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 Ágrip 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A. prófs í uppeldis- og menntunarfræði á Menntavísindaviði 

við Háskóla Íslands. Ritgerðin er fræðileg heimildaritgerð og tilgangur hennar er að varpa 

ljósi á hvaða áhrif það hefur á börn að alast upp við í vanvirku fjölskyldumynstri í meðvirkum 

fjölskyldum. Megináherslan er á meðvirkni og afleiðingar hennar á líf og þroska barna, einnig 

verður komið inn á afleiðingar meðvirkni á uppkomin börn alkóhólista. 

 Meðvirkni er svo sem ekki nýtt hugtak og staða fræðilegrar þekkingar er mjög góð, en 

almenn þekking er þannig að flestir þekkja til hugtaksins en gera sér ekki grein fyrir umfangi 

og mjög svo alvarlegum afleiðingum hennar. Fólk er að gera sér grein fyrir því í mun meiri 

mæli en áður hversu mikil og djúpstæð áhrif hún hefur á líf og líðan einstaklinga. 

Einstaklingar sem alast upp í meðvirkni geta átt við ýmisleg vandamál að stríða. Þessi 

vandamál fylgja einstaklingum út lífið ef ekkert er að gert og þessir einstaklingar viðhalda 

síðan vandamálinu með því að ala sín börn upp á þann hátt sem þau þekkja best. Þannig að 

vandamálið helst áfram kynslóð frá kynslóð. Leitast verður eftir því að svara spurningunum 

Hvaða áhrif hefur það á börn að alast upp í meðvirkri fjölskyldu? Einnig hvaða áhrif hefur það 

haft fyrir fullorðna einstaklinga að hafa alist upp við slíkar aðstæður. 

Helstu niðurstöður eru að það hefur mjög miklar afleiðingar fyrir einstaklinga að alast 

upp við meðvirkni. Börnin alast upp við stöðugt óöryggi, mikla streitu, kvíða, vanlíðan og á 

meðvirkum heimilum eru tjáskipti oft af skornum skammti og fyrir barn sem er að þroskast 

eru góð tjáskipti mikilvæg þar sem þau eru að læra og þurfa leiðsögn. Þetta er brot af þeim 

erfiðleikum sem börn þurfa að glíma við sem alast upp við alkóhólisma og meðvirkni. Einnig 

verður skoðað hvaða úrræði eru í boði fyrir börn og fullorðna sem glíma við afleiðingar 

meðvirks uppeldis og meðvirkni í eigin lífi. Það er mjög mikilvægt að rjúfa þann vítahring sem 

meðvirkni er í fjölskyldum. 
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Formáli 

Ástæða þess að ég ákvað að skrifa um þetta efni er sú að ég hef megnið af vinnuferli mínum 

unnið með börnum. Stærstan hluta af þessum tíma hef ég unnið með Uppbyggingarstefnu 

Diane Gossen. Ég hef bæði reynt það á eigin skinni og séð það hjá börnunum hvað hún gerir 

mikið gagn fyrir einstaklinga. Barn sem elst upp í meðvirkri fjölskyldu er brotinn einstaklingur 

sem þarf að byggja upp og Uppeldi til ábyrgðar er tilvalið verkfæri til þess. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum Eyju Margréti Brynjarsdóttur fyrir ómælda þolinmæði og að hafa 

hreinlega ekki gefist upp á mér þegar að ég var sjálf alveg að gefast upp. Lífið er ekki alltaf 

auðvelt og ýmislegt getur komið manni í opna skjöldu. Ég vil einnig þakka vinum mínum og 

fjölskyldu fyrir að hafa staðið þétt við bakið á mér á erfiðum stundum í gegnum þetta nám.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.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 hafa lagt mér lið 

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

staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Sara Arnbjörnsdóttir 

Grindavík 14. janúar 2020 
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1 Inngangur  

 

Meðvirkni! Meðvirkt uppeldi! Hvaða áhrif hefur það á einstaklinga að alast upp hjá 

meðvirkum foreldrum? Hvað er það sem getur orsakað meðvirkni og hvaða kvillar eru að 

hrjá þau börn sem alast upp í þessum aðstæðum? Þetta og fleira til mun ég velta fyrir mér. 

Mikill meirihluti fólks eignast börn og eru einstaklingar misjafnlega til þess fallnir til þess að 

ala upp barn. Til þess að vel eigi að vera þarf barnið að upplifa ást, umhyggju, öryggi og góð 

tengsl við uppalendur sína (Bowlby,1969). Samkvæmt rannsóknum eiga meðvirkir 

einstaklingar erfitt með að veita börnum sínum þessar grunnþarfir og verður rætt um það 

hvaða áhrif það hefur á einstaklinga að alast upp þegar þessar grunnstoðir uppeldis vantar 

(Mellody, 1989). 

  Meðvirkni er svo sem ekki nýtt hugtak og fólk tengir það oft við alkóhólisma og 

vímuefnanotkun en því fer fjarri að svo sé eingöngu og geta allir upplifað meðvirkni. 

Meðvirkni getur orðið til í ýmiskonar aðstæðum til dæmis þegar að langveik manneskja er á 

heimilinu, erfiðir einstaklingar sem jafnvel þjást af einhverskonar geðsjúkdómum eða eftir 

stór áföll í lífinu. Meðvirkni hefur áhrif á líf allra sem eiga í hlut: fjölskyldu, vini, ættingja, 

vinnustaði. Ef einstaklingar leita sér ekki aðstoðar vegna hennar getur það haft áhrif á 

andlega og líkamlega heilsu því þessi sjúkleiki hefur eyðileggjandi áhrif á þá og að ekki sé 

talað um fólkið í kringum þá (Beattie,1993).  

Einkenni einstaklings sem þjáist af meðvirkni eru til dæmis afneitun, lítil sjálfsvirðing, 

undanlátssemi, stjórnsemi og raunveruleikaflótti (Coda.is) og er auðvelt fyrir kennara sem 

þekkja einkennin að koma auga á þetta hjá börnum strax í grunnskóla. Það er hægt að leita 

ýmissa leiða til að ráða bót á þessu meini. Það sem er mest í umræðunni í dag í sambandi við 

að leita sér aðstoðar er Lausnin sem er fjölskyldu og áfallamiðstöð en þar vinnur fjöldinn 

allur af sérfræðingum sem hafa sérhæft sig á þessu sviði. Líklegt er að svona meðferðarstaðir 

verði fleiri í framtíðinni þar sem umræðan í þjóðfélaginu er sú að fólk vill leita sér aðstoðar 

áður en í óefni er komið og fólk gerir sér betur grein fyrir vandamálinu. Einnig sýna 

einstaklingar ýmis einkenni andlegra og líkamlegra veikinda (Þórarinn Tyrfingsson, 2015). 

Meðvirkir einstaklingar þekkja ekki mörk sín og gera allt sem þau geta til að þóknast öllu 

og öllum og ganga á sjálf sig þangað til það er ekkert eftir. Einnig verður fjallað um það hvað 

uppeldi er og hvað það er sem þarf að vera til staðar í uppeldi til að það teljist viðunandi. Það 

er ekkert eitt rétt í uppeldi því börn eru mismunandi eins og þau eru mörg.  
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Heimildavinnan fólst meðal annars í því að hafa samband við meðferðaraðila 

Lausnarinnar sem að bentu á að bækur Piu Mellody væru mikið notaðar í þeirri vinnu sem 

fram fer í Lausninni. Bækur hennar lesnar ásamt fræðigreinum um efnið.  

Eftir að hafa alist sjálf upp við meðvirkni þá geri ég mér grein fyrir því að þau viðhorf sem 

að mér voru innrætt sem barn fylgja mér alla tíð og ég sé eftir mikla sjálfsvinnu að ég hef alið 

mín börn upp í sömu vanvirku aðstæðum. Það er við engan að sakast, bæði ég og foreldrar 

mínir vorum öll meðvirkir einstaklingar sem reyndu að gera sitt besta. Meðvirkni er með 

réttu kallað fjölskyldusjúkdómur þar sem áföll og vandamál fyrri kynslóða geta haft áhrif á líf 

og líðan barna og fullorðinna áratugum síðar. Að því leyti að hegðunin sem verður til í 

meðvirkni festist í sessi hjá viðkomandi sem elur börnin sín upp þannig og koll af kolli. Þessi 

vanvirka hegðun heldur áfram ef fólk leitar sér ekki aðstoðar (Þórarinn Tyrfingsson,2015). 

Ritgerðin skiptist niður í sex meginkafla og líkur með niðurstöðum. Í fyrsta kafla verður 

fjallað um meðvirkni, hvaða áhrif meðvirkni hefur á fjölskyldur, uppeldi barna og afleiðingar 

þess á einstaklinga. Í öðrum kafla verður verður fjallað um uppeldi, hvað telst til virks 

uppeldis sem skilar góðum árangri og hvað telst til vanvirks uppeldis. Einnig verður komið inn 

á kenningar Erik Erikson og Diönu Baumrind. Fjallað verður um Uppeldi til ábyrgðar 

uppeldisstefnu Diane Gossen og að lokum um uppkomin börn alkóhólista og hvað sé hægt að 

gera í þessum aðstæðum til að leita sér aðstoðar.  

