
Útdráttur  
 

Þetta lokaverkefni fjallar um börn alkóhólista, líf þeirra og nám. Leitað er svara við 
tveimur megin rannsóknarspurningum: ,,Hvað einkennir líf og nám barna sem eiga 

foreldra sem eru alkóhólistar?” og „Hvernig geta kennarar veitt börnum alkóhólista 

stuðning í erfiðleikum sínum?” 
Umfjöllunin hefst á því að ég skilgreini sjúkdóminn alkóhólisma og geri grein 

fyrir helstu einkennum hans, orsökum og afleiðingum. Því næst fjalla ég um börn 
alkóhólista, þarfir þeirra, einkenni og andlegu líðan þeirra.  
Börn alkóhólista eiga það til að leika hin ýmsu hlutverk til þess að höndla erfiðar 
heimilisaðstæður og geri ég grein fyrir þessum hlutverkum. 

Skólinn er kjörinn staður til þess að koma auga á börn alkóhólista og styðja 
þau í erfiðleikum þeirra. Kennarar eru oft í mikilli nálægð við þessi börn og fjalla ég 
um það hvernig þeir geta borið kennsl á börn alkóhólista og veitt þeim þann stuðning 
sem þau þurfa á að halda. 

Þá birti ég niðurstöður könnunnar sem ég framkvæmdi meðal kennara í fimm 
grunnskólum á Suðurlandi. Helstu niðurstöður þessarar könnunnar eru þær, að 
kennarar sem tóku þátt í könnuninni eru ekki nógu vel að sér í þessu málefni, um börn 
alkóhólista og skortir þá fræðslu á þessu sviði.  

Ég komst að því að einkenni barna alkóhólista eru margvísleg en eitt virðast 
þau eiga sameiginlegt, en það er að lifa í umhverfi þar sem þessar þrjár fullyrðingar 
eru allsráðandi: ekki tala, ekki treysta og ekki finna til. 

Ritgerðinni lýkur á vangaveltum mínum um börn alkóhólista og hvernig hægt 
er að efla þekkingu kennara á þessu málefni.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Abstract 
 

The topic of this essay is the children of alcoholics, their life and 
education.Two answers will be attempted to be answered: "What are the defining 

characteristics of the lives and education of children who have alcoholic parents?" 
and "How can teachers give the children of alcoholics support through their trials 

and tribulations?"             
This paper will begin with a definition of alcoholism and take into account it's 

primary symptoms, causes, and effects. Next I will discuss the children of alcoholic's, 
their needs, characteristics, and emotional well being.  
The offspring of alcoholics have the tendency to assume different roles to handle the 
tough household environment and I will clarify these roles. 

School is the perfect place to spot the children of alcoholics and support them 
through their hard times. Teachers are often very close to these kids and I will discuss 
how they can identify the children of alcoholics and give them the support that they 
need. 

Next I will showcase the results of an experiment that I did amongst teachers 
at five different elementary schools in the south. The upshot of this experiment was 
basically that those teachers participating in the experiment are not familiar enough 
with this issue and they desperately need to be trained to handle these children.   
While doing my research I found that the characteristics of the children who have 
alcoholic parents are many but they seem to have one thing in common, they live in 
an environment where three truth's rule sovereign: don't talk, don't trust, and don't 
feel.   

The essay concludes with my speculations on the children of alcoholics and 
how to improve the effectiveness and understanding of teachers on this subject. 

 
 
 
 
 

 


