölskylduhagir og samskiptamunstur 

Niðurstöður rannsóknarinnar er tengdust fjölskylduhögum sýndu fram á, að Pála og Eyjólfur 

nutu ekki góðra samskipta á sínum heimilum. Til dæmis beittu foreldrar Pálu ólíkum 

uppeldisaðferðum sem ýttu undir óstöðuleika. Mamma hennar átti það til að beita hana 

andlegu ofbeldi og upplifði hún höfnun frá henni, en pabbi hennar var oft á tíðum 

afskiptalaus. Eyjólfur taldi pabba sig vera mjög skapstóran, en móður sína þægilegri í 

umgengni. Af þessum niðurstöðum má álykta, að foreldrar Pálu og Eyjólfs hafi notast að 

verulegu leyti við óæskilega og skipandi uppeldishætti (Baumrind 1971, 1994). 

Rannsakandinn veltir því fyrir sér, hvort foreldrar þeirra Pálu og Eyjólfs, séu ef til vill að 

notast við uppeldi, sem þau þekkja af eigin raun, en það samræmist niðurstöðum Baumind 

(1971) á uppeldisháttum foreldra. Af frásögnum allra viðmælenda af eigin uppeldi, má einnig 

velta fyrir sér, hvort þær aðferðir sem foreldrar beittu, mótuðust af gömlum hugmyndum um 

uppeldi og þeim viðhorfum sem ríktu varðandi börn. Ekki þarf að fara margar kynslóðir aftur í 

tímann, til að greina að þessum uppeldisháttum hafi verið beitt (Sigurður J. Grétarsson og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993a). Einnig voru þau oft á tíðum afskipalaus, en það er fjórði 

flokkur uppeldisaðferða, sem Maccoby og Martin bættu við (eins og vitnað er í hjá Lamborn 

o.fl., 1991). Svo virðist sem tveimur uppeldisaðferðum hafi verið beitt, þó að önnur aðferðin 

sé ríkjandi. Uppeldisaðferðir foreldra eru sjaldan einskorðaðar við einn uppeldishátt, mun 

oftar samblanda af tveimur eða fleiri aðferðum, samkvæmt Berns (2004). Skipandi uppeldi 

var áberandi, þar sem mikið var um valdbeitingu og reglur af hálfu foreldra. Þá beittu 

foreldrarnir einnig afskiptalausu uppeldi en það felur í sér vanrækslu, þar sem þau sinntu 

grunnþörfum barna sinna, en hlúðu ekki að tilfinningum þeirra né veittu þeim stuðning. 

Aðalheiður bjó hinsvegar við betri kost, þar sem leiðandi uppeldi var í fyrirrúmi, en það kom 

þó fyrir að móðir hennar væri eftirlátssöm. Stúlkur eru líklegri til að sýna áhættuhegðun í 

þessum aðstæðum, samanber erlendar rannsóknir (Hoeve o.fl., 2011; Baumrind, 1971). 
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 Faðir Aðalheiðar tók lítinn þátt í hennar uppeldi, þar sem hann var ekki til staðar 

vegna vinnu. Samkvæmt Baumrind (1994) er leiðandi uppeldi talið vænlegast til árangurs og 

minnkar líkur á áhættuhegðun. Samkvæmt rannsókn Chao (2001) kom í ljós að börn leiðandi 

foreldra, komu betur út í félagsþroska, sjálfsmynd og geðheilbrigði. Af þessum niðurstöðum 

má álykta sem svo, að uppeldi Aðalheiðar einkenndist meira af þeim uppeldishugmyndum 

sem ríkjandi eru í dag. Þar má nefna Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna (1989) um réttindi 

barnsins og þau lög og reglur, sem fylgja í kjölfarið.    

Það sem viðmælendur áttu öll sameiginlegt var, að þau áttu í betri samskiptum við 

annað foreldrið en hitt. Eyjólfur átti þó betri samskipti við móður sína og Pála við föður sinn, 

sem er ekki í samræmi við rannsókn Hoeve o.fl. (2011) þar sem kom í ljós að stúlkur tengja 

meira við uppeldisaðferðir móður og drengir við uppeldisaðferðir föðurs.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2016) bendir á, að áhættuþættir séu einmitt meiri, ef 

viðkomandi fær óhentugar eða ósamræmanlegar uppeldisaðferðir í formi vanrækslu í 

uppeldinu eða ósætti milli foreldra. Viðmælendur fjölluðu allir um áhrif skilnaðar foreldra á 

líðan þeirra og gengu í gegnum erfið tímabil, þrátt fyrir ólíkan aldur. Rannsóknir Baumrind 

(1994) á áhrifum skilnaðar á fjölskyldurnar og samskipti innan hennar, styðja þessar 

niðurstöður.  