Niðurstöður gefa okkur að það er mikilvægt að grípa inn í um leið og vandamálið 

uppgötvast. Því einstaklingar geta verið að burðast með þessi vandamál alla sína ævi ef 

ekkert er að gert. Helstu afleiðingar ómeðhöndlaðs meðvirks uppeldis eru lítið sjálfsmat, 

andleg og líkamleg veikindi, samskiptaörðugleikar í fjölskyldum, tilfinningadoði og margt 

fleira. Ef ekki er tekist á við meðvirkni þá er hætt við því að þessir einstaklingar ali sín börn 

upp í sömu vanvirku aðstæðum og þau voru alin upp í. Þar með heldur vandamálið áfram 

kynslóð frá kynslóð. Það er okkar að opna augun fyrir þessu vandamáli sem er talið vera eitt 

stærsta heilbrigðisvandamál sögunnar og snúa vörn í sókn (Mellody, 1989). 
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2 Meðvirkni – hvað er meðvirkni og hvað getur orsakað meðvirkni 

 

Meðvirkni er tiltölulega nýtt hugtak og var fyrst notað seint á áttunda áratugnum á 

meðferðarstofnunum í Bandaríkjunum. Í fyrstu var það aðallega tengt við aðstandendur 

alkóhólista og að meðvirklar væru fólk sem stæðu frammi fyrir því að líf þeirra væri 

óbærilegt vegna tengsla þeirra við fíkla eða alkóhólista. Fræðimenn gerðu sér grein fyrir því 

að þessir aðstandendur höfðu þróað með sér hegðun til að gera þeim kleift að komast af 

þrátt fyrir vanvirkar aðstæður í lífi þeirra. Eftir því sem fræðin þróuðust fóru fræðimenn að 

gera sér grein fyrir því að þetta er mun víðtækara vandamál en einungis í fjölskyldum 

alkóhólista (Beattie,1993).  

Meðvirkni er skilgreind sem:  

Samansafn viðhorfa, viðbragða og tilfinninga, sem gera lífið sársaukafullt 

(Lausnin,e.d).  

Önnur skilgreining á meðvirkni er: 

Meðvirkni byrjar sem eðlileg viðbrögð í óeðlilegum aðstæðum. Meðvirkri manneskju 

finnst hún bera ábyrgð á gjörðum annars fólk og hjálpar því að forðast að leysa úr 

vandamálum sínum. Henni finnst hún bera ábyrgð öðru fólki og hegðun þeirra og er þetta 

gert í viðleitni til að halda stöðugleika í samskiptum innan fjölskyldunnar (Lausnin, e.d). 

Hægt er að skipta meðvirkni í 3 flokka en þeir eru:  

 Afneitun, þar sem meðvirkir einstaklingar loka augunum fyrir vandamálum sínum. 

Jafnvel þó þeir sjái vandamálið þá forðast þeir að takast á við það og gera allt til að fela það 

fyrir öðru fólki. Þannig að á yfirborðinu er oft allt slétt og fellt. Hann býr jafnvel til 

raunveruleika sem hentar honum betur.  

Tilfinningaleg bæling, meðvirkir einstaklingar eru sjálfir vanþroskaðir tilfinningalega og 

geta ekki hlúð að tilfinningum barna sinna. Þeir gera sér ekki grein fyrir því að allir gera 

mistök og ef barn gerir mistök eða gerir eitthvað sem það kann ekki þá er ráðist á það með 

háði og skömmum og barnið lærir að tjá ekki tilfinningar sínar því ef það gerir það þá ert það 

sært eða hlegið að því. Einstaklingur sem hefur bælt niður tilfinningar sínar í langan tíma og 

jafnvel mest alla ævi þekkir þær ekki og kann ekki að bregðast við þeim. Þess vegna eru 

meðvirkir einstaklingar oft annað hvort mjög ýktir eða alveg dofnir þegar kemur að 

tilfinningum. 

Árátta, mikið meðvirkir einstaklingar eiga það til að verða helteknir af öðru fólki oftast 

börnum sínum eða fjölskyldu, jafnvel að því að hjálpa ókunnugum. Eru gjarnir á að helga sig 

algjörlega að því sem það vinnur að og er þetta gert til að losna frá sársaukanum innra með 
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þeim þessi árátta tengist bældum tilfinningum og því að fólk hefur ekki fengið útrás fyrir þær 

(Cruse‐Wegscheider og Cruse, 1990). 

 Misjafnar skoðanir eru uppi um það hvort að meðvirkni geti talist sem sjúkdómur eða 

ekki. Meðvirkni getur orðið til við allskonar aðstæður og ber fyrst að nefna þar sem fólk 

umgengst alkóhólista, fíkla, veikt fólk bæði líkamlega og andlega, eftir áföll í lífinu og margt 

fleira (Beattie,1993). Foreldrar sem eru meðvirkir ala börn sín upp á vanvirkan hátt og hamla 

þroska þeirra og getu til að lifa góðu og heilbrigðu lífi. Þeir hamla þroska barnanna sinna 

ómeðvitað og halda að þau séu að gera börnunum gott með því að setja þeim strangar reglur 

og refsa þeim ef að reglunum er ekki fylgt eftir. 

Meðferðaraðilar eru í dag að uppgötva að uppeldið á mestan þátt í því að meðvirkni 

verður til. Hvernig uppeldi fólk fær gerir það að verkum hvernig það er í stakk búið ef það 

lendir í vanvirkum aðstæðum síðar meir í lífinu (Irwin,1995). Jafnvel er talið að allar fíknir 

megi rekja til þess að einstaklingar fengu vanvirkt uppeldi frá meðvirku foreldri/foreldrum 

(Lausnin). Meðvirkir einstaklingar ala upp meðvirk börn, þessi börn vaxa svo úr grasi verða 

fullorðnir einstaklingar sem ala sín börn svo upp á sama hátt. Þannig helst vandamálið áfram 

kynslóð frá kynslóð og ef ekkert að gert verður það alltaf verra og verra. Þannig að það er 

lífsnauðsynlegt fyrir fólk sem þjáist af meðvirkni að leita sér aðstoðar fagaðila því fólk er að 

deyja á hverjum degi af völdum meðvirkni. Það er að taka líf sitt því það sér enga leið út úr 

vanlíðan sinni. Það byrjar að deyfa sárar tilfinningar með efnum, víni eða eiturlyfjum. Það 

hugsar ekki nógu vel um sig líkamlega og er að deyja úr sjúkdómum sem tengjast 

sjálfsvanrækslu. Niðurbæld reiði, streita, þunglyndi, vonleysi eru lítill hluti þeirra einkenna 

sem einkenna meðvirkt fólk og er að fylgja þeim í gröfina (Mellody, 1989).  

Það er mikil vitundarvakning í samfélaginu um það hvað meðvirkni er í raun og veru og 

hversu gríðarlega mikil áhrif hún hefur á líf og heilsu fólks. Fólk er farið að leita sér aðstoðar 

hjá fagaðilum sem hafa sérhæft sig á þessu sviði eins og Lausnin og Fyrsta skrefið. Einnig hjá 

sjálfshjálparsamtökum eins og Coda, Al-Anon, Vinir í bata.  
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3 Uppeldi 

Öll börn sem fæðast eru dýrmæt og þau eiga öll rétt á því að fá að lifa við góð lífsskilyrði og 

komast til fullorðinsára á sem bestan máta. Því miður þá verður það aldrei og bæði hafa 

uppeldisskilyrði þeirra og aðstæður mikið að segja. Það hefur líka mikið að segja hvernig 

einstaklingar þetta eru, sumir komast óskaddaðir frá vanvirku uppeldi sínu á meðan aðrir til 

dæmis systkini þeirra eiga við mikil vandamál að stríða á fullorðinsaldri. Það er svo margt 

sem hefur áhrif að þessu leyti. Hvernig einstaklingurinn er að eðlisfari, hvernig samband hans 

er við foreldrana og systkini, hvernig vinahóp hann er í, kennarar og allt það fólk sem að 

kemur að lífi þessa einstaklings. Síðan einnig hvernig maka viðkomandi nær sér í á 

fullorðinsárum hvort að sá einstaklingur sé skilningsríkur og hjálpar viðkomandi að vinna í 

sínum vandamálum (Beattie, 1993) 

3.1 -Virkt uppeldi 

Pia Mellody er hjúkrunarfræðingur frá Bandaríkjunum og hefur hún unnið sem 

meðferðaraðili fyrir meðvirka einstaklinga í fjölda ára. Hún hefur unnið brautryðjendastarf í 

skilgreiningu á meðvirkni og gefið út bækur og kennsluefni um greiningu, orsakir og 

meðhöndlun vandans (Mellody, 1989). 

 Samkvæmt Piu Mellody þá hafa börn fimm meðfædda eiginleika.  

Þau eru: 

• Dýrmæt 

• Berskjölduð  

• Ófullkomin  

• Háð öðrum 

• Óþroskuð 

 

Verkefni foreldra er að gera sér grein fyrir þessum eiginleikum og hjálpa börnum sínum 

að þroska vel hvern eiginleika fyrir sig þannig að þau komist til manns sem þroskaðir, virkir 

einstaklingar sem eru sáttir við sjálfa sig. Þegar börn eru að vaxa úr grasi eru þau full af orku, 

þau eru sjálfmiðuð og þau fara í gegnum þroskaferli sem tekur stöðugum breytingum og hafa 

þar af leiðandi mikla aðlögunarhæfni. Börn þurfa að hafa mikla aðlögunarhæfni til að takast á 

við ný verkefni eftir því sem þau fara í gegnum hvert þroskaskeiðið á fætur öðru (Ciccarelli, 

og White, 2012). 
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Í virkri fjölskyldu styðja foreldrar við börnin í gegnum þessi þroskaskeið og um leið 

samþykkja þau þessa eiginleika barna sinna að þau séu ófullkomin og ólærð. Virkir foreldrar 

gera sér einnig grein fyrir því að barnið er lítið og óþroskað og á eftir að læra margt á 

lífsleiðinni. Þau gera ekki þá kröfu á barnið að það sé lítil fullorðin manneskja og þau láta 

barnið hafa verkefni sem samsvarar þeirra þroska og aldri. Virkir foreldrar gera ekki upp á 

milli barnanna sinna, þau eru öll jafn dýrmæt og þau þurfa ekki að gera neitt til að vera 

dýrmæt þau þurfa bara að vera til (Mellody, 1989). 

Börn eru dýrmæt. Börn sem alast upp við það að vera dýrmæt geta á fullorðinsárum 

metið sjálf sig út frá eigin skoðunum og þurfa ekki álit annarra til að kunna að meta sjálf sig 

að verðleikum. Það er hlustað á hvaða skoðanir þau hafa af virðingu og ekki gert lítið úr 

þeim. En vissulega geta skoðanir barnanna stangast á við þær reglur sem að foreldrarnir hafa 

sett þeim og þá er þeim leiðbeint á góðan máta á hvað þeim er fyrir bestu en reynt að 

komast til móts við skoðanir barnsins (Mellody, 1989).  

Börn eru berskjölduð. Það er hlutverk uppalenda að vernda börnin sín á ýmsan máta til 

dæmis á líkamlegu, tilfinningalegu, vitsmunalegu, kynferðislegu og andlegu sviðunum. Þau 

kenna börnum sínum að setja sjálfum sér og öðrum mörk og þau virða rétt barna sinna til 

eigin líkama og að þau hafi rétt á sínum skoðunum og megi tjá skoðanir sínar án þess að sett 

sé út í við þau eða gert lítið úr þeim. Þau virða tilfinningar barna sinna og gera sér grein fyrir 

því að hegðun þeirra er ekki hegðun fullþroskaðs einstaklings. Börnunum er leiðbeint ef þau 

haga sér ekki alveg eins og best verður á kosið. Virkir foreldrar nota aldrei refsingar eins og 

líkamlega hirtingu eða öskra skömmum yfir barnið. Komið er fram við barnið af virðingu og 

alúð. Barn sem er alið upp við það að það sé berskjaldað og fær vernd og leiðsögn foreldra 

sinna getur á fullorðinsárum tekið þátt í nánd á yfirvegaðan og góðan máta. Þekkir sín mörk 

og lærir að standa vörð um sjálft sig andlega og líkamlega (Mellody,1989) 

Börn eru ófullkomin. Það er mikilvægt fyrir foreldra að gera sér grein fyrir því að þau 

eiga eftir að gera mistök sökum þess að þau eru óþroskuð og eiga eftir að læra margt um 

ævina. Virk fjölskylda gerir sér grein fyrir því að allir í fjölskyldunni eru ófullkomnir og að allir 

geti gert mistök. Það er hlutverk foreldra að leiðbeina börnum sínum þegar þau gera mistök 

og að þau þurfi að bera ábyrgð á hegðun sinni. Kenna þeim að biðjast afsökunar ef þau særa 

einhvern og bæta þá hluti sem þau skemma. Með því að kenna börnum að allir séu 

ófullkomnir og geti gert mistök þá verða þau sáttari við sjálf sig og eigin breiskleika á 

fullorðinsaldri. Þeim finnst þau ekki vera minna virði en aðrir þó að þeim mistakist og læra að 

þau geta gert betur. Ef þeim mistekst, gera til dæmis á hlut einhvers þá bera þau ábyrgð á 

hegðun sinni og bæta fyrir hana (Mellody,1989).  

Börn eru háð öðrum. Með vaxandi þroska og aldri minnkar það að börn séu háð öðrum 

því virkir foreldrar kenna börnum sínum að sinna þörfum sínum. En vanvirkir foreldrar halda 
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að börnin eigi að kunna þessa hluti sjálf. Þær grunnþarfir sem að foreldrar þurfa að veita 

börnum sínum eru matur, fatnaður, húsaskjól, líkamleg og andleg aðhlynning, tími, athygli og 

leiðsögn. Það er hlutverk foreldra að veita þeim leiðsögn í lífinu. Til dæmis um hvernig þau 

eiga að gæta hreinlætis, klæða sig, nærast, umgangast annað fólk og gera ýmsa hluti. Af því 

að börn eru háð öðrum og grunnþörfum þeirra er sinnt þangað til þau hafa þroska og aldur 

til að hugsa um sig sjálf þá læra þau að hugsa vel um sjálf sig og geta borið ábyrgð á eigin 

umönnun þegar að þau eru orðin fullorðin. Þau vita að þau eru nógu verðmæt til að þeirra 

þörfum þeirra sé sinnt (Mellody,1989). 

Börn eru óþroskuð. Virk fjölskylda gerir sér grein fyrir þroskaleysi barnsins og vita að 

börn gera mistök, eru óþekk, skilja ekki alltaf tilfinningar sínar, eru sjálfhverf, frek, reiðast og 

haga sér barnalega. Virkir foreldrar gera ekki þá kröfu til barnsins að það sé fullkomin lítil 

fullorðin manneskja. Þau viðurkenna bresti barnsins og óþroska og vita hvers er að vænta af 

barninu á hverju þroskaskeiði fyrir sig. Þau gera jafnframt kröfu á barnið að það hagi sér eftir 

aldri og leiðbeina þeim þegar að þau haga sér illa en refsa barninu ekki fyrir hegðun sem það 

ræður ekki við. Barn sem elst upp við það að fá að vera barn ekki lítil fullorðin manneskja fær 

að eiga æsku og fara í gegnum þau þroskastig sem barnæskan ætlast til af þeim, hefur á 

fullorðinsárum fengið að ná þeim þroska sem nauðsynlegur er fyrir því að lifa góðu lífi 

(Mellody,1989). 

 

3.2 -Vanvirkt uppeldi 

 

Börn eru dýrmæt. Eins og komið hefur fram þá eru öll börn dýrmæt og eiga skilið allt það 

besta sem lífið hefur upp á að bjóða. En því miður þá erum við ennþá að kljást við 

uppeldisvenjur og siði fyrri tíma. Þar sem að það þótti sjálfsagður hlutur að berja börn, öskra 

yfir það skömmum og gera lítið úr þeim fyrir framan annað fólk (Mellody, 1989). Í sumum 

samfélögum er þetta jafnvel enn við lýði. 

Allir foreldrar vilja börnunum sínum það besta og telja jafnvel að þau séu að því. Því þau 

voru sjálf alin svona upp og þeim finnst ekkert athugavert við það. Þeir einstaklingar sem 

ólust upp við þessar vanvirku aðstæður þar sem ekki var hlúð að eiginleikum þeirra sem 

börn, viðhalda síðan vandamálinu með því að ala sín börn upp með þeim aðferðum sem þau 

þekkja (Kjartan Pálmason,2018).  

Börn eru saklaus og trúa því að foreldrar þeirra séu gott fólk sem geri aldrei neitt rangt. 

En vanvirkir foreldrar skamma börn og jafnvel berja ef þau haga    sér eins og þeim er 

eðlislægt það er að segja ef þau haga sér á óþroskaðan máta eru ekki fullkomin og alla þá 
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eiginleika sem börn búa yfir. Þegar að börn lenda í þessum vanvirku uppeldisaðstæðum þá 

þróa þau með sér varnarveggi/meðvirkni til að reyna að viðhalda geðheilsu sinni. Þau fara að 

haga sér eins og þau halda að foreldrarnir vilji að þau séu. Af þessum sökum fá þau ekki að 

þroskast á eðlilegan hátt og stundum er hoppað yfir þroskaskeið sem okkur eru nauðsynleg í 

lífinu (Kjartan Pálmason, 2018).  

Barn sem elst upp við það að það sé ekki dýrmætt og metið að eigin verðleikum og fær 

jafnvel að finna að það sé fyrir foreldrum sínum í lífinu og stundum minna virði en önnur 

börn í fjölskyldunni, á erfitt með að upplifa viðeigandi sjálfsvirðingu og finnst það vera lítils 

virði og jafnvel finnst því að það eigi ekkert gott skilið. Sjálfsvirðing þess kemur út frá því 

hvernig það stendur sig í lífinu í skóla, íþróttum, vinnu, ytra útliti og þannig háttar 

utanaðkomandi hlutum. Ekki út frá því hver það er. Sum börn alast upp við það að þau séu 

betri en systkini þeirra jafnvel bara vegna þess að þau eru fallegri eða betri námsmenn eða 

einfaldlega vegna þess að þau henta foreldrunum betur í samskiptum. Vanvirkir foreldrar líta 

oft framhjá því að þessi börn eru alveg jafn ófullkomin og hin börnin en það er litið framhjá 

göllum þeirra þar sem þau eru uppáhalds. En það er alveg jafn mikið ofbeldi í garð barns að 

ala það upp í að það sé betra en aðrir og að það sé minna en aðrir því að þeir eiginleikar sem 

þessir einstaklingar þróa með sér geta leitt af sér slæm persónuleg einkenni sem hindra þau í 

framtíðinni. Þar sem litið er framhjá göllum þeirra í uppvextinum þá ná þau ekki að þroskast 

upp úr þeim í barnæsku og fylgja þeir því barninu alla ævi. Þannig að einstaklingur með lága 

sjálfsvirðingu og sá sem heldur að hann sé betri en allir aðrir hafa báðir fengið vanvirkt 

uppeldi sem kemur frá sama vandamálinu sem er skortur á eigin gildi og hversu dýrmætt það 

er bara fyrir að vera til (Kjartan Pálmason,2018). 

Börn eru berskjölduð. Í vanvirkri fjölskyldu er ekki hugað að því að kenna börnum að 

virða mörk og setja mörk því að foreldrarnir sjálfir eru með skaddað markakerfi. Þau eru í 

raun varnarlaus gegn öðru fólki sem jafnvel særa þau og beita ofbeldi. Þessi börn vita ekki 

hvernig þau eiga að verja sig í samskiptum við annað fólk og leyfa því oft að vaða yfir sig 

bæði með andlegu og líkamlegu ofbeldi. Þau þekkja heldur ekki mörk annarra og halda að 

það sé í lagi að koma illa fram við fólk, nota annað fólk og taka frá þeim það sem þeim dettur 

í hug. Sum þessara barna þróa með sér tilfinningalega varnarveggi þar sem enginn getur sært 

þau en þar af leiðandi eru þau búin að einangra sig frá öðrum eru einmanna og eiga erfitt 

með að tengjast öðru fólki og geta ekki átt í heilbrigðum samböndum á fullorðinsaldri 

(Þórarinn Tyrfingsson,2015).  

Börn eru ófullkomin. Meðvirkir einstaklingar halda að þeir þurfi að vera fullkomnir til að 

vera nógu góðir. Þeir ala börnin sín upp í því að þau eigi að vera fullkomin og að annað sé 

aumingjaskapur. Börn geta brugðist við á tvennan máta í þessum aðstæðum þau geta reynt 

að uppfylla kröfur foreldra sinna um að standa sig óaðfinnalega í öllu sem þau taka sér fyrir 



 

15 

hendur en svo geta þau líka sem standast ekki þessar ómannúðlegar kröfur gert uppreisn og 

reynt að gera allt sem þau geta til að verða ekki við kröfunum. Þau verða uppreisnarseggir og 

fara að haga sér mjög illa og reyna að standa sig eins illa og þeim er unnt.  

Ef að fjölskylda heldur að hún sé fullkomin og finnst börnin sín jafn fullkomin, 

viðurkennir ekki að allar mannverur eru ekki fullkomnar og gera mistök. Þá er oft litið 

framhjá þeim mistökum sem börnin gera í lífinu og þeim ekki kennt að bera ábyrgð á hegðun 

sinni og gjörðum. Þau börn sem alin eru upp í því að það sé nauðsynlegt að vera fullkomin 

verða þegar að þau vaxa úr grasi oft mjög stjórnsöm og gera kröfu á alla í kringum sig að þeir 

hagi sér óaðfinnanlega. Þau stjórna öllu og öllum í kringum sig því þau treysta ekki öðru fólki 

til að hafa stjórn á eigin lífi. Uppreisnarunglingarnir aftur á móti hafa litla eða enga stjórn á 

sjálfum sér eða lífinu og eru oft reið og hrædd. Þau eiga erfitt með að sjá veruleika sinn í 

réttu ljósi (Mellody,1989). 

Börn eru háð öðrum. Frá upphafi hafa börn þörf fyrir að það sé hugsað um þau. Það 

minnkar að sjálfsögðu þegar að þau eldast og hafa meiri þroska til að sjá um sig og læra 

hvernig þau eigi að gera hlutina sjálf. Meðvirkir einstaklingar beita börn sín ofbeldi með 

ýmsu móti þegar kemur að þessum eiginleika þeirra. Til dæmis getur meðvirkt foreldri gert 

barnið of hátt sér þar sem að foreldrið gerir allt fyrir barnið og leyfir því þar með ekki að 

þroskast á eigin forsendum. Börnin alast upp við það að það sé allt gert fyrir þau og að þau 

þurfi ekki að leggja neitt af mörkum. Einnig er það til að börn sem eru háð öðrum og biðja 

um aðstoð við verkefni eða eitthvað sem þau ráða ekki alveg við að foreldranir ráðist á þau 

með orðum og háði fyrir það eitt að kunna ekki það sem þau eiga að gera (Mellody,1989).  

Þessi börn læra að ef þau biðja fólkið sem þeim þykir vænt um, um aðstoð þá verða þau 

særð og gert lítið úr þeim og þau tengjast engum því það er of sárt. Svo er það til að allt sem 

barnið biður um er hunsað því að foreldrarnir eru veikir einstaklingar sem hafa ekki getu til 

að sinna þörfum og óskum barnanna sinna og þessi börn læra að ef þau biðja um eitthvað þá 

er því ekki sinnt. Þau læra að biðja ekki um neitt og verða dofin og tilfinningalaus fyrir því 

hvað þeim langar í og loka á þarfir sínar og langanir (Þórarinn Tyrfingsson,2015).  

Börn eru óþroskuð. Vegna þess að foreldrar í vanvirkum fjölskyldum eru ekki þroskuð 

sjálf þá eru þau hrædd um hvað öðru fólki finnst. Þessir foreldrar gera oft alltof miklar kröfur 

á að barnið hagi sér óaðfinnanlega, að minnsta kosti út á við, svo að þau þurfi ekki að 

skammast sín fyrir það. Ef að barn sýnir af sér barnalega hegðun fær frekjukast, gerir mistök 

eða skemmir eitthvað þá eru þau skömmuð og jafnvel hegnt fyrir í staðinn fyrir að fá að læra 

af mistökum sínum og bæta fyrir þau. Vanvirkar fjölskyldur gera annað hvort of miklar eða of 

litlar kröfur á barnið. Og þær leiðbeina ekki börnum sínum í gegnum lífið og ætlast til að þau 

geri hluti sjálf sem þau hafa ekki þroska eða aldur til að gera (Mellody,1989).  
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4 Uppeldi samantekt 

 

Lífið byrjar við fæðingu og endar í dauða. Fólk þarf að ganga í gegnum ýmisskonar þroska á 

lífsleiðinni og fer það mikið eftir uppeldisskilyrðum hvernig okkur vegnar. Uppeldi hefur 

gríðarlega mikla þýðingu fyrir alla. Samkvæmt kenningu Bourdeau um habitus þá er allt sem 

okkur er innrætt og allt sem við gerum í lífinu og þá sérstaklega í barnæsku það sem gerir 

okkur að því sem við erum. Skoðanir, langanir, smekkur, tilfinningar, hvernig við erum og 

hvað við gerum. Hvernig við bregðumst við og hvernig okkur líður(Gestur 

Guðmundsson,2008). Þess vegna er svo mikilvægt fyrir börn að fá virkt uppeldi til að geta 

farið í gegnum þroskaskeið lífsins á réttan hátt og komið frá barnæsku sinni sem heilsteyptir 

einstaklingar sem líður vel og eru virkir þátttakendur í samfélaginu (Green og Piel,2002). 

Fullorðinn einstaklingur sem hefur sjálfur fengið virkt uppeldi er líklegri til að ala börn sín 

upp á virkan og góðan hátt og ala af sér einstakling sem fer í gegnum lífið án vanlíðunar, 

vonleysis, þunglyndis og vanrækslu. Einstaklingur sem elst upp í vanvirkum aðstæðum lifir í 

sjálfsblekkingu um að hlutirnir séu í lagi. Gerir sér enga grein fyrir vanlíðan sinni og öllum 

þeim kvillum sem fylgja meðvirkum einstaklingum og elur börn sín upp á þann hátt sem hann 

þekkir. Þau börn vaxa úr grasi og ala svo sín börn upp í þeim vanvirku aðstæðum sem þau 

þekkja. Þetta verður keðjuverkun vanlíðunar og vonleysis jafnvel í margar kynslóðir 

(Mellody,1989).  

Margir einstaklingar gera sér enga grein fyrir því að líf þeirra sé vanvirkt og að ástæðan 

sé uppeldið sem þau fengu. Lifa í stöðugri vanlíðan og leita sér aðstoðar þegar allt er komið í 

þrot. Sumir leita sér aldrei aðstoðar og sjá enga leið út úr vanlíðan sinni nema með því að 

deyfa tilfinningar sínar eða jafnvel með dauða (Mellody,1989). 
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5 Kenningar fræðimanna 

Til að fá betri skilning á því hversu mikinn skaða meðvirkni í uppeldi hefur á börn og hversu 

langvarandi afleiðingar hennar eru er gott að skoða kenningu Eriks Erikson um þroskaskeið 

en þar er komið inn á hvað sé mikilvægt á hverju þroskaskeiði fyrir sig og hvað sé 

nauðsynlegt að öðlast á hverju þroskaskeiði til að vera tilbúin fyrir næsta þroskaskeið á eftir. 

Einnig verður fjallað um kenningu Diönu Baumrind um uppeldishætti. Hún greindi 

uppeldisaðferðir í þrjá flokka en seinna var bætt við fjórða flokknum sem er afskiptalaust 

uppeldi. Þar er fjallað um uppeldisaðferðir sem eru notaðar og hvað af þeim teljist til 

vanvirks og virks uppeldis. 

 

5.1 Þroskaskeið Erik Eriksons 

 

Erik Erikson kom fram með kenningar um þroskaskeið fólks frá fæðingu til dauða. Kenning 

Eriksons fjallar um að fólk þurfi að takast á við ákveðin verkefni til að komast í gegnum hvert 

þroskaskeið fyrir sig. Samkvæmt Erikson þá er fólk betur í stakk búið fyrir næsta þroskaskeið 

eftir því hversu vel það leysir úr þroskaskeiðinu á undan (Green og Piel,2002).  

Fyrsta þroskaskeiðið er frá fæðingu til eins árs aldurs og þar læra börn að treysta fólki og 

þar skipta aðal umönnunaraðilar barna mestu máli. Ef að barn lærir ekki að treysta á þessu 

aldursskeiði þá vantreystir það fólki og fylgir það vantraust barninu áfram fram í næstu 

þroskaskeið og jafnvel út lífið. Á þessu aldursskeiði er traustið aðallega fólgið í því að fyrir 

barninu sé séð, að barnið fái grunnþörfum sínum um mat og öryggi mætt og að 

tilfinningalegum þörfum þeirra sé sinnt.  

Annað þroskaskeiðið er frá eins árs aldri til að verða þriggja ára er sjálfsstæðisskeiðið. 

Börnin eru að læra að gera ýmislegt sjálf. Þau eru að læra að þau geta gert ýmislegt og vilja 

gera sjálf og er það foreldra að ýta undir sjálfstæði barna á þessum aldri því ef að þau fá ekki 

að uppfylla sjálfstæðisþörf sína á þessu þroskaskeiði fara þau að efast um sjálf sig og 

skammast sín jafnvel fyrir sig. Þeir foreldrar sem efla sjálfstæði barna sinna á þessum aldri 

efla viljastyrk þeirra og búa þau undir komandi þroskaskeið.  

Á þriðja aldursskeiðinu sem spannar frá þriggja til sex ára aldurs þá er það frumkvæði 

eða sektarkennd. Ef að börnum er bannað að taka frumkvæði getur það leitt til langvarandi 

sektarkenndar. Þessi þrjú þroskaskeið ýta undir þann þroska sem börnum er nauðsynlegur 

þegar þau fara í skóla og þurfa að standa á eigin fótum án aðstoðar foreldra.  
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Fjórða aldurskeiðið tekur til barna á aldrinum sex til ellefu ára sem eru að uppgötva hvað 

þau geta og þurfa að tileinka sér dugnað og ef það tekst ekki er þeim hætt við 

vanmáttarkennd að þeim finnist þau minna virði en aðrir og hafi enga trú á sjálfum sér.  

Fimmta aldurskeiðið fjallar um unglingsárin. Á unglingsárunum 12-18 ára er mikið sem 

gengur á hjá unglingum miklar breytingar eiga sér stað og þau eru að mynda sína sjálfsmynd 

og rjúfa tengslin við foreldra sína. Börn sem hafa ekki fengið eðlilegt uppeldi er hætt við að 

lenda í sjálfsmyndaruglingi það er að segja að þau gera sér ekki grein fyrir hver þau eru og 

fyrir hvað þau standa. Skoðanir þeirra eru óljósar og eru þau í áhættuhóp fyrir 

áhættuhegðun (Sigrún Aðalbjarnardóttir,2007).  

Sjötta aldurskeiðið eru fullorðinsárin. Þegar fullorðinsaldri er náð (18-35 ára) er komið að 

því að finna nánd við annað fólk og mikilvægt er að gera það án þess að sjálfsmyndin tapist. 

Ef að það tekst ekki er mikil hætta á að fólk einangrist. Þó svo að fólk hafi alist upp við slæm 

skilyrði í vanvirkum fjölskyldum og ekki þroskast eðlilega í gegnum þessi þroskaskeið á þeim 

aldri sem upp er gefinn er hægt að finna þennan þroska síðar á lífsleiðinni. Fólk sem byrjar að 

vinna í sér á fullorðinsaldri finnur þennan þroska.  

Sjöunda aldursskeiðið eru síðfullorðinsárin. Á aldrinum 40-65 ára ætti fólk að vera búið 

að finna þroska í lífinu eftir að hafa lifað lengi og upplifað margt, og ef það hefur tekist  þá 

stendur fólk frammi fyrir að vera skapandi og lífsglatt ef það hefur ekki tekist á þetta fólk það 

til að vera önugt, leiðinlegt, fast í viðjum vanans og staðnað í lífinu. 

Áttunda aldurskeið er elli. Frá 65 ára aldri og þangað til fólk deyr er sá tími sem fólk sér 

hvort vel hafi tekist til á þroskabrautinni í gegnum lífið ef að fólki finnst það þá verður það 

sátt annars finnur það til eftirsjár og örvæntingar (Ciccarelli og White, 2012). 

Börn sem alast upp í vanvirkum fjölskyldum fara á mis við allan þennan þroska. Því að 

meðvirkur uppalandi er ekki hæfur til að leiðbeina þeim á réttan hátt í gegnum þessi 

þroskaskeið. Þessi börn alast upp við vantraust, sektarkennd, efa, skömm, minnimáttarkennd 

sjálfsmyndarrugling og einangra sig frá öðru fólki. Vanvirkir foreldrar leyfa börnunum ekki að 

gera hluti sjálf þegar þau eru ung af því að þau gera þá ekki nógu vel (Mellody o.fl., 2015). 

Þar af leiðandi fara þau að efast um sjálf sig og eigin getu. Börn sem efast um sig hafa ekki 

trú á sér taka ekki frumkvæði á því þroskaskeiði sem það er þeim nauðsynlegt. Þannig er 

vandamálið farið að vinda upp á sig og erfiðleikar og vanlíðan þessarra barna eykst í 

samræmi við það. Þessi börn alast upp við skömm á sjálfum sér og þegar þau verða 

gamalmenni þá verða þau oft erfið og leiðinleg í skapi. Sjá eftir að hafa ekki gert mun meira í 

lífinu og eru full biturleika (Ciccarelli og White, 2012).  
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5.2 Diana Baumrind  

Sálfræðingurinn Diana Baumrind greindi uppeldishætti í fjóra flokka.  

Þeir eru:  

• Leiðandi uppeldi 

• Skipandi uppeldi 

• Eftirlátsamt uppeldi 

• Afskiptalaust uppeldi.  

Leiðandi uppeldi samkvæmt Diönu er það sem er líkast því sem Pia Mellody kallar virkt 

uppeldi og er það uppeldisaðferðin sem gefur besta raun. Þeir foreldrar sem ala börnin sín 

upp samkvæmt leiðandi uppeldi eru þeir foreldrar sem hlusta á börnin sín, virða þau og setja 

þeim skýr mörk. Þau útskýra fyrir börnum sínum hvers þau vænta af þeim og afhverju þeim 

eru settar reglur. Þau leiða með góðu fordæmi og gera ekki of miklar kröfur á börnin sín. 

Þessum börnum vegnar oft best í lífinu þau eru sjálfstæð, hafa gott sjálfsálit og góða 

samskiptahæfni. Vita mun á réttu og röngu og líður betur en öðrum börnum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir,2007). 

Skipandi uppeldi felur í sér að börnin eiga að hlýða skilyrðislaust, skipandi foreldrar 

útskýra ekki fyrir börnum sínum afhverju reglurnar eru eins og þær eru. Reglurnar eru oft 

ósanngjarnar og börnin aldrei höfð með í ráðum. Þessir foreldrar eru gjarnir á að refsa 

börnum sínum ef að þau haga sér ekki óaðfinnanlega og nota til þess andlegt og líkamlegt 

ofbeldi. Skipandi uppeldi myndi flokkast sem vanvirkt uppeldi samkvæmt Piu Mellody. Börn 

foreldra sem eru mjög strangir og beita jafnvel refsingum eru gjarnari á að fela fyrir 

foreldrum sínum ef að þeim mistekst og leita ekki til þeirra ef þau eru í vanda. Ekki allir 

skipandi foreldrar beita börnin sín ofbeldi (Sigrún Aðalbjarnardóttir,2007). 

Eftirlátssamt uppeldi er besta skilgreiningin á meðvirkum foreldrum. Þeir foreldrar gera 

litlar sem engar kröfur til barnanna sinna setja þeim ekki mörk og láta allt eftir þeim. Þau 

forðast að eiga í deilum við börnin sín og börnin ráða sér að öllu leyti sjálf. Þessir foreldrar 

sýna börnum sínum mikla hlýju og halda að með góðmennsku sinni gagnvart þeim séu þau 

að gera þeim það besta. Þessi börn lenda oft í vandræðum síðar meir á lífsleiðinni þar sem 

þau hafa alist upp við það að þau megi allt og fái allt sem þeim langar í. Þeim hefur aldrei 

verið kennd mörk og eiga það til að vaða áfram í blindni til að fá sínu framgengt. 

Eftirlátssamir foreldrar lifa lífinu sínu í gegnum börnin og ætla að veita þeim allt sem að þau 

fóru á mis við í sinni barnæsku. Eftirlátssemi gagnvart börnum er ekki talin góð 

uppeldisaðferð og lenda börn eftirlátssamra foreldra oft í vandræðum síðar á lífsleiðinni. Þau 
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eru í áhættuhópi fyrir áhættuhegðun og eru líkleg til að stunda afbrot og lenda í 

vímuefnaneyslu (Sigrún Aðalbjarnardóttir,2007).  

Afskiptalaust uppeldi er einnig skilgreining á meðvirku uppeldi. Þar sem foreldrarnir 

skipta sér ekkert af börnum sínum, ala þau ekki upp og setja börnunum engin mörk. Þessir 

foreldrar sinna þörfum barna sinna ekki að neinu leyti. Þau aðstoða þau ekki í námi. Sinna 

ekki tilfinningaþörfum þeirra og vanrækja skyldur sínar sem foreldri á allan hátt. Þeir 

einstaklingar sem alast upp í þessum vanvirku aðstæðum eru líklegastir til að lenda í 

vandræðum síðar á lífsleiðinni og þróa með sér meðvirkni sem leið til að komast í gegnum 

lífið (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  
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6 Uppeldi til ábyrgðar- uppeldistefna Diane Gossen  

Öll börn eiga rétt á að fá uppeldi sem skilar þeim sem heilsteyptum sterkum einstaklingum 

inn í fullorðinsárin. En því miður eru mörg börn sem lifa við erfiðar aðstæður og eru að fá 

mjög vanvirkt uppeldi. Foreldrar bera fyrst og fremst ábyrgð á börnum sínum en samkvæmt 

vistfræðikenningu Bronfenbrenners þá eru fleiri „aðilar“ sem koma að uppeldi barna. Þegar 

að svo mikilvægt kerfi sem fjölskyldan er bregst þá þarf barnið að leita í annað kerfi til að fá 

þörfum sínum mætt (Bronfenbrenner,1979). Skólinn er sú stofnun sem börn eyða mestum 

tíma sínum í og hafa margir skólar tekið upp uppeldisstefnur sem stuðla að uppbyggingu 

barna (Real restitution,e.d). 

Ein sú stefna er Uppeldi til ábyrgðar og er hún í daglegu tali kölluð Uppbyggingarstefnan. 

Frumkvöðull þeirrar stefnu er Diane Gossen sem hefur unnið að uppeldismálum í áratugi. 

Diane kemur frá Kanada og hefur samið mikið efni um agamál og sjálfsaga (Real restitution, 

e.d). 

Hún sækir hugmyndir sínar meðal annars til Alfie Kohn sem segir að nota umbun fyrir 

góða hegðun eða góðan námsárangur sé skaðlegt börnum og virki aðeins í skamman tíma. 

Hann telur að það dragi úr áhugahvöt barnanna. Ef að við ræktum í hverjum einstaklingi góð 

gildi og áhuga til að gera sitt besta þá sé það vænlegast til árangurs (Gossen, 2007) 

Einnig sækir hún hugmyndir sínar í heilarannsóknir Eric Jensen en hann fjallar um að 

börn sem finnst þeim vera ógnað ná ekki að einbeita sér þar sem sá hluti heilans sem sér um 

rökhugsun (framheilinn) fer í „bakkgír“ og meðtekur ekki það sem verið er að segja. Börn 

geta farið í þetta „bakkgírs“ástand þegar öskrað er á þau, þau hrædd við skammir, hræðsla 

við aðstæður og almenn streita. Það er oft hægt að sjá þegar börn fara í þetta varnarástand 

þar sem þau verða oft fjarræn, þögul og svara út í bláinn. Þess vegna er oft gott að gefa 

börnum tíma til að „koma til baka“ til að geta leiðbeint þeim um það sem þau gerðu rangt. 

Því ef þau eru leiðrétt í þessu ástandi muna þau ekki hvað var sagt við þau og lærðu þar af 

leiðandi ekkert af mistökum sínum (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir, 2007). 

Einnig koma hugmyndir hennar frá Dr. William Glasser. Hann kom fram með 

sjálfsstjórnarkenningu (Control theory) og er sú kenning undirstaða Uppeldis til ábyrgðar. Í 

henni er fjallað um að einstaklingur myndi sér skoðanir út frá áhugahvöt hans um það 

hvernig manneskja hann vill vera og hegðun hans markast út frá hans eigin hugsun um 

sjálfan sig. Glasser fjallar líka um fimm grunnþarfir sem eru hverju mannsbarni meðfæddar 

og allir þurfa að uppfylla.  
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6.1 Þarfahringur William Glasser 

 

 

Grunnþarfir Glassers eru: 

• Ást og umhyggja 

• Áhrifavald og stjórn  

• Frelsi og sjálfstæði 

• Gleði og ánægja  

• Öryggi og lífsafkoma  

 

 

Allir hafa þessar grunnþarfir en það er mismunandi eftir einstaklingum hversu mikla þörf 

þeir hafa fyrir að uppfylla hverja og eina. Sú þörf sem er mikilvægust og okkur öllum 

sameiginleg er þörfin fyrir öryggi og ef þeirri þörf er ekki sinnt er ekki hægt að sinna hinum 

fjórum. Á meðan einn einstaklingur hefur mikla þörf fyrir ást og umhyggju hefur annar mesta 

þörf fyrir frelsi. Þessar þarfir geta breyst með tímanum, manneskja sem áður hafði mikla þörf 

fyrir áhrifavald getur haft ríkari þörf fyrir ást og umhyggju síðar í lífinu (Gossen, 2008). 

Ást og umhyggja: Það sem felst í þessari þörf er að tilheyra, láta sér annt um, náin kynni, 

umhyggja og vera hluti af hóp. Fólk uppfyllir þörfina fyrir ást og umhyggju með því að elska 

annað fólk og leyfa öðrum að elska sig. Það lætur sig annað fólk varða og er virkur 

þátttakandi í samfélaginu. Því finnst gott að tilheyra einhverjum og einnig að tilheyra í hóp. 

Þetta fólk gefur af sér til allra sem í kringum þá eru.  

Áhrifavald og stjórn: Þörf fyrir dugnað, mikilvægi, að vera bestur, góðan árangur , 

skipulag og forystu. Þessari þörf er fullnægt með því að leggja mikið á sig á öllum sviðum 

lífsins vinnu, skóla, heimili, uppeldi og fleira. Fólk sem hefur þessa grunnþörf ríkjandi þarf að 

hafa stjórn á öllu í lífi sínu og jafnvel þarf það að stjórna öllum í kringum sig.  

Frelsi og sjálfstæði: Þörf fyrir hreyfingu, val, sveigjanleika, hreinskilni og ráða sér sjálfur. 

Fólk fullnægir þessari þörf með því að vera frjáls í hugsun, setja öðrum mörk, hafa gaman af 

lífinu, ferðast, skapa sér aðstæður þar sem því líður vel og láta ekki annað fólk stjórna sér.  

Gleði og ánægja: Þörf fyrir að hafa gaman, gleði, leika sér, húmor, læra og tilbreytingu. 

Þessari þörf er mætt með því að gera nýja spennandi hluti, njóta lífsins og taka því ekki of 
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alvarlega. Skapa sér skemmtilegar aðstæður, hlægja, spaugast og njóta samvista og 

tilbreytingar með góðu fólki.  

Öryggi og lífsafkoma: Er sú þörf sem er okkur öllum sameiginleg og mikilvægast að henni 

sé sinnt. Í henni felst þörf fyrir húsaskjól, öryggi, fullvissu, fæði, klæði, hvíld og heilsu. Þessi 

þörf er uppfyllt með því að eiga heimili eða samastað. Þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að 

eiga ekki mat eða klæðnað. Hreyfa sig og hugsa um heilsuna. Fjölskyldan er öryggi flestra þar 

sem öðrum er umhugað um okkur og láta sig okkar afkomu, líðan og heilsu varða (Gossen, 

2008) 

 

6.2 Uppbyggingarstefna  

Uppeldi til ábyrgðar er uppeldisstefna sem stuðlar að því að hegðun barna komi út frá þeirra 

eigin hugsun um hvernig manneskja þau vilji vera. Megin markmið stefnunnar er að börn 

læri að  tileinka sér sjálfsstjórn og ábyrgðarkennd. Þau læra að enginn geti stjórnað öðrum 

einungis sjálfum sér. Börnum er kennt að þekkja tilfinningar sínar og þarfir og einnig að geta 

tjáð sig um þær. Þeim er kennt að þau þurfa ekki að framfylgja vilja annarra ef þau vilja það 

ekki og að þeirra skoðanir hafa alveg jafn mikið vægi og annarra. Uppbyggingarstefnan 

kennir börnum að allir gera mistök og að það sé mannlegt að gera mistök. Börnunum er 

kennt að gangast við þessum mistökum og bæta fyrir þau ef hægt er. Hver nemandi er 

spurður að því hvernig manneskja hann vilji vera og hvernig hann ætli að fara að því að vera 

sú manneskja. Þannig fer nemandinn að hugsa sjálfur út frá eigin skoðunum um lífsgildi sín 

og framkomu við annað fólk (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson ,2007). 

 Það skiptir miklu máli hvernig starfsmenn tala við börn. Það er mikilvægt að fullorðna 

fólki standi ekki yfir barninu og hrópi yfir það skömmum. Þá fer barnið í varnarstöðu eins og 

kenningar Eric Jensen koma inn á og meðtaka ekki það sem er verið að segja við þau. Það er 

mikilvægt að halda ró sinni og tala við það á yfirvegaðan hátt. Ef að það er ekki hægt er gott 

að biðja annan aðila að taka við og ræða við barnið eða jafnvel taka smá pásu og koma aftur 

þegar að aðstæður leyfa. Tónninn í röddinni er 35 % af skilaboðunum sem við sendum 

börnunum en orðin sjálf eingöngu 10%. Það skiptir miklu máli hvernig er talað við þau og líka 

hvernig við berum okkur að við það, því svipbrigði og líkamstjáning eru 55% af skilaboðunum 

sem börnin meðtaka (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson,2007). 
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6.3 Uppbyggingastjórnun 

Uppbyggingarstjórnun byggist á fjórum aðferðum og byrjar á því að starfsmaðurinn tekur 

ábyrgð á hegðun nemandans og stjórnar því. Hann hjálpar barninu að sjá hvað það gerði 

rangt og hjálpar því að bera ábyrgð á sér og eigin hegðun. Hann spyr barnið hvað það geti 

gert til að leiðrétta mistök sín og ef barnið finnur ekki leið til þess þá aðstoðar 

starfsmaðurinn hann við það. Hann leggur áherslu á það við barnið að það sé enginn annar 

sem stjórni viðkomandi nema hann sjálfur og þar af leiðandi ber enginn annar ábyrgð á 

mistökum hans.  

Starfsmaður notar stuttar spurningar í þessarri vinnu sem snúa að því að vekja barnið til 

umhugsunar um hegðun sína. Setningar eins og: Er í lagi með það sem þú ert að gera? 

Hvernig get ég hjálpað þér? Hvernig vilt þú leysa þetta vandamál? Hvernig manneskja vilt þú 

vera? Með þessu styrkjast börnin og þroskast og fá tækifæri til að snúa aftur til hópsins 

(Gossen, 2007). 

6.4 Sjálfsskoðun 

Það mikilvægt þegar byrjað er að vinna með Uppbyggingarstefnuna að starfsfólkið fari í 

sjálfsskoðun og spyrji sig þeirra spurninga sem börnin eru spurð að. Til dæmis: Hvernig 

manneskja vill ég vera? Hvernig starfsmaður vill ég vera? Hvað get ég gert til að gera betur? 

Starfsmaðurinn þarf að líta inná við líkt og börnin. Gera sér grein fyrir því að hann þurfi að 

breyta hugsun sinni samkvæmt stefnunni og læra á þau verkfæri sem hún býður upp á 

(Gossen, 2007).  

6.5 Átta reglur sjálfsaga 

Átta meginreglur eru notaðar við að kenna börnum sjálfsaga.  

1. Mistök. Mikilvægt að muna að allir gera mistök og það er eðlilegt að gera mistök. 

Mistökin eru til að læra af þeim og börnin fá tækifæri til að leiðrétta þau.  

2. Meðvituð. Börn séu meðvituð um það ef þau hafa gert á hlut einhvers eða skemmt 

fyrir öðrum.  

3. Varnarmúr. Þegar börn upplifa að á sig sé ráðist með skömmum eða gagnrýni bregðast 

þau við með því að fara í vörn. Samkvæmt heilarannsóknum Eric Jensen þá meðtekur 

framheilinn ekki upplýsingar þegar að þau eru í þessu ástandi. Mikilvægt er að 

starfsmenn geri sér grein fyrir þessu og bregðist við á réttan hátt. 

4. Jákvætt hugarfar. Jákvætt hugarfar kemur fólki alltaf til góða. Ef að starfsmenn eru 

jákvæðir í garð barnanna þá er mun meiri líkur á að útkoman verði góð þegar verið er 
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að vinna í vandamálum tengdum þeim. Ef starfsmaðurinn hugsar að barnið hafi getu 

til að gera betur og breytast þá hvetur það barnið til þess.  

5. Tækifæri. Það er mikilvægt fyrir barnið að vita að ef það gerir mistök þá fær það 

tækifæri til að bæta fyrir mistök sín, læra af þeim og snúa aftur til hópsins þegar það 

er tilbúið.  

6. Heiðarleiki. Ef að börn vita að þau hafi tækifæri til að bæta fyrir mistök sín þá eru þau 

líklegri til að koma heiðarlega fram. Börn sem óttast refsingu og jafnvel barsmíðar eru 

líkleg til að segja ósatt um atburðinn og fela mistökin.  

7. Lausn vandamála. Að tileinka sér sjálfsaga er skemmtilegt ferli sem gerir einstaklinga 

betur í stakk búna til að leysa úr vandamálum. Þeir verða lausnamiðaðri og 

áhugasamari um að finna jákvæðar lausnir á vandamálum. 

8. Umburðarlyndi. Ef að börn hafa fengið uppeldi samkvæmt Uppbyggingarstefnunni þá 

eru þau umburðarlyndari við annað fólk. Þau hafa gert mistök og fengið tækifæri til að 

bæta fyrir þau. Þeim var fyrirgefið og geta þar af leiðandi frekar fyrirgefið mistök 

annarra. Þegar þessi börn vaxa úr grasi hafa þau ekki þörf fyrir að skamma, öskra eða 

refsa öðrum og þekkja aðrar leiðir sem eru vænlegri til árangurs (Gossen,2008).  

6.6 Uppbyggingarstefna samantekt 

Hér er aðeins stiklað á því helsta sem Uppbyggingarstefnan hefur upp á að bjóða. Það eru til 

ótal margar stefnur sem eru góðar og gildar og fjalla um marga mismunandi hluti. Helsti 

kostur uppbyggingarstefnunnar felst í nafni hennar: Uppbyggingarstefna -uppeldi til 

ábyrgðar. Að byggja upp einstaklinga. Þeir sem ala upp börn eiga að sinna þessu hlutverki en 

því miður þá eru svo margir fullorðnir einstaklingar sem að sjálfir hafa fengið vanvirkt 

uppeldi sökum meðvirkni og ýmissa kvilla og þessir einstaklingar þekkja ekki tilfinningar sínar 

og lifa lífinu í hálfgerðri þoku.  

Þar af leiðandi eiga þau erfitt með að ala sín börn upp á þann veg sem börnin þurfa á að 

halda. Uppbyggingarstefnan í skólum snýr ekki bara að þeim börnum sem fá vanvirkt uppeldi 

hún snýr að öllum börnum. Þó að börn fái ágætis uppeldi að mestu leyti er kanski eitt og eitt 

sem að foreldrar þeirra fóru á mis við í æsku og hafa ekki þekkingu til að kenna börnunum 

sínum. Þannig að allir geta lært af Uppbyggingarstefnunni og ekki síst kennarar sem vinna 

eftir henni.  

Hlutverk skóla er að mennta börn en það er líka hlutverk skóla að huga að líðan og 

afkomu nemenda sinna (lög um grunnskóla nr.91/2008). Þegar að svo mikilvæg stofnun sem 

fjölskyldan er  bregst uppeldishlutverki sínu þá er gott að vita að skólar eru að huga að því að 
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nemendur vaxi og dafni og komi frá barnæsku sinni sem heilsteyptir flottir einstaklingar sem 

eru tilbúnir að takast á við lífið. Þekki  lífsgildi sín og vita að allir geri mistök. Þekki tilfinningar 

sínar og kunna að tjá þær og vita einnig að þau megi hafa tilfinningar, að það sé eðlilegt. Viti 

að þau mega hafa skoðanir og að þau megi tjá þessar skoðanir sínar.  

Út á þetta gengur Uppbyggingarstefnan en meðvirkt uppeldi gengur út á akkúrat það 

öfuga. Bældar skoðanir og tilfinningar, þekkja ekki lífsgildi sín og brjóta sig niður ef þau eru 

ekki fullkomin. Þessir einstaklingar eiga líka erfitt með samskipti og eru sjálfhverfir þannig að 

oft er erfitt fyrir fólk að umgangast þá. Þeir eru frekir og taka lítið tillit til annarra og þeirra 

skoðanir eru ávallt þær einu réttu. Þeim er gjarnt að reyna að stjórna öllu og öllum í kringum 

sig og gera það oft með harðri hendi (Þórarinn Tyrfingsson,2015). 
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7 Uppkomin börn alkóhólista 

Þegar þau börn sem alast upp við meðvirkni verða fullorðin er mjög misjafnt hvernig þeim 

reiðir af í lífinu. Mörg hver komast að mestu leyti klakklaust frá þessum vanvirku 

uppeldisaðstæðum eiga kanski við einhver vandamál að stríða á meðan aðrir fara mjög illa út 

úr þessu. Flest eiga þau þó sameiginlegt að hafa ekki náð tilfinningaþroska við hæfi. Ástæðan 

er sú að tilfinningalegum þörfum þeirra var ekki sinnt í æsku. Þau eru kölluð fullorðin börn 

(Cruse-Wegscheider, 1990). 

Samfélagið getur kennt vanvirkum einstaklingum hvernig þarf að hugsa um ytri þarfir 

sínar en það er enginn sem getur kennt þeim að huga að innri þörfum sínum. Þessi 

„fullorðnu börn“ eru líkleg til þess að verða of háð öðrum einstaklingum vegna þess að þau 

hafa tilfinningaþroska eins og lítið barn. Þau sækjast í að vera hluti af hóp og verða háð þeirri 

tengingu sem er í hópnum (Doweiko, 2012). 

Fullorðnir einstaklingar sem hafa fengið meðvirkt uppeldi eiga það sameiginleg að þeir 

eiga erfitt með samskipti og þekkja ekki tilfinningar sínar einnig eiga þau erfitt með að 

treysta öðrum en sjálfum sér. Þar af leiðandi reyna þau að gera sem mest sjálf og upplifa sig 

oft sem fórnarlömb því þau fá enga hjálp en hafa samt aldrei beðið um hana. Tjáskipti eru 

þeim mjög erfið. Þau forðast að lenda í rifrildum eða einhverskonar ágreiningi því þau vilja 

þóknast öllum og leitast stöðugt eftir viðurkenningu, oftast frá því fólki sem skiptir það litlu 

máli. Aðalvandamál þessara einstaklinga er þegar kemur að því að mynda og viðhalda 

eðlilegum samskiptum í nánum samböndum, þá aðallega maka. Þá kemur í ljós hversu 

tilfinningalega brengluð þau eru. Þetta fólk þurfti í barnæsku að byggja upp varnarmúra í 

kringum sig til þess að verða ekki særð og það gerir það að verkum að þau þroskuðust ekki á 

tilfinningalega sviðinu og verða því tilfinningalega vanhæf þekkja ekki eigin tilfinningar, þarfir 

og óskir. Vegna þess að þau þekkja ekki eigin tilfinningar eiga þau erfitt með að skilja 

tilfinningar annarra og eru erfið í samskiptum (Árni Þór Hilmarsson, 1993).  

Ýmsar leiðir eru til að leita sér bata og samtök eins og SÁÁ Samtök áhugafólks um áfengis 

og vímuefnavanda), AA (Alcoholics Anonomous) , Al- Anon, Al-Ateen, Lausnin (fjölskyldu og 

áfallamiðstöð), Hamskipti og margar fleiri bjóða upp á námskeið til að hjálpa fólki að læra um 

meðvirkni og hvað sé til ráða. Þar vinna einstaklingar sem hafa sérhæft sig í meðferðarvinnu 

með meðvirkt fólk.  
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8 Lokaorð  

Börn sem alast upp í meðvirkni glíma við margvísleg vandamál. Þau þekkja ekki tilfinningar 

sínar og vita þar af leiðandi ekki afhverju þeim líður svo illa. Þau eiga erfitt með að treysta 

öðru fólki og eiga þess vegna erfitt með að leita sér aðstoðar við vandamáli sem þau vita ekki 

einu sinni að er til. Þau eru gjörn á að einangra sig frá öðrum og hafa þar af leiðandi engan til 

að tjá tilfinningar sínar og finna lausn á vandamálunum og bera harm sinn í hljóði og finnst 

þau vera óelskuð og minna virði en aðrir. Uppkomin börn alkóhólista sem leita sér aðstoðar á 

fullorðinsaldri finna oft svörin við því hvernig þeim leið á barnsaldri. Vanlíðan þeirra brýst oft 

út í óæskilegri hegðun, skapofsaköstum, ofbeldi og þegar þau verða eldri leiðast þau gjarnan 

út í neyslu á ólöglegum efnum og slíka háttsemi (Sigrún Aðalbjarnardóttir,2007).  

Meðvirkni er oftast mjög falið vandamál og mikið meðvirkar fjölskyldur gera allt til að 

fela að heimilislífið sé ekki fullkomið hjá þeim. Þannig að það er mjög erfitt að hjálpa barni 

sem er fast í fjölskyldumynstri meðvirkni og vanlíðunar. Skólar eru í mun meira mæli en áður 

að byggja upp siðferðiskennd og samhyggð hjá börnum eins og Uppeldi til ábyrgðar 

uppeldisstefna Diane Gossen byggist á.  

Börn sem alast upp í meðvirkni fara á mis við flest allt sem að Uppbyggingarstefnan 

býður upp á eins og til dæmis öryggi en það er sú grunnþörf sem öllum lifandi mannverum er 

sameiginleg. Heimilið okkar og fjölskyldan er „Öryggið“ okkar. Fjölskyldan getur veitt börnum 

margt af því sem öryggið býður upp á eins og fæði, klæði og húsaskjól. En þegar heimilið er 

staður þar sem þeim líður ekki vel og þurfa að reisa varnarmúra í kringum sig og tilfinningar 

sínar þá er komin skekkja í tilveru þessara barna. Ef að grunnþörfinni um öryggi er ekki sinnt 

er ekki hægt að sinna hinum grunnþörfunum um ást og umhyggju, áhrifavald og stjórn, frelsi 

og sjálfstæði, gleði og ánægju nema að einhverju leyti.  

 Þessi ritgerð er skrifuð með það í huga hvað hjálpaði mér í bataferli mínu. Það ferli 

byrjaði þegar ég byrjaði að vinna á Leikskólanum Laut árið 2006. Það ár var tekin upp ný 

stefna í leikskólanum til að vinna eftir. Sú stefna var Uppeldi til ábyrgðar uppeldisstefna  

Diane Gossen. Ég hafði ekki mikla trú í fyrstu að það yrði unnið mikið með hana og hélt að 

þetta yrði bara falleg orð á blaði til að sýna foreldrum hvað við værum að vinna gott starf. 

Hafa ber í huga að þarna var ég frekar veik í minni meðvirkni og trúði ekki að það væri til fullt 

af fólki sem væri svo mjög umhugað um hag þeirra barna sem á leikskólanum voru.  

Síðan var farið að vinna markvisst samkvæmt stefnunni og starfsfólkið þurfti sjálft að 

tileinka sér þau verkfæri sem hún hefur upp á að bjóða. Þá fór ég að gera mér grein fyrir 

ýmsum hlutum sem ég hafði farið á mis við í lífinu. Fyrsta spurning sem við spyrjum okkur 

sjálf er: Hver er ég, hvernig manneskja vill ég vera? Þá fór ég að hugsa um gildi mín í lífinu og 

hvernig ég vildi nýta hæfileika mína. Ég gerði þarfagreiningu á sjálfri mér og hafði ég ríka þörf 
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fyrir áhrifavald en það er mjög algengt í meðvirku fólki að þurfa að ráðskast, frekjast og 

stjórnast í öllu í kringum það. Þó að batinn hafi verið hægur fyrst til að byrja með þá að 

minnsta kosti opnuðust augu mín fyrir ýmsu í mínu fari.  

 Ég lifði „ágætu“ lífi var einstæð móðir með tvö börn vann myrkranna á milli og sá 

börnin mín kanski í 3-4 tíma á dag og þá var aðallega öskrað og skammast í þeim. Hafði skilið 

við mjög góðan mann aðallega vegna tilfinningavanda míns. Vann þrjár vinnur því annað var 

aumingjaskapur en vinnumeðvirkni er mjög algengt vandamál hjá meðvirku fólki og verður 

oft til þess að það lendir í kulnun. Mér fannst ég vera að gera allt rétt og skildi lítið í vanlíðan 

minni. En sem betur fer er til fólk sem kemur auga á svona einkenni hjá fólki og Séra Elínborg 

Gísladóttir prestur í Grindavík hringdi í mig og bauð mér að koma á 

„Sjálfsstyrkingarnámskeið“ sem yrði í kirkjunni það haustið.  

Ég er ekki frá því að það símtal hafi bjargað lífi mínu! Þetta námskeið sem hún talaði um 

voru 12 spora fundir Vinir í bata en það eru samtök sem vinna gegn meðvirkni og nota til 

þess sporavinnu. Ef að sr.Elínborg hefði sagt mér það í símtalinu hefði ég strax farið í vörn og 

þverneitað en þar sem hún orðaði þetta þannig að þetta væri sjálfstyrkingarnámskeið og 

meðvirkur einstaklingur þarf alltaf að vera fullkominn og gera allt „rétt“ þá sló ég til. Sú vinna 

sem þar fór fram skilaði sér að miklu leyti til mín. Ég byrjaði þarna að gera mér grein fyrir 

meðvirkni minni og vinna í henni.  

Árið 2013 var ég komin á þann stað að ég hafði kjark til að leita eftir að uppfylla drauma 

mína um einhverja menntun. Það ferðalag byrjaði í Menntastoðum og ég hef sjaldan verið 

jafn stolt af sjálfri mér og þegar ég útskrifaðist þaðan. Síðan fór ég í Keili og fór í 

háskólabrúnna hjá þeim. Þaðan lá leið mín í Háskóla Íslands á Félagsráðgjafabraut og alveg 

frá fyrsta degi í Menntastoðum hefur bati minn tekið stórstígum framförum. Það var svo á 

námskeiði í háskólanum sem heitir Kenningar um mannlega hegðun, ytri og innri 

mótunarþættir þar sem ég átta mig á mörgu í lífi mínu. Þar var til dæmis komið inn á 

kenningar Eriks Erikson um þroskaskeið barna og ég sá að ég var bara óþroskuð og hafði ekki 

farið í gegnum þau þroskaskeið sem mér voru nauðsynleg.  

Síðan jókst þekkingin með auknu námi og ég gerði mér betur og betur grein fyrir lífi mínu 

og tilveru og afhverju ég væri eins og ég er. Aðstæður buðu ekki upp á frekara nám í 

félagsráðgjöfinni og fór ég í fjarnám í Uppeldis og menntunarfræði þar sem ég áttaði mig á 

öllu samhenginu. Þar fór ég að kynna mér Uppbyggingarstefnuna að einhverju viti við 

ritgerðar og verkefnavinnu og sé hvað það er auðvelt að hjálpa börnum í skólum. Að byggja 

upp einstaklinga sem eru brotnir því það er ekki erfitt að koma auga á þá sem þurfa á því að 

halda. Reyndur leikskólakennari sagði við mig fyrir 25 árum að það væri jafnvel hægt að sjá 

það í leikskólum hverjir væru í áhættuhóp fyrir áhættuhegðun síðar meir.  
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Uppeldishættir Diönu Baumrind þóttu mér einnig merkilegir en það er hægt að sjá í 

skilgreiningum hennar hvaða uppeldisaðferðir eru líklegar til árangurs. Allt nám mitt hefur 

verið betrun frá fyrsta degi og er það von mín að geta unnið að því að veita börnum þau 

skilyrði til að líða vel. Uppbyggingarstefna Diane Gossen er frábært tæki til að byggja upp 

góða, sterka einstaklinga. Sem þekkja tilfinningar sínar, líður vel og vita að þeir þurfa ekki að 

vera fullkomnir til að vera samþykktir. Hafa skoðanir og vita að þeir megi hafa skoðanir og 

geti tjáð sig um þær.  

Þegar maður uppgötvar að maður er meðvirkur og hvað meðvirkni er í raun þá sér 

maður hvað meðvirkni er ótrúlega stórt og mikið vandamál. Það er næstum hægt að segja að 

hvert mannsbarn sé meðvirkt að einhverju leyti. Flestir komast að mestu óskaddaðir á 

fullorðinsaldur en það er mjög mikið af fólki sem hreinlega líður vítiskvalir vegna gríðarlegrar 

meðvirkni. Það þarf engum að líða svona illa og lifa svo vanvirku lífi!  

Það er hægt að leita sér aðstoðar og hefur verið mikil aukning í meðferðaraðilum sem 

vinna að því að aðstoða fólk sem glímir við meðvirkni. Það sem ég hef notað í mínum bata er 

að mestu leyti ég sjálf. Það þarf að byrja á því að opna augun fyrir vandamálinu það er fyrsta 

skrefið. Síðan þarf að leita sér vitneskju um vandamálið með lestur á bókum um mannlega 

hegðun. Það þarf ekki að fara í háskólanám til þess, öll bókasöfn eru sneisafull af slíkum 

bókum. En það þarf líka að leita sér aðstoðar fagaðila.  

Það hefur gríðarleg áhrif á börn að alast upp við meðvirkni. Vegna erfiðra uppeldiskilyrða 

ná þau ekki að þróa með sér tilfinningagreind og þroskast þar af leiðandi ekki eðlilega. Vegna 

þessa misþroska þurfa þau að glíma við ýmiskonar erfiðleika á lífsleiðinni. Þessir erfiðleikar 

tengjast tilfinningum, samskiptum, líðan bæði andlegri og líkamlegri,lífsafkomu, vonleysi, 

sjálfsvanrækslu, streitu, gremju, finnst þau vera lítils virði og eigi ekkert gott skilið, niðurbæld 

reiði ásamt mörgu öðru.  

 Fjöldinn allur af fólki lifir í mikilli meðvirkni og gerir sér enga grein fyrir því. Það gerir 

sér ekki grein fyrir vanlíðan sinni og vanvirkni í lífinu. Það gerir sér heldur ekki grein fyrir 

hversu miklum sársauka það er að sá í kringum sig. Það er mín von að sem flestir geri sér 

grein fyrir vandamálinu og leiti sér aðstoðar. Til að koma í veg fyrir sársauka og erfiði í lífi 

barnanna sinna og sínu eigin. 
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