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Útdráttur 

Verkefni þetta er unnið með það að markmiði að skoða hvort að tómstundaþjálfun 

(e. leisure education) geti hjálpað ungmennum á aldrinum 16-18 ára að fóta sig 

eftir meðferð. Í ljósi þess er áhættuhegðun skoðuð og hvað það er sem ýtir undir 

hana. 

Skoðuð eru þau úrræði sem í boði eru á Íslandi fyrir ungmenni sem hafa lent í 

höndum vímuefna og hvert  atvinnulaus ungmenni geta leitað sér aðstoðar. 

Við heimildaleit kom í ljós að meðferðarúrræði á Íslandi eru fá og 

eftirmeðferðum er ábótavant að mati höfundar. 

Því er niðurstaða höfundar sú að tómstundaþjálfun í skólum eigi að geta komið í 

veg fyrir að ungmenni leiti í áhættuhegðun. Þó er ljóst að vímuefnaneysla verður til 

staðar hjá ungmennum á meðan efnin eru í boði. Hægt er að hjálpa ungmennunum 

með því að gera tómstundaþjálfun að einum af þáttum áfengis- og 

vímuefnameðferðar þar sem að ungmennum er kennt og þau þjálfuð í að nota 

frítíma sinn á uppbyggilegan máta. 

Rannsóknarspurningin sem var lögð fyrir er: Hvernig getur tómstundaþjálfun 

hjálpað 16-18 ára ungmennum að fóta sig eftir meðferð? 
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1 Inngangur 

Samkvæmt orðabók er orðið barn „afkvæmi manns (frá fæðingu til að minnsta 

kosti 12 ára aldurs, nú lögformlega 18 á Íslandi)“ (Íslensk orðabók, 2007, bls. 62). 

Einnig er hægt að finna orðin unglingur og ungmenni. Unglingur er einstaklingur á 

aldrinum 13-16 eða 17 ára en ungmenni er einstaklingur á aldrinum 16-23 eða 25 

ára (Íslensk orðabók, 2007). 

Ritgerðin fjallar um einstaklinga á aldrinum 16-18 ára og falla þeir því undir allar 

skilgreiningarnar. Ég ætla að notast við orðið ungmenni þar sem félagsmiðstöðvar 

á Íslandi eru fyrir unglinga á aldrinum 13-16 ára en eftir það tekur við 

ungmennahús sem eru ætluð ungu fólki á aldrinum 16-25 ára. 

Það hefur reynst nokkuð erfitt að skilgreina hugtakið tómstundir en þó eru 

fræðimenn sammála um að það sé sá tími sem á sér stað eftir að allar skyldur eru 

búnar og er einstaklingur því ekki skuldbundinn öðrum lífsnauðsynlegum athöfnum 

(Leitner og Leitner, 2003). Til að teljast tómstundir þurfa þær að uppfylla ákveðin 

skilyrði svo sem að það sé frjálst val, að það sé uppbyggilegt, veiti ánægju og hafi 

jákvæð áhrif (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Uppbyggilegt tómstundastarf skiptir miklu máli fyrir ungmenni og sérstaklega í 

ljósi þess að þau hafa mun meiri frítíma en aðrir aldurshópar (Hrefna Pálsdóttir, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Margrét Lilja Guðmundsdóttir og 

Jón Sigfússon, 2011). Tómstundastarf hefur mikil áhrif á sjálfsmyndina og sjálfstæði 

(Gordon og Caltabiano, 1996) og með því er hægt að reyna að koma í veg fyrir að 

ungmenni sækist í áhættuhegðun (Leitner og Leitner, 2003). 

Ungmenni halda oft að þau séu ódauðleg og að ekkert muni henda þau, því sýna 

þau gjarnan áhættuhegðun (Santrock, 2005). Með því að sýna slíka hegðun eru þau 

að koma sér í hættu ásamt þeim sem eru í kringum þau. Ungmenni gera gjarnan 

það andstæða við það sem að fullorðnir hafa ráðlagt þeim og felst spennan gjarnan 

í því (Berger, 2008). Og getur spennan falist í því að prófa ólögleg vímuefni sem 

sum ungmenni verða háð. 

Úrræði á Íslandi fyrir ungmenni sem eiga við áfengis- og/eða vímuefnavanda að 

etja eru fá og hefur fækkað mikið síðustu ár. Árið 2004 voru átta meðferðarheimili 
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á vegum barnaverndarstofu en í dag eru þau einungis fjögur (Barnaverndarstofa, 

e.d.). Í viðhorfskönnun sem gerð var á þeim ungmennum sem sóttu meðferð kom í 

ljós að það sem þeim fannst skipta mestu máli í meðferðinni voru starfsmennirnir 

og þær tómstundir sem boðið var upp á (Bryndís S. Guðmundsdóttir og Ragnar Karl 

Jóhannsson, 2012). 

Úrræði fyrir atvinnulaus ungmenni eru þó nokkur og hefur farið fjölgandi 

síðustu ár en atvinnulausum ungmennum hefur fjölgað mikið síðustu ár. Nokkuð 

stór hluti þeirra ungmenna sem er atvinnulaus hefur farið í áfengis- og/eða 

vímuefnameðferð (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2010). 

Því er ljóst að tómstundir skipta miklu máli fyrir ungmenni og því er kjörið að 

nota þann vettvang til að hjálpa þeim ungmennum sem hafa verið í 

vímuefnaneyslu. Ein leið til þess er tómstundaþjálfun (e. leisure education). Ekki 

eru öll ungmenni að stunda uppbyggilegt tómstundastarf á Íslandi og er markmið 

þessa verkefnis að koma með lausn á því hvernig hægt er að hjálpa ungmennum 

sem sýn áhættuhegðun með því að fá þau til að stunda uppbyggilegt 

tómstundastarf. Ein leið til þess er að notast við tómstundaþjálfun. 

Hugtakið tómstundaþjálfun er nýtt á Íslandi og ekki margir sem vita út á hvað 

það gengur. Tómstundaþjálfun er tæki til að hjálpa einstaklingum að skipuleggja 

þann frítíma sem þeir hafa á uppbyggilegan hátt (Ruskin og Sivan, 2002). Það hefur 

lengi verið talað um að tómstundir ættu að vera hluti af skólastarfi (Caldwell, 

Baldwin, Walls og Smith, 2004) og því er tilvalið að tómstundaþjálfun hjálpi 

ungmennum að skipuleggja sinn frítíma áður en að þeim fer að leiðast og sýna 

áhættuhegðun. 

Rannsóknarspurningin sem lögð er fyrir og leitast er við að svara er: Hvernig 

getur tómstundaþjálfun hjálpað 16-18 ára ungmennum að fóta sig eftir meðferð? 

Áhugi minn á þessum aldurshóp vaknaði í náminu þar sem ég upplifði að úrræði 

fyrir þennan aldur væru fá, einnig að þessi hópur ungmenna væri að einhverju leiti 

týndur í samfélaginu og margir líta á þau sem fullorðna einstaklinga en ekki börn. 

Í verkefninu verður fyrst fjallað um tómstundir og tómstundaiðkun ungmenna, 

hver ávinningurinn af þeim gæti verið og hverjar hindranirnar eru. Farið er yfir 



10 

 

þroska ungmenna, sjálfsmynd þeirra og hversu miklu máli jafningjahópurinn skiptir 

þau máli. Því næst er áhættuhegðun skoðuð og hvort að stuðningur frá foreldrum 

skiptir máli fyrir þau ungmenni sem hafa verið í vímuefnaneyslu.  