Við skilnað foreldra Aðalheiðar jókst áhættuhegðun hennar til muna, þrátt fyrir að vera 

orðinn 18 ára gömul. Þetta gefur til kynna að skilnaður foreldranna, hafi spilað stóran þátt í 

áhættuhegðun viðkomandi. Þetta er í takt við rannsóknir Baumrind (1994) um það að 

fjölskylduþættir og áföll, svo sem skilnaðir, hafa áhrif á uppeldi á neikvæðan máta. 

Samkvæmt Bronfennbrenner (1979), útfært af Sigrúnu Aðalbjarnardóttir (2016) kemur fram 

hversu mikil áhrif nærkerfið hefur á þroska barna á fyrstu árum þess og auknar líkur eru á 

áhættuhegðun, ef miklar umbreytingar verða. Þar sem foreldrar Pálu skildu, þegar hún var 

fimm ára gömul, virðist skilnaðurinn hafa haft áhrif yfir lengra tímabil, en hjá hinum. 

Í tilfelli Eyjólfs benda niðurstöður til þess að alkhólismi foreldra hans, hafi haft ýtt undir 

áhættuhegðun hans. En erfitt var að gera greinarmun á áhrifaþáttum áhættuhegðunar 

viðkomandi. Í útfærslu Sigrúnar Aðalbjarnardóttir (2016) á nærkerfi Bronfenbrenner (1979) 

kemur fram hversu mikil áhrif fjölskylda, skóli og vinir geta haft samtímis á einstaklinginn.  

7.2 Vinir og jafningjar 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að vinir og félagar höfðu ýtt undir áhættuhegðun, 

meðal annars vímuefnanotkun hjá öllum viðmælendum. Aðalheiður og Pála áttu ekki marga 

vini, en þeir vinir sem þær áttu virtust ýta undir áhættuhegðun og vanlíðan. Samkvæmt 

Santrock (2016) bendir margt til þess, að ef einstaklingur á fáa vini og er viðkæmur fyrir 

áreiti, getur það leitt til áhættuhegðunar, þunglyndis og vanlíðan. Það er mat rannsakanda 
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að allir viðmælendur áttu erfitt uppdráttar og voru berskjölduð fyrir áreiti jafningja sinna. 

Annað sem vert er að hafa í huga er að miklar breytingar verða á líkama og heila unglinga. 

Þau eru viðkvæmari fyrir áreiti, sækjast í aukna viðurkenningu og taka frekar áhættur í lífinu 

(Santrock, 2016). 

Vinátta getur einnig haft neikvæð áhrif á uppvöxt og framfarir einstaklinga (Gardner og 

Steinberg, 2005). Vinir og jafningjar geta þannig haft svipuð áhrif á námsárangur hvors 

annars, einnig tengsl við skóla og samskipti við foreldra (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson, 2006). Þátttakendur virðast ekki hafa gert sér grein fyrir þeim áhrifum, sem vinir 

höfðu á skólagöngu þeirra. Niðurstöður leiddu einnig í ljós, að ekki komu fram verndandi 

þættir, en það þarf ekki að þýða, að þeir hafi ekki verið til staðar. Það var eitt sem vakti 

athygli rannsakanda í frásögnum allra viðmælendanna. Þau virtust öll eiga auðveldara með 

að rifja upp reynslu og upplifun frá þeim vinum sem ýttu þeim í átt til aukinnar áhættu, en þá 

sem drógu þá frá henni. Rannsakandi velti fyrir sér hvort áhrif frá óstöðugum heimilum og 

neikvæðra upplifana gerði þeim erfiðra fyrir að sjá það jákvæða.  

7.3 Skóli og skólaumhverfið  

Líkt og Bronfenbrenner bendir á (1979) er ljóst að nærumhverfið hefur haft mikil áhrif á 

viðmælendur rannsóknarinnar. Þar má nefna mikilvægt hlutverk skólans sem mótunaraðila. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2006) bendir á mikilvægi kennarans í því að styðja nemandann og 

vera til staðar.    

Í þessari rannsókn kemur ekki beint fram, hvaða áhrif skólinn hafði á viðmælendur, þar 

sem einungis var skoðað hvaða menntun þau höfðu hlotið. Aðalheiður og Pála höfðu lokið 

stúdentsprófi, en Eyjólfur var í þann mund að ljúka því. Það var samt mat rannsakanda, að 

allir þrír viðmælendurnir sýndu mikla seiglu, þar sem þeir höfðu komist langt í námi, þrátt 

fyrir erfiða reynslu og brottfall úr skóla. Þetta er í takt við rannsókn Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal (2005), um að uppeldisaðferðir foreldra 

tengjast brotthvarfi ungmenna úr námi. Niðurstöður styðja þannig fyrri rannsóknir, um 

hvaða þættir hafi áhrif á áhættuhegðun ungmenna. Þetta unga fólk er allt á ágætis stað í 

lífinu, þar sem þau hafa öll hlotið menntun og virðast hafa það ágætt, þrátt fyrir erfiða 

reynslu. Það undirstrikar mikilvægi þrautseigju að mati rannsakanda.   

 Það má því álykta að aðrir þættir hafi haft áhrif á framgang viðmælendanna, eins og fram 

kemur í niðurstöðum. Mestu menntunina hafði Aðalheiður, en hún hafði hlotið 

ákjósanlegasta uppeldið af viðmælendunum og heimili hennar var með mestan stöðuleika af 

þeim þremur, að mati rannsakanda. Rannsóknir Santrock (2016) leiða í ljós að eftir því sem 

heimili eru stöðugri, því líklegra er að ungmenni nái árangri, haldi athygli og fylgi reglum 

skólans. Það má því álykta að aðrir þættir hafi haft áhrif á framgang viðmælendana og ýtt 
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undir seiglu eins og fram kemur í niðurstöðum. Aðalheiður og Eyjólfur hafa jákvæða sögu að 

segja af félagsstarfi og ættingjum, sem tengist umfjöllun Sigrúnar Aðalbjarnardóttir (2016), 

um að verndandi þættir gagnvart áhættuhegðun, geti meðal annars verið góð almenn 

samskipti við stórfjölskylduna, auk þess sem skólinn og grenndarsamfélag spila stóran þátt.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2016) bendir einnig á, að til þess að einstaklingurinn aðlagist sem 

best, þarf hann að notast við þá styðjandi þætti úr nærumhverfinu. Seigla vísar til hæfni 

einstaklings til að þroskast og takast á við lífsins þrautir, þrátt fyrir erfiða lífsreynslu. Í tilfelli 

Pálu má álykta að hennar viðhorf hafi komið frá föður hennar. Hann lagði alltaf áherslu á að 

vera góður við alla. 
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8 Lokaorð 

Í rannsókninni hefur verið leitast við að varpa ljósi á hvort tenging sé á milli uppeldishátta og 

áhættuhegðunar. Skoðuð var sýn þriggja einstaklinga af eigin uppeldi, æsku og 

áhættuhegðun. Með því að skoða sýn viðmælenda á þennan hátt, var hægt að sjá samspil 

margra þátta út frá þeirra eigin upplifunum, en ekki bara út frá því sem fræðin segja okkur. 

Upplifun viðmælanda virtust vera í samræmi við fyrir rannsóknir. Það sem vakti mesta athygli 

rannsakanda var, að þau áttu margt sameiginlegt og að þau höfðu öll gengið í gegnum 

erfiðleika á uppvaxtarárum. Þau eru öll skilnaðarbörn, fengu ósamræmanleg og óskýr 

skilaboð frá foreldrum og uppalendum oft á tíðum og áttu vin eða vini sem ýttu undir  

áhættuhegðun þeirra. Í dag hafa allir viðmælendurnir þrír lokið námi og gengur vel að eigin 

sögn. Varast ber að alhæfa um niðurstöðurnar, þar sem þátttakendur rannsóknarinnar eru 

fáir og gefa einungis hugmyndir um, hvað væri vert að rannsaka betur.   

 Af þessi rannsókn má draga ýmsan lærdóm. Þar má nefna hversu mikil áhrif foreldrar 

og aðstæður geta haft á uppeldi barna. Það sem mikilvægt er, að rödd barna heyrist og sé 

virt af nánustu ættingjum, vinum og samfélaginu. Að réttur allra barna sé sá sami og tækifæri 

hvers og eins til að eflast. Að fræðsla til foreldra og forráðamanna um þessi málefni sé aukin, 

sé öllum aðgengileg og mikilvæg í almennri umræðu.     

Áhugavert væri að fylgja þessari rannsókn eftir, með þeim hætti að skoða hvers konar 

uppeldishætti viðmælendur noti og munu nota í eigin uppeldi. Einnig hvernig þátttaka þeirra 

í þessari rannsókn, getur haft áhrif á upplifun þeirra af eigin uppeldi og ákvarðanatöku í 

framtíðinni.  
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Viðauki 1:  

Upplýst samþykki 

 

Sæl/sæll 

 Ég er að hafa samband við þig vegna þess að ég er að leita að viðmælendum í rannsókn sem 

ég er að gera í tengslum við lokaverkefni mitt til BA prófs á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. 

Rannsóknin snýr að uppeldisháttum foreldra og áhættuhegðun ungmenna. Ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar er Eva Harðardóttir aðjunkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Ég óska eftir því að fá að taka viðtal við þig í tengslum við rannsóknina þar sem ég myndi 

spyrja spurninga sem tengjast uppeldinu þínu og æsku. Fyllstu nafnleyndar verður gætt 

þegar fjallað er um niðurstöður rannsóknarinnar, þar sem nöfn viðmælenda minna og 

upplýsingar þeim tengdum munu ekki koma fram.  

 

 

Ég undirritaður samþykki hér með þátttöku mína í viðkomandi rannsókn 
 
------------------------------------------------------------------------ dags: ---------------- 

 

 

Með fyrirfram þökk, Eva Björg Árnadóttir 
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Viðauki 2:  

Viðtalsrammi 

Inngangsspurningar 

1) Hver er menntun þín og við hvað starfar þú? 

2) Áttu sjálf/ur börn?  

3) Hvar ólst þú upp á landinu?  

4) Hvernig var fjölskyldusamsetningin hjá þér? (Alin upp af báðum eða öðru foreldri).  

5) Áttu systkini? 

6) Hver var hjúskaparstaða foreldra þinna, þegar þú varst að alast upp?  

7) Hvernig myndir þú lýsa því uppeldi sem þú fékkst í æsku og fram á unglingsár?  

8) Voru samskiptin betri eða verri við einhvern einn aðila í uppeldinu (annað foreldri 

t.d.)  

9) Hvernig myndir þú lýsa samskiptum þínum við þann aðila sem helst sinnti uppeldinu? 

10) Er eitthvað sérstaklega gleðilegt eða gott úr æsku þinni og uppeldi, sem er þér 

minnisstætt og hefur haft áhrif á þig? (spyrja nánar hér. Ef viðkomandi lýsir aðstæðum 

t.d ......jaaa mamma gaf mér mikið frelsi. Ég spyr þá:::: hvað meinarðu með frelsi? 

Hvernig lýsir það sér? Eða meinar þú. 

11) Er eitthvað sérstaklega erfitt eða slæmt úr æsku þinni og uppeldi, sem er þér 

minnisstætt og hefur haft áhrif á þig? 

12) Hvað telur þú vera áhrifavald í þínu uppeldi? 

13)  Var eitthvað ákveðið sem ýtti undir áhættuhegðunina í þínu lífi, á þínum yngri árum?  

14) Hvernig voru samskipti foreldra þinna við aðra foreldra t.d. vina þinna?  

15) Hvernig myndir þú lýsa vinahópnum þínum í æsku? Hverskonar breytingar urðu á 

vinahópnum? Geturðu tekið dæmi?  Leiddist þú/þið út af brautinni? Hvernig 

,,áhættuhegðun“ varst þú í? Reyktir? Og hvernig gripu foreldrarnir inn í þessar 

aðstæður?  
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