Hvaða meðferðarúrræði á Íslandi eru í boði og hvaða árangri hefur verið náð 

með ungmennum í meðferðunum. Í framhaldi af því verður farið yfir atvinnuleysi 

ungmenna þar sem tenging er á milli ungmenna sem koma úr meðferð og þeirra 

sem hætta í skóla og verða atvinnulaus. Að lokum verður leitast við að skoða 

hvernig tómstundaþjálfun getur hjálpað þessum hópi ungmenna að fóta sig eftir að 

þau koma úr meðferð. 
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2 Tómstundir 

Í upphafi 19. aldar voru tómstundir ætlaðar fyrir þá sem ekki þurftu að vinna og 

með þeim var hægt að öðlast ákveðna stöðu og virðingu. Það hefur mikið breyst á 

síðustu árum og í dag eru tómstundir sagðar nauðsynlegur hluti af lífi allra 

(Blackshaw og Crawford, 2009). 

Þrátt fyrir þetta mikilvægi er ekki fjallað mikið um tómstundir í íslenskum lögum 

og hugtakið hvergi skilgreint. Þó ber að nefna að í æskulýðslögum nr. 1/2007 er 

hugtakið æskulýðsstarf skilgreint og hljóðar svo: 

Tilgangur laga þessara er að styðja börn og ungmenni til þátttöku í 
æskulýðsstarfi. Með æskulýðsstarfi er átt við skipulagða félags- og 
tómstundastarfsemi þar sem börn og ungmenni starfa saman í 
frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem 
þau sjálf meta að verðleikum. Í skipulögðu æskulýðsstarfi skal hafa í 
huga félags-, forvarna-, uppeldis- og menntunarlegt gildi þess sem 
miðar að því að auka mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda. Í öllu 
starfi með börnum og ungmennum skal velferð þeirra höfð að 
leiðarljósi og þau hvött til frumkvæðis og virkrar þátttöku. Lögin miðast 
við æskulýðsstarf fyrir börn og ungmenni, einkum á aldrinum 6-25 ára. 

Þegar verið er að fjalla um tómstundir er gott að hafa í huga að 

meðalmanneskja eyðir 27 árum af lífi sínu í frítíma (Leitner og Leitner, 2003). 

Mikilvægt er að nota þennan tíma vel en ekki tekst það hjá öllum. Til að mynda eru 

einstaklingar sem hafa of mikinn frítíma sem þeir vita ekki hvað þeir eiga að gera 

við og eru líklegri til að eyða frítíma sínum í slæmar tómstundir, til að eyða 

leiðanum sem þeir annars upplifa (Heaven, 2001). Því hlýtur það að skipta máli að 

temja sér að nota þann tíma á uppbyggilegan hátt og eins og æskulýðslögin segja 

til um þá þarf tómstundastarf að hafa ákveðin gildi og einnig að vera 

forvarnarstarf. Í ljósi þessa má ætla að fullorðnir þurfi að huga að ungmennunum í 

tómstundastarfi. 

2.1 Skilgreining á tómstundum 

Ekki er til nein ákveðin skilgreining á tómstundum (e. leisure) en það hafa margir 

reynt að skilgreina hugtakið og einnig hafa margir velt fyrir sér hvort eigi að nota 

orðið tómstundir eða frítími. Blackshaw og Crawford (2009) segja að frítími sé sá 
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tími sem fólk hefur aflögu og nýtir í tómstundastarf. Leitner og Leitner (2003) segja 

tómstundir vera þann tíma sem er frjáls og ekki skuldbundinn öðrum 

lífsnauðsynlegum athöfnum, sem Blackshaw og Crawford kalla frítíma. Vanda 

Sigurgeirsdóttir (2010) segir aftur á móti að tómstundir séu eitthvað sem á sér stað 

í frítíma, þ.e. athöfn, starfsemi eða hegðun. Þó séu ákveðin skilyrði sem að 

frítíminn þarf að uppfylla. Einstaklingur þarf að líta svo á að athöfnin sé tómstund 

og að hún sé frjálst val. Einnig þarf tómstundin að vera uppbyggileg, veita ánægju 

og hafa jákvæð áhrif. 

Ruskin og Sivan (2002) segja tómstundir vera hæfileika sem að hægt er að vinna 

með, það er óskipulagðan tíma sem fólk getur notað á réttan og uppbyggilegan 

hátt eða rangan hátt sem leiðir til neikvæðrar hegðunar. Einnig að hann eigi að 

vera frjálst val einstaklings sem veitir honum ánægju og inniheldur ekki skamm- 

eða langtíma markmið að verðlaunum. 

Í þessu verkefni er lögð til grundvallar skilgreining Vöndu á hugtakinu 

tómstundum, þ.e. að þær eigi sér stað í frítíma, þurfi að vera athöfn, starfsemi eða 

hegðun og að tómstundirnar hafi ákveðin skilyrði.  

2.2 Tómstundir og ungmenni 

Það er nauðsynlegt að átta sig á hversu mikilvægt það er að uppbyggilegt 

tómstundastarf sé stundað á unglingsárum, ekki síst þar sem einstaklingar á 

aldrinum 14-24 ára hafa meiri frítíma en aðrir aldurshópar. Ungmenni verða oft 

frjálsari í ákvörðun um hvað þau vilja gera í tómstundum sínum. Foreldrar gefa 

þeim þá svigrúm til að átta sig á hver þau eru, þroskast og taka ábyrgð á eigin lífi, 

þó upp að vissu marki (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). 

Það er hluti af lífi ungmenna að þroskast frá foreldrum og gera tilraunir í 

félagshlutverkum sem eru oft tengt tómstundatilhögun. Tilraunastarf í frítíma er 

nauðsynlegt fyrir ungmenni til að þau þroskast á heilbrigðan hátt en það getur 

einnig leitt til varhugaverðar hegðunar. Ungmenni geta farið í uppreisn gegn 

foreldrum og öðru sem að þau eiga að gera í lífinu. Skemmdarverk, ofbeldi, 

áfengis- og vímuefnaneysla er dæmi um neikvæða hegðun í frítímanum (Caldwell 

o.fl, 2004). Því eru tómstundir nauðsynlegur þáttur í uppeldinu til þess að geta 
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komið í veg fyrir neikvæða hegðun og einnig til að koma í veg fyrir að ungmennum 

fari að leiðast, því við leiða fara þau að leitast eftir viðfangsefnum sem þeim finnst 

spennandi en getur leitt af sér áhættuhegðun (Leitner og Leitner, 2003). 

Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að tómstundaskuldbinding á unglingsárum 

auðveldi umskiptin yfir á fullorðinsárin (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011; Ruskin og 

Sivan, 2002). 

Fullorðnir einstaklingar, sem vinna með ungmennum og eru oft fyrirmyndir 

þeirra, þurfa að vinna markvisst að því að upplýsa ungmennin um skaðsemi 

vímuefna (Rannsóknir og greining, 2011). Einnig er mikilvægt að leiðbeina 

ungmennunum á rétta braut og kynna þau fyrir því jákvæða tómstundastarfi sem í 

boði er og hvetja þau til þátttöku. 

2.3 Þátttaka í tómstundastarfi 

Þegar verið er að skipuleggja tómstundastarf er mikilvægt að hafa í huga að fólk er 

ólíkt og því þarf að hafa starfið fjölbreytt og reyna að skynja ólíkar þarfir 

einstaklinganna. Auk þess þarf aðstaða, áætlun og fleira að vera aðlaðandi svo að 

einstaklingar vilji og hafi löngun til að taka þátt (Jensen og Naylor, 2000). 

Unglingsárin er tímabil þar sem hvatning til að huga að heilsu, félagsskap, skóla 

og öðru mikilvægu er nauðsynleg, því sú upplifun sem þau fá mun fylgja þeim 

áfram á fullorðinsárin (Anderssen og Wold, 1992) og er tómstundastarf kjörinn 

vettvangur. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að ungmenni sem eyða miklum tíma 

í óskipulagðar tómstundir með jafnöldrum eru líklegri til að sýna andfélagslega 

hegðun (Larson, 2001). Því er mikilvægt að ungmenni taki þátt í skipulögðu 

tómstundastarfi og fái fræðslu og þjálfun um mikilvægi þess að leggja stund á 

jákvæða og uppbyggjandi tómstundir. 



14 

 

 

 

Mynd 1. Þátttaka 16-18 ára í skipulögðu tómstundastarfi 

Eins og sjá má á mynd 1 eru einungis 6% atvinnulausra ungmenna á aldrinum 

16-18 ára sem taka þátt í skipuögðu tómstundastarfi einu sinni til þrisvar sinnum í 

viku. Af vinnandi ungmennum eru 14% þeirra sem taka þátt í skipulögðu 

tómstundastarfi og 31% þeirra sem eru í námi (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2010). Einnig 

minnkar aðsókn atvinnulausra í ungmennahús eða félagsmiðstöðvar og eru 

ungmenni líklegri til að sækjast í tómstundir sem eru auglýstar annarsstaðar, eins 

og tónleika, skólaböll og íþróttaviðburði (Heaven, 2001). 

Af þessu má áætla að þau ungmenni sem umgangast jafnaldra sína eða aðra 

einstaklinga eru líklegri til að taka þátt en þau sem eru einangraðari frá 

samfélaginu sem getur gerst við atvinnuleysi. Því getur tómstundaþjálfun hjálpað 

þeim að skipuleggja tíma sinn til að stunda tómstundir og hvatt þau til að taka þátt 

með því að setja sér markmið. 

Fullorðnir geta haft góð áhrif á ungmennin og eru gjarnan þeirra fyrirmyndir. 

Jafningjar eru ekki síður mikilvægir en þeir fullorðnu og geta verið áhrifavaldar í 

þátttöku í tómstundastarfi (Anderssen og Wold, 1992). Því skiptir máli að þeir sem 

eru fyrirmyndir ungmennanna, hvort sem það eru þeir fullorðnu eða jafningjar, séu 

að stunda uppbyggilegar tómstundir svo að ungmennin fylgi þeim og sjái ánægjuna 

sem getur fylgt tómstundastarfi. 
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Ávinningur samfélagsins er mikill ef ungmenni taka þátt í jákvæðu og 

uppbyggilegu tómstundastarfi í frítíma sínum. Því ungmenni sem eru í áhættuhópi 

eru líklegri til að skaða sjálf sig andlega, líkamlega og félagslega. Ungmenni sem 

sýna áhættuhegðun eru einnig gjörn á að brjóta gegn samfélaginu (Ruskin og Sivan, 

2002) og því þarf að virkja þau í uppbyggilegt tómstundastarf til að koma í veg fyrir 

að það gerist.  

2.4 Ávinningur af tómstundum 

Tómstundir geta verið mjög ólíkar en þær sem eru uppbyggilegar þjóna mikilvægu 

hlutverki og veita ungmennum tækifæri í lífinu. Tækifærin geta verið að ná 

ákveðnum markmiðum sem hafa verið sett, fá tilfinningu fyrir og þróa sjálfstæði, 

bæta félagsleg samskipti, mynda vináttu við jafnaldra, koma í veg fyrir leiða og 

kanna og styrkja þeirra eigin sjálfsmynd (Gordon og Caltabiano, 1996; Heaven, 

2001). 

Tómstundir hafa jákvæð áhrif á líf fólks á meðan uppbyggilegar og jákvæðar 

tómstundir eru stundaðar. Sund og að hitta vini sína hafa til að mynda jákvæð áhrif 

á andlega líðan einstaklinga á meðan sjónvarpsáhorf gerir það ekki. Þátttaka í 

ýmiskonar jákvæðri tómstundaiðju hefur einnig jákvæð áhrif á andlega og 

félagslega líðan ásamt því að þátttaka í skapandi tómstundum ýtir undir jákvæða 

hegðun og kemur í veg fyrir leiða (Siegenthaler, 1997). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fullorðnir einstaklingar sem voru virkir í 

tómstundastarfi þegar þeir voru ungmenni eru sammála um að ávinningurinn hafi 

verið mikill, þeir lærðu að hugsa á jafnréttisgrundvelli ásamt því að læra inná sjálfa 

sig og stjórna tilfinningum sínum (Dahl, 2007). 

Ungmenni eiga að vera hvött til að taka þátt í jákvæðu og uppbyggilegu 

tómstundastarfi, ekki eingöngu til að uppfylla lífsgæði sín heldur líka til að ávinna 

sér tómstundaframa með því að vera þátttakandi í tómstundastarfi (Ruskin og 

Sivan, 2002). 
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Í ljósi þessa er nokkuð ljóst að ávinningurinn er til staðar hjá þeim ungmennum 

sem stunda skipulagt tómstundastarf og að hann hefur jákvæð áhrif til framtíðar. 

Þrátt fyrir að ávinningur sé af tómstundastarfi þá er ýmislegt sem getur hindrað 

þátttöku. 

2.5 Hindranir í tómstundastarfi 

Brottfall úr tómstundastarfi er mest á unglingsárunum og segja unglingarnir 

ástæðuna vera tímaskort og áhugaleysi (Sólveig H. Georgsdóttir og Hallfríður 

Þórarinsdóttir, 2008). Þegar ungmenni ljúka grunnskóla taka gjarnan við aðrar 

hindranir en voru áður. Einna helst er það peningaskortur sem hindrar þau oft í að 

fylgja jafningjum sínum eftir t.d. til að fara í bíóferðir, kaffihús og fleira í þá áttina. 

Ef þau eiga ekki peninga til þess eru meiri líkur á að þau lendi í því að einangrast frá 

jafnöldrum sínum (Dahl, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ungmenni sem eru ekki í skóla og/eða vinnu eru 

mun ólíklegri til að stunda tómstundastarf eins og fram hefur komið (Hrefna 

Pálsdóttir o.fl., 2010). Því er mikilvægt að efla þau ungmenni sem hafa verið í 

vímuefnaneyslu til þátttöku svo þau falli ekki aftur í neyslu eða einangrist heima 

við. 
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3 Ungmenni 

Eins og fram kom í innganginum eru ungmenni á aldrinum 16-20 ára,  en í þessum 

kafla verður fjallað um aldursskeiðið frá 13-20 ára og því er ýmist notast við orðin 

unglingar eða ungmenni. 

Á þessum árum eru ungmenni farin að velta fyrir sér frama í framtíðinni, byrja 

að fara á stefnumót og farin að átta sig á hver þau eru (Santrock, 2005). Jafnframt 

er sjálfsgagnrýni einna mest á unglingsárunum og margir fullorðnir einstaklingar 

segja að unglingsárin hafi verið versta tímabilið í lífi þeirra (Damon og Hart, 1988). 

Ungmennin eru að reyna að hnýta saman þá reynslu sem þau hafa fengið á fyrri 

árum og búa til framtíðaráform og ef það tekst þá uppsker ungmennið heildstæða 

sjálfsvitund (Berger, 2008). Því er mikilvægt að reynslan sé jákvæð fyrir 

áframhaldandi þroska ungmennanna. 

Því telur höfundur að það skipti miklu máli að hlúa vel að ungmennum hverju 

sinni því þau eru mörg hver með mikla drauma um framtíðina. Ungmenni er 

dýrmætur fjársjóður sem þarf að leiðbeina á rétta braut. Flest ungmenni fara þá 

leið í lífinu sem er ákjósanleg, þ.e. fara í skóla eða vinnu og verða ekki háð 

vímuefnum en alltaf eru einstaklingar sem taka smá hliðarspor. 

3.1 Þroski ungmenna 

Miklar breytingar verða á þroska hjá ungmennum, bæði andlegar og líkamlegar. 

Þau eru að átta sig á hvort þau eru börn eða fullorðin og það tekur á þau andlega 

og líkamlega (Santrock, 2005). Til að mynda breytist og stækkar líkaminn ásamt því 

að ungmennin verða tilfinningaríkari og sjálfhverfari. Því geta þau framfylgt 

markmiðum sínum og greinandi hugsun batnar. Einnig fara þau að prófa sig áfram í 

að finna sjálfan sig og vinirnir verða mikilvægari. Jafningjar skipta miklu máli hjá 

ungmennum og eru jafnvel mikilvægari en fjölskyldan (Berger, 2008). 

Ungmenni beita rökhugsun (e. analytic thought) og innsæishugsun (e. intuitive 

thought). Með rökhugsun draga þau ályktanir af gefnum forsendum en í 

innsæishugsun draga þau ályktanir af eigin reynslu. Þau eiga gjarnan erfitt með að 

nota rökhugsunina og finnst innsæishugsun henta þeim betur og þau eiga erfitt 
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með að nota báðar hugsanirnar í einu. Það er ekki fyrr en þau verða ungmenni sem 

þau ná tökum á að nota báðar í einu (Berger, 2008). 

Á þessum árum veða ekki allar breytingar eins hjá stelpum og strákum. Streita 

og álag í fjölskyldum getur flýtt fyrir kynþroska stúlkna. Sérstaklega ef þær búa hjá 

karlmanni sem ekki er skyldur þeim og einnig ef samskiptaörðugleikar eru á 

heimilinu. Stúlkur sem eru bráðþroska eru oft vinsælar meðal jafnaldra og fá 

gjarnan athygli frá eldri strákum sem getur orðið til þess að þær fari að stunda 

kynlíf mjög snemma (Berger, 2008). Því má velta því fyrir sér hvort að stúlkur sem 

að búa hjá einstæðum foreldrum eða við erfiðar heimilisaðstæður séu líklegri til að 

sýna áhættuhegðun eða hegðunarvandamál. En það hefur sýnt sig að ef að 

unglingar eru kynþroska snemma þá verða kröfur frá foreldrum oft meiri og jafnvel 

óraunhæfar. 

3.2 Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd er sú skoðun sem einstaklingar hafa um sjálfan sig. Þeir sem hafa 

jákvæða sjálfsmynd eru öruggari með sjálfa sig og eiga auðveldara með að takast á 

við lífið (Berglind Sigmarsdóttir og Sigríður Birna Valsdóttir, 2003). Samfélagið 

hverju sinni hefur áhrif á sjálfsmynd ungmenna ásamt menningu og jafningjar (Árni 

Guðmundsson, 2007). 

Erikson skiptir æviferlinu í átta æviskeið og til að komast á næsta stig þarf að 

klára hvert æviskeið á jákvæðan hátt. Fimmta æviskeiðið er unglingsárin, 12-18 

ára, þar sem ungmennin eru að fást við sjálfsmynd á móti sjálfsmyndarruglingi. Þá 

fara þau að sjá sig í mismunandi aðstæðum og prófa sig áfram í að finna út hver 

þau eru. Leitin að sjálfsmyndinni felur í sér að finna út úr merkingarbærum 

sjálfsmyndar hugtökum, svo sem hugsunum, viðhorfum, skoðunum, gerðum og 

ástæðum, þar sem fortíð, nútíð og framtíð eru færð saman til þess að mynda eina 

heild. Með þessu verður sjálfsmyndin skýrari (Árni Guðmundsson, 2007; Sigurjón 

Björnsson, 1986). Ungmennum sem mistekst í leit að sjálfsmynd sinni geta farið að 

efast um sjálfa sig og um sitt hlutverk (Muuss, 1996). 
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Hugur ungmenna er gjarnan það mikið bundinn við þau sjálf að þau taka ekki 

eftir fólkinu í kringum sig. Þau eiga það til að halda að hugsanir og tilfinningar 

þeirra séu einstakar og enginn annar upplifi það sama og þau (Berger, 2008). 

Gott sjálfsálit hefur mikil áhrif á þátttöku í tómstundum og eykur vellíðan á 

meðan þær eru stundaðar aftur á móti er lágt sjálfsálit mikil hindrun fyrir þátttöku í 

tómstundum. Þátttaka í jákvæðum og uppbyggilegum tómstundum eykur sjálfsálit 

mikið (Leitner og Leitner, 2003).   

3.3 Hópþrýstingur/jafningjahópurinn 

Rannsóknir undanfarinna ára hafa bent til þess að jafningjahópurinn hefur mikil 

áhrif í lífi ungmenna og aukast áhrifin eftir því sem þau verða eldri. Samhliða því þá 

dregur úr áhrifum foreldra í lífi þeirra og því er mikilvægt að forráðamenn þekki til 

vinahópa sem ungmennin tilheyra. Til þess að ungmenni teljist meðlimir í 

tilteknum hópi jafningja verða þeir að tileinka sér viðmið og gildi hópsins, hver svo 

sem þau eru. Þetta getur leitt til þess að viðmið og gildi hópsins til náms, íþrótta- 

og tómstundastarfs sem og vímuefnaneyslu eða annars konar áhættuhegðunar 

móti skoðanir og viðhorf þeirra (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 

Jón Sigfússon, 2006). Ef þetta er haft í huga er mikilvægt að ungmenni sem fara í 

áfengis- og vímuefnameðferð stundi jákvæðar og uppbyggjandi tómstundir og 

tileinki sér ný viðmið sem tíðkast í uppbyggjandi tómstundastarfi. 

Arne Sjölund segir að staða einstaklinga innan hópa sé mikilvæg hverjum og 

einum. Hún getur meðal annars haft áhrif á foringjahæfileika, greind og líkamlega 

styrkleika ásamt því að hafa áhrif á hvaða skoðun ungmennin hafa á sjálfum sér 

(Árni Guðmundsson, 2007). 

Það að vera hluti af hópi skiptir miklu máli hjá ungmennum því vinir skipta þau 

jafnvel meira máli en fjölskyldan, og það eitt að vera hluti af hópi getur aukið 

sjálfstraust og öryggi unglingsins. Það að falla ekki inn í hópinn sem ungmennunum 

langar að tilheyra getur verið þeirra versti ótti (Fenwick og Smith, 1996). 

Af þessu má telja að ungmenni prófa allskonar hlutverk til að átta sig á hver þau 

eru. Klæðaburður, hárgreiðsla, tónlistarsmekkur og annað sem að ungmenni gera 

til að „merkja“ sig og sínum hópi eru allt tilraunaverkefni til að falla í hóp jafnaldra. 
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Því telur höfundur að hópastarf skipti miklu máli í tómstundastarfi með 

ungmennum. Þar er hægt að sjá styrkleika einstaklinganna og vinna að forvörnum 

með áhættuhópa í uppbyggilegu tómstundastarfi. 
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4 Áhættuhegðun 

Áhættuhegðun ungmenna er flókin og það getur tekið nokkurn tíma að átta sig 

hvenær hún byrjar og hvernig hún birtist. Ungmenni eru ólík og geta sýnt misjafna 

hegðun út af mismunandi ástæðum. Andfélagsleg hegðun er ein af þeim og 

stigmagnast hún gjarnan hjá einstaklingum og hefur félagsskapurinn allmikil áhrif. 

Mikilvægt er að koma í veg fyrir slíka hegðun áður en að einstaklingar skaða sig 

sjálfa og aðra í kringum sig (Berger, 2008; Ponton, 1997). 

Hafa þarf í huga að mörg þeirra ungmenna sem eru líkleg til að sýna 

áhættuhegðun eru oft að glíma við fleiri en eitt vandamál í einu (Santrock, 2005). 

Til að mynda hafa ungmenni sem fara í áfengis- og vímuefnameðferð flest glímt við 

alvarlegan skólavanda, félags- og/eða námsvanda ásamt því að greindarvísitala 

þeirra er gjarnan slök (Sólveig Ásgrímsdóttir, 2012). 

Á þessum aldri halda ungmennin að þau séu jafnvel ódauðleg og að ekkert geti 

komið fyrir þau, einungis aðra (Santrock, 2005). Þessi hugsun getur leitt til 

áhættuhegðunar eins og hraðaksturs eða vímuefnaneyslu því þau telja að þau 

verði aldrei háð vímuefnunum eða annarri áhættuhegðun og geti haft fullkomna 

stjórn á þeirri hegðun. Ef það gerist að þau rétt sleppi við árekstur eru meiri líkur á 

að þau prófi aftur að keyra hratt því þau sluppu í fyrra skiptið og halda að þau verði 

þá aftur heppin (Santrock, 2005). Áhættuhegðun kemur líka gjarnan í ljós þegar 

fullorðnir eru búnir að vara ungmenni við því að ákveðin hegðun geti haft slæmar 

afleiðingar og verið hættuleg. Spennan getur falist í því að gera það öfuga við það 

sem foreldrar eða aðrir fullorðnir ráðleggja þeim (Berger, 2008). 

Fullorðnir eiga að styðja við bakið á ungmennunum því þó þau vilji vera 

sjálfstæð og taka eigin ákvarðanir eru þau enn börn og þurfa á stuðning að halda. 

Það er hlutverk fullorðinna að hjálpa þeim að halda sig á réttri og heilbrigðri braut. 

Er það ekki síður mikilvægt vegna þess að því fyrr sem ungmenni sýna 

áhættuhegðun því verri geta afleiðingarnar orðið. (Berger, 2008). 

Skipulagt tómstundastarf er ákveðin hindrun fyrir því að sýna áhættuhegðun. 

Ástæðan er sú að skipulagt tómstundastarf fyllir frítíma ungmenna, kemur í veg 

fyrir leiða og hjálpar ungmennunum að sætta sig við hver þau eru og eflir 
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sjálfstraust (Gordon og Caltabiano, 1996). Út frá þessu má því segja að ein hindrun 

fyrir því að ungmenni sýni áhættuhegðun sé að þau séu virk í skipulögðu 

tómstundastarfi sem er undir handleiðslu ábyrgs og fullorðins aðila. 

Áhættuhegðun getur verið margvísleg, eins og hraðakstur, óábyrgt kynlíf og 

átröskun. Í þessu verkefni verður einungis horft á þá áhættuþætti sem áfengis- og 

vímuefnanotkun getur haft á líf ungmenna. 

4.1 Áfengis- og vímuefnanotkun 

Ástæðan fyrir að ungmennin byrja að neyta áfengis- og vímuefna er gjarnan til að 

sanna sig fyrir jafnöldrum sínum og til að falla inn í hópinn. Mörg ungmenni telja 

sig geta stjórnað neyslu vímuefna og segjast geta hætt þegar þau vilja og að þau 

verði ekki háð fíkninni. (Berger, 2008). Ekki er neysla og sú hegðun sem gjarnan 

fylgir henni þó jafn algeng meðal allra ungmenna. 

Í rannsókn sem var gerð árið 2009 meðal 16-18 ára ungmenna utan skóla kemur 

skýrt í ljós að þau ungmenni sem eru atvinnulaus stunda partí meira en aðrir 

jafnaldrar þeirra, eða 20% oftar en þau sem stunda nám. Einnig eru þeir sem eru 

með atvinnu og atvinnulausir mun líklegri til að fara á skemmtistaði eða bari heldur 

en þeir sem eru í skóla. Í rannsókninni kom einnig í ljós að mun færri ungmenni 

sækja starf í ungmennahúsum sem eru undir eftirliti fagaðila og þar sem 

vímuefnalaust starf er unnið heldur en á skemmtistaði og aðra staði þar sem áfengi 

er selt (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2010). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að 

fíkniefnaneysla og önnur afbrigðileg hegðun á sér oft stað í frítímanum (Gordon og 

Caltabiano, 1996). 

Í þessum hópi, þ.e. vinnandi eða atvinnulaus ungmenni, eru því líklega fleiri 

einstaklingar sem sýna áhættuhegðun út frá áfengis- og vímuefnanotkun. Þar sem 

fleiri einstaklingar fara á bari en í ungmennahús þá telur höfundur að staðsetningin 

sé ekki aðalvandamálið þar sem að t.d. Hitt Húsið er staðsett í miðbæ Reykjavíkur. 

En það má eflaust velta því fyrir sér hvort að ungmennahús séu með nógu langan 

opnunartíma og hvort að þau séu opin á hentugum tíma. 

Mikil aukning verður á drykkju hjá ungmennum frá því í lokum 10. bekkjar og 

fram að hausti í upphafi framhaldsskólagöngu. Einnig aukast reykingar en 
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hassneysla virðist ekki aukast mikið (Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008). 

Notkun vanabindandi efna er bæði orsök og afleiðing vandamála á 

unglingsárum (Berger, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun vímuefna auki líkur á því að ungmenni 

hætti í námi og/eða á vinnumarkaðnum. Þau verða einnig líklegri til að lenda í ýmis 

konar vandræðum sem viðkemur þeim einstaklingslega og/eða félagslega. Áfengi 

og tóbaksreykingar er engin undantekning frá þessu (Rannsóknir og greining, 

2011). 

4.1.1 Fíkniefni 

Ástæðan fyrir því að ungmenni byrja að nota fíkniefni getur verið sú að þeim finnist 

auðveldara að laga sig að samfélaginu og líka að þá finnst þeim einfaldara að flýja 

raunveruleikann. Önnur ástæða er forvitni, þ.e. þau sjá neyslu í sjónvarpi, 

auglýsingum eða heyra sungið um fíkniefni (Santrock, 2005). Skilaboðin til 

ungmenna í gegnum fjölmiðla eru varhugaverð en ungmennin sjá oft bara það 

jákvæða við fíknina. 

Ungmennin upplifa að fíkniefnin minnki spennu og gremju, léttir á leiða og 

þreytu sem þau upplifa þegar þau eru ekki í vímu. Víma gefur innri frið, gleði, 

slökun og síbreytilega skynjun (ofskynjun) og á einhvern hátt hjálpar hún 

ungmennum að komast betur af í samfélaginu, eða svo upplifa þau (Berger, 2008). 

Staðreyndin er eigi síður að þeir sem að nota fíkniefni á meðan þeir eru ungir 

eru síður líklegri til að mennta sig og fá framtíðar vinnu (Berger, 2008). Einnig geta 

einstaklingar orðið fyrir persónuleikatruflun, einangrast félagslega, fengið 

kvíðaköst, þunglyndi, krabbamein o.s.frv. (Berglind Sigmarsdóttir og Sigríður Birna 

Valsdóttir, 2003). 
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Mynd 2. 16-18 ára sem hafa notað hass, einu sinni eða oftar um ævina 

Í rannsókn sem Hrefna Pálsdóttir o.fl. (2010) gerðu kemur í ljós að mjög mikill 

munur virðist vera á tilhögun hassneyslu á milli ungmenna sem eru í skóla, í vinnu 

eða atvinnulaus. Mynd 2 sýnir að 1% ungmenna undir 18 ára aldri í 

framhaldsskólum hafa notað hass á meðan 28% ungmenna sem eru atvinnulaus og 

33% sem eru í vinnu. Þetta er mikill munur og er nokkuð ljóst að skóli er góð 

forvörn gegn hassneyslu ungmenna. 

4.1.2 Reykingar/Tóbak 

Flestir byrja að reykja þegar þeir eru unglingar en ætla sér ekki að verða háðir 

tóbaki. En staðreyndin er sú að nikótín veldur ævilangri fíkn í tóbak. Þeir sem 

reykja eru líklegri til að kljást við ýmiskonar heilsuvandamál (Halla Grétarsdóttir, 

Rósa Jónsdóttir og Guðlaug B. Guðjónsdóttir, 2006). 

Tóbak getur dregið úr matarlyst og næringarefnin úr matnum nýtast síður. 

Einnig er tóbak mest vanabindandi efnið sem að veitir vellíðan og það getur dregið 

úr frjósemi (Berger, 2008). Auk þess getur það verið heilsuspillandi eins og flestir 

vita og aukið líkur á lungnakrabbameini og hjarta- og æðasjúkdómum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, Andrea G. Dofradóttir, Þórólfur R. Þórólfsson og Kristín L. 

Garðarsdóttir, 2003). 
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Mynd 3. Ungmenni sem reykja daglega 

Atvinnulaus ungmenni og þau sem eru í vinnu eru mun líklegri til að reykja 

tóbak en þau ungmenni sem eru í skóla eins og sést á mynd 3 (Hrefna Pálsdóttir 

o.fl, 2010). 

Ungmenni sem reykja virðist leiðast meira og finnst áskoranir á þau sjálf ekki 

nógu mikil og upplifa frítíma sinn ekki fullnægjandi fyrir þau sem einstaklinga 

(Gordon og Caltabiano, 1996). 

Í rannsókn sem gerð var á Íslandi kom í ljós að þau ungmenni sem byrja að 

reykja fyrir 18 ára aldur eru einnig líklegri til að byrja að neyta áfengis og annarra 

ólöglegra vímuefna (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). Þess vegna er mikilvægt 

að koma í veg fyrir að ungmenni byrji að neyta vímuefna snemma á lífsleiðinni. 

4.1.3 Áfengi 

Þegar einstaklingar eru undir áhrifum áfengis er staðreyndin sú að skynjun þeirra 

minnkar ásamt og sársauka- og tilfinningaskyn minnkar. Dómgreindin verður minni 

einstaklingar verða oft hömlulausir og verður sama um hvort þeir skaði aðra eða 

sjálfa sig (Berglind Sigmarsdóttir og Sigríður Birna Valsdóttir, 2003).   

Skaðsemi áfengis á heilann verður meiri eftir því hve snemma ungmenni byrja 

að drekka áfengi. Ef miðtaugakerfið nær ekki að þroskast áður en að neysla áfengis 

byrjar eru meiri líkur á misfellu í þroska heilans (Berger, 2008). Því er mikilvægt að 

koma í veg fyrir neyslu áfengis eins lengi og hægt er hjá ungmennum. 
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Mynd 4. Hlutfall ungmenna sem hafa aldrei orðið ölvuð 

Mynd 4 sýnir niðurstöður úr rannsókn sem var gerð árið 2010 um fyrstu ölvun 

ungmenna á Íslandi þar sem ungmenni sem voru 16 ára höfðu í 51% tilvika ekki 

orðið ölvuð. Ungmenni sem voru 17 ára höfðu í 26% tilfella ekki orðið ölvuð og hjá 

18 ára ungmennum höfðu einungis 17% aldrei orðið ölvuð (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2011). 

Drykkja ungmenna eykst því hratt með hækkandi aldri. 

Það er áhyggjuefni að rúmlega 83% ungmenna sem eru 18 ára hafi orðið ölvuð, 

ekki síst vegna þess að áfengislög nr. 16/1969 segja til um að einstaklingar mega 

ekki neyta né kaupa áfengi fyrr en þeir eru 20 ára. Þetta eru þó einungis þau 

ungmenni sem eru í skóla og nær ekki til þeirra sem að eru vinnandi eða 

atvinnulausir. En hjá þeim ungmennum sem eru 16-18 ára og eru í vinnu eða 

atvinnulaus er neysla áfengis mjög mikil, eða 66% ungmenna sem eru í vinnu og 

51% þeirra sem eru atvinnulaus (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2010). 

4.1.4 Forvarnir 

Skipulagt tómstundastarf er góð forvörn gegn áhættuhegðun og vímuefnaneyslu. Í 

tómstundastarfi geta ungmennin fundið sér áhugamál og sett sér markmið (Hrefna 

Pálsdóttir o.fl., 2011). Íþróttaiðkun er skipulagt tómstundastarf og hafa rannsóknir 

sýnt fram á að þau ungmenni sem að stunda íþróttir lifa heilbrigðara lífi og eru 

ólíklegri til að neyta áfengis og annarra vímuefna (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). 

Einnig er vert að hafa í huga að rannsóknir hafa sýnt fram á að unglingar sem 

eru jákvæðari fyrir því að fólk drekki áfengi öðru hvoru eru líklegri til að byrja að 
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drekka fyrr. Því ættu einstaklingar sem vinna að forvarnarstarfi með ungmennum 

að geta séð nokkrum árum fyrr hvaða ungmenni eru líklegri til að byrja að neyta 

áfengis og/eða vímuefna og þar með reynt að koma í veg fyrir þá hegðun (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). 
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5 Bakland og stuðningur 

Ýmislegt í umhverfi ungmenna getur minnkað líkur á því að þau sækji í 

áhætthegðun og neyti áfengis- og vímuefna. Verður hér fjallað um stuðning frá 

foreldrum annarsvegar og félagsþjónustunni hins vegar. 

5.1 Foreldrar 

Rannsóknir hafa sýnt að ungmenni sem að verja miklum tíma með foreldrum 

sínum eru síður líklegri til að neyta áfengis- og vímuefna, jafnvel þó að vinir þeirra 

séu byrjaðir í neyslu. Jákvæð samskipti og stuðningur frá foreldrum skipta líka 

miklu máli þegar kemur að góðum námsárangri (Rannsókn og greinig, 2011).  

Ungmenni sem eyða miklum tíma með foreldrum sínum eru ólíklegri til að 

ánetjast vímuefnum jafnvel þó þau séu í félagsskap þar sem vímuefnaneysla er 

algeng (Hrefna Pálsdóttir o.fl, 2011). 

Hjá þeim ungmennum þar sem fjölskyldu- og félagstengsl eru lítil þá er meiri 

hætta á að þeir einstaklingar leiti aftur í fíknina að meðferð lokinni. 

Einstaklingsmiðuð úrræði sem hjálpa fíklum sem vilja snúa baki við neyslunni eru 

nauðsynleg eftir að ungmenni koma úr meðferð og að jákvæð félagsleg tengsl séu 

til staðar þegar þau koma úr meðferðinni. Ef úrræðin eru góð og félagsleg hjálp 

sterk þá er líklegra að einstaklingum finnist auðveldara að standa á eigin fótum 

eftir meðferð (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Öll viljum við að ungmennum vegni vel í lífinu og rannsóknir hafa sýnt fram á að 

eftirlit, stuðningur og aðhald foreldra ýtir undir að svo fari (Hrefna Pálsdóttir o.fl, 

2010). 

5.2 Ríki og sveitarfélög 

Ríki og sveitarfélög hafa einnig mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að því 

að styðja við ungmenni sem eru í neyslu eða eru að koma úr neyslu. Má þar nefna 

félagsþjónustuna sem upplýsir fjölskyldur ungmenna um þau úrræði sem í boði eru 

með það í huga hvað hentar hverjum og einum. Félagsleg ráðgjöf veitir meðal 
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annars ráðgjöf fyrir atvinnulaus ungmenni og ungmenni með áfengis- og 

vímuefnavanda (Reykjavík, e.d.). Þá eru ótalin ýmiskonar meðferðarúrræði sem 

fjallað verður um í næsta kafla. 
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6 Meðferðir 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 annast Barnaverndarstofa rekstur og 

uppbyggingu meðferðaheimila, þó hefur hún rétt til að veita öðrum rekstur með 

þjónustusamning að grundvelli. Einnig skal Barnaverndarstofa sjá til þess að heimili 

og stofnanir séu tiltæk til að veita börnum bráðamóttöku sökum afbrota og/eða 

alvarlegra hegðunarvanda. 

Á Íslandi eru nokkur úrræði í boði fyrir ungmenni sem hafa lent í vanda. 

Barnaverndarstofa rekur meðferðarheimili víða um land en þeim hefur fækkað 

töluvert. Árið 2004 voru átta meðferðarheimili en núna árið 2012 eru þau fjögur 

(Bryndís S. Guðmundsdóttir og Ragnar Karl Jóhannsson, 2012). Úrræðin eru allt of 

fá og er mikilvægt að bæta við úrræðum í staðinn fyrir þau sem hafa hætt störfum 

síðustu ár. 

Barnaverndarstofa lét gera viðhorfskönnun á öllum meðferðarheimilum sem 

hún rak á árunum 2003-2010. Meðal þess sem kom í ljós var að þau ungmenni sem 

dvöldu í meðferð í 1-2 ár mátu árangur sinn hæstan á meðan þeir sem dvöldu í 

meira en tvö ár eða í minna en einn mánuð mátu árangur sinn lægstan. Þegar 

ungmennin voru spurð að því hverjir helstu kostir meðferðarinnar væru kom í ljós 

að starfsfólk (21,77%) og tómstundir (19,82%) var það sem mestu máli skipti hjá 

þeim einstaklingum sem svöruðu. Á eftir því kom maturinn (16,22%) og aðstoðin 

(9,31%) (Bryndís S. Guðmundsdóttir og Ragnar Karl Jóhannsson, 2012). 

Þessar niðurstöður sýna hversu miklu máli starfsfólkið og tómstundirnar skipta í 

meðferðum. Þarf tómstundastarf að vera mjög öflugt og starfsmenn meðvitaðri 

um hvað er í boði fyrir ungmennin og kynna það fyrir þeim á meðan á meðferð 

stendur. 

6.1 Meðferðarúrræði á Íslandi 

Þau úrræði sem í boði eru fyrir ungmenni á aldrinum 16-18 ára eru; 

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann [SÁÁ]: Eru í Reykjavík, 

Akureyri og með göngudeild á Vogi. Fjölskyldur og ungmennin geta leitað til þeirra 

en þegar ungmenni koma þangað eru þau oft í miklum mótþróa um hvort þau vilji 
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vera eða fara. Lykilatriðið hjá SÁÁ er að tryggja samstarfsvilja ungmennanna sem er 

gert með ákveðinni aðferð (SÁÁ, e.d.). 

Meðferðarheimili Barnaverndarstofu: Barnaverndarstofa rekur fjögur 

meðferðarheimili á landinu sem eru; Lækjarbakki á Suðurlandi og er fyrir ungmenni 

á aldrinum 14-18 ára. Þau eru í vistun í allt að 6 mánuði en til að geta hafið 

meðferð á Lækjarbakka þurfa einstaklingarnir að vera búnir að reyna önnur úrræði 

eins og vistun á Stuðlum (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Háholt er í Skagafirði og er fyrir ungmenni 15-18 ára. Dvalartími þeirra er 6 

mánuðir en þeir hafa þann möguleika að fara til SÁÁ og ljúka þar 

vímuefnameðferð. Þá hafa unglingar þann kost að taka út fangelsisvistun á Háholti 

(Barnaverndarstofa, e.d.). 

Laugaland er á Norðurlandi og er fyrir ungmenni 13-18 ára. Frá árinu 2000 hafa 

einungis verið vistaðar stúlkur á Laugalandi og dvelja þær þar í eitt ár 

(Barnaverndarstofa, e.d.). 

Stuðlar er skammtímameðferðarheimili og er í Reykjavík. Stuðlar eru fyrir 

ungmenni á aldrinum 13-18 ára sem dvelja í 6-8 vikur í senn. Þar er meðferðardeild 

fyrir 8 einstaklinga og neyðarvistun fyrir 5 einstaklinga (Barnaverndarstofa, e.d.). 

6.2 Eftirmeðferðir og stuðningur  

Barnaverndarstofa telur þörf fyrir fleiri úrræði en þau meðferðarheimili sem eru nú 

í boði vegna erfiðrar hegðunar og vímuefnaneyslu ungmenna. Á árinu 2011 fékk 

Barnaverndarstofa 35 milljónir til að bæta aðstöðu á neyðarvistun Stuðla og 

bráðavistun. Einnig er sá peningur ætlaður til að styðja við ungmennin og 

fjölskyldur þeirra eftir að meðferð ungmennanna lýkur. Þeim hluta peninganna er 

ætlað til að skipta á milli Stuðla og Fjölsmiðjunnar (Þingskjal 1029, 2011-2012). 

Samstarf milli þessara tveggja staða gæti því orðið meira og þar með fleiri lausnir í 

lífi ungmennanna. 

Í dag er staðan þannig að Stuðlar bjóða upp á eftirmeðferð sem er 

fjölskylduviðtöl við sálfræðing innan Stuðla (Barnaverndarstofa, e.d.). 
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6.3 Árangur meðferða á Íslandi 

Svo til engar rannsóknir hafa verið gerðar á árangri meðferða á Íslandi. Svar 

velferðarráðherra við fyrirspurn Sivjar Friðleifsdóttur um árangur meðferða á 

Stuðlum segir okkur þó hversu úrræðum er ábótavant á Íslandi fyrir ungmenni í 

vímuefna vanda. Þar kemur í ljós að á árunum 2007-2011 hafa 513 börn verið 

vistuð á neyðarvistun í 1114 skipti. Einnig kemur í ljós að árið 2011 var 

meðalvistunartími 6,4 dagar á meðan það var 5,9 dagar árið 2007 (Þingskjal 1029, 

2011-2012). 

 

Mynd 5. Fjöldi einstaklinga á neyðarvistun Stuðla 2007-2011 

Eins og sjá má á mynd 5 þá hafa tuttugu og þrír einstaklingar verið vistaðir í fleiri 

en tíu skipti og dæmi er um að einstaklingur hafi verið vistaður allt að 24 sinnum á 

neyðarvistun á þessu tímabili. Einnig er lítill munur á fjölda þeirra einstaklinga sem 

að hafa komið einu sinni í vistun eða 144 einstaklingar og þeirra sem hafa verið 

vistaðir 3-10 sinnum eða 122 einstaklingar (Þingskjal 1029, 2011-2012). 

Niðurstöðurnar sem eru mest mest sláandi er hversu margir einstaklingar hafa 

verið vistaðir oftar en einu sinni á þessu fimm ára tímabili. 

Það sýnir sig að lengd vistunar er lengri núna en áður og getur ein ástæðan fyrir 

því verið að mörg meðferðarheimili fyrir ungmenni hafa hætt starfsemi og engin 

komið í staðinn. Því telur höfundur að eftirmeðferð og stuðningur skipti miklu máli 

til að ná árangri með þá einstaklinga sem að útskrifast úr meðferð. 
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7 Skóli 

Lög um grunnskóla nr. 3/2008 segja til um að á Íslandi sé skólaskylda frá 6-16 ára 

aldurs. Einnig er sagt að foreldrar eigi að hafa hagsmuni barna sinna að leiðarljósi á 

meðan á skólaskyldu stendur. Eftir að ungmenni lýkur grunnskóla hefur það 

möguleika að fara í framhaldsskóla. Samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 

32/2008 ganga nemendur upp að 18 ára aldri fyrir þegar framhaldsskólar taka inn 

nýja nemendur. 

En eins og lög segja til um eru það foreldrar sem að eiga að sjá til þess að börn 

sín klári grunnskóla en ekkert segir til um að þau eigi að halda því áfram þar til að 

ungmennin eru orðin sjálfráða 18 ára gömul. Foreldrar sem eru illa staddir 

fjárhagslega geta ekki alltaf borgað skólagjöld og keypt bækur og þar af leiðandi er 

líklegt að það séu meiri líkur á að þau ungmenni hætta í skóla. 

7.1 Brottfall úr framhaldsskólum 

Á Íslandi hefja um 96% allra ungmenna nám í framhaldsskólum landsins en þegar 

þau hafa náð 22 ára aldri eru 40% þeirra sem hafa ekki lokið framhaldsskólanámi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.).  

Þegar rannsóknir eru skoðaðar kemur í ljós að nokkrar ástæður virðast vera fyrir 

því að ungmenni hætti í framhaldsskóla. Áhugaleysi er stór hluti af brottfalli. En 

75% ungmenna sem eru í vinnu og 74% þeirra sem eru atvinnulaus segjast hafa 

hætt vegna áhugaleysis (Hrefna Pálsdóttir o.fl, 2010). 

Önnur ástæða er sú að ungmennin töldu sig þurfa að vinna og hættu þess vegna 

í skóla. Af þeim sem eru í vinnu sögðu 58% það vera ástæðuna en 46% þeirra sem 

eru atvinnulaus og ein af ástæðunum er sú að þau töldu sig vanta vasapeninga, eða 

67% þeirra sem eru í vinnu en 71% þeirra sem eru atvinnulaus (Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2010). 

Stór hluti af þeim ungmennum sem ekki eru í námi sem segja ástæðuna fyrir því 

að hafa hætt vera þá að þau þurftu að sjá fyrir sér sjálf, eða 75% þeirra sem eru í 

vinnu og 71% þeirra sem eru atvinnulaus (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2010). 
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Það sem kemur verulega á óvart er að fleiri einstaklingar á aldrinum 16-18 ára 

þurfa oftar að aðstoða fjölskyldu sína fjárhagslega heldur en ungmenni 18-20 ára 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2010). Lög um félagsþjónustu sveitarfélga nr. 40/1999 segja 

til um að þá er hverjum manni skylt að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn 

undir 18 ára aldri. Því má velta fyrir sér hvort að foreldrar láti börn sín hjálpa þeim 

fjárhagslega eða hvort að börnin taki þá ákvörðun sjálf.  
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8 Atvinnuleysi 

Atvinnuleysi á Íslandi hefur aukist mikið síðustu ár og er sá hópur sem kemur verst 

út nú ungt fólk. Samkvæmt Vinnumálastofnun voru 329 einstaklingar atvinnulausir 

í febrúar 2012 á aldrinum 15-19 ára, 201 karl og 128 konur (Vinnumálastofnun, 

2012). 

8.1 Úrræði fyrir atvinnulaus ungmenni 

Nokkur úrræði eru fyrir ungmenni sem eru atvinnulaus. Þar á meðal setti 

Vinnumálastofnun á laggirnar nýtt úrræði sem kallast Ungt fólk til athafna. 

Markmið þess verkefnis er að ungt fólk á aldrinum 16-29 ára eigi ekki að þurfa að 

vera frá vinnumarkaði í meira en 3 mánuði (Vinnumálastofnun, e.d.). Einnig er 

Fjölsmiðjan ætluð ungmennum á aldrinum 16-24 ára sem eru á krossgötum í lífinu. 

Þar fá þau vinnu í að meðaltali 1 ár og á þeim tíma er þeim veitt aðstoð til að 

komast út á vinnumarkaðinn eða aftur í nám (Fjölsmiðjan, e.d.). 

Þá er í Hafnarfirði úrræði sem nefnist Súrefni og er fyrir ungmenni 16-24 ára. 

Það er samvinnuverkefni félagsþjónustunnar, Atvinnumiðstöðvar Hafnarfjarðar, 

Vinnuskólans og Gamla bókasafnsins. Þar er einstaklingunum kennt að gera 

ferilsskrá, elda mat, fara í starfsþjálfun og sækja um vinnu (Gamla bókasafnið, e.d.). 

Þetta er ekki tæmandi listi yfir það sem í boði er heldur til að sýna að úrræðin 

eru til staðar fyrir þá einstaklinga sem ekki eru í vinnu en telur höfundur að 

tómstundaþjálfun eigi að vera hluti af úrræðunum fyrir atvinnulaus ungmenni. 
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9 Tómstundaþjálfun (e. Leisure education) 

Það er ekki meðfætt hjá fólki að nota frítíma sinn á uppbyggilegan hátt og kjósa 

sumir einstaklingar frekar aðgerðarleysi, inniveru, drykkju og annað sem kemur í 

veg fyrir vellíðan í lífinu. Tilgangurinn með tómstundaþjálfun er að gera hverjum og 

einum kleift að auka lífsgæði sín í gegnum tómstundir („Leisure Education in the 

Schools“, 2012). Leitner og Leitner (2003) segja að tómstundaþjálfun sé aðferð til 

að kenna fólki að nýta frítíma sinn á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. 

Að vera vel undirbúin fyrir framtíðina og taka þátt í skipulögðum tómstundum 

getur komið í veg fyrir frítíma vandamál eins og áhættuhegðun og annað sem getur 

skaðað einstaklinga og ógnað velferð samfélagsins (Leitner og Leitner, 2003). Með 

tómstundaþjálfun er hægt að reyna að koma í veg fyrir að tómstundir séu notaðar 

á rangan hátt (Ruskin og Sivan, 2002). 

Tómstundaþjálfun er mikilvæg forvörn fyrir neikvæðum tómstundum því í henni 

er verið að leita eftir persónulegum og félagslegum ávinningi af jákvæðum og 

uppbyggjandi tómstundum. Með tómstundaþjálfun ætti að vera hægt að gefa 

áhættuhegðun gaum og jafnvel koma í veg fyrir þá þætti sem að áhættuhegðunin 

snýr að (Ruskin og Sivan, 2002). 

Þar sem einstaklingar koma saman til að læra að sauma er ekki 

tómstundaþjálfun heldur er það námskeið í saumum. Það skiptir máli að gera sér 

grein fyrir að tómstundaþjálfun er ekki leið til að þjálfa þig í einu ákveðnu heldur til 

að skipuleggja frítímann og fá áhuga á að gera marga og ólíka hluti (Ruskin og 

Sivan, 2002). 

Rannsókn sem var gerð árið 1982 kom í ljós að meðalmanneskja sem lifir í 70 ár 

eyðir 27 árum í frítíma, 24 árum í svefn, 7,33 árum í vinnu, 2,33 árum í að borða, 

4,33 árum í formlega menntun og 5 árum í annað (Leitner og Leitner, 2003). Miðað 

við hversu miklum tíma við eyðum í frítíma yfir ævina og hversu mikil áhrif hann 

hefur á líf okkar skiptir miklu máli að þjálfa sig í að nýta þann tíma vel og ein leiðin 

til þess er tómstundaþjálfun. 
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Mynd 6. Þættir sem hafa áhrif á lífsgæði. 

Höfundur þýddi mynd 6 frá Ruskin og Sivan (2002), en þau segja að hamingja, gott 

líf, félagslegir-, andlegir-, líkamlegir- og efnislegir þættir hafa áhrif á lífsgæði fólks. 

Þeir segja einnig að félagsleg og menningarleg staða ákvarðist af miklu leiti af því 

hvernig fólk notar frítíma sinn. Þá stuðlar frítíminn að þroska og hamingju og telst 

því jákvæður þáttur í lífi þess sem leitar eftir góðu og hamingjusömu lífi. Með 

tómstundum er hægt að fá útrás fyrir skapandi hlutum og fá andlegt heilbrigði sem 

og lífsgleði. 

9.1 Tómstundaþjálfun í skólum 

Lög um grunnskóla nr 91/2008 segja að „Í öllum grunnskólum skal nemendum 

gefinn kostur á að taka þátt í tómstunda- og félagsstarfi. Tómstunda- og félagsstarf  

getur bæði verið liður í daglegu starfi og utan venjulegs skólatíma“. 

Það er margvíslegur ávinningur fyrir samfélagið að tengja tómstundaþjálfun inn 

í skólastarf. Tómstundaþjálfun getur hjálpað einstaklingum að losa um þá aukaorku 

sem þeir hafa og þar með bætt einbeitingu. Innri færni getur aukist og hvatning til 

þátttöku í tómstundastarfi getur svo leitt af sér jákvæða reynslu sem gefur af sér 

aukið sjálfstraust til að takast á við þá hæfileika sem einstaklingur hefur. 

Tómstundir geta opnað fleiri dyr að heiminum og aukið skilning á ólíkum hliðum 

lífsins (Leitner og Leitner, 2003). 

Dewey sagði árið 1912 að skólar ættu að kenna börnum að nota frítíma sinn á 

skynsamlegan hátt (Caldwell o.fl, 2004). Einnig segja Ruskin og Sivan (2002) að 
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skólar skipi stóran sess í lífi ungmenna um það hvernig á að nýta frítímann á 

uppbyggilegan máta. Til að ná fram gáfulegri notkun á frítímanum sem skiptir 

miklu máli fyrir einstaklinga og samfélagið þarf færni og þekking á 

tómstundaþjálfun að vera til staðar í skólum til að vita hvaða úrræði og tækifæri 

eru í boði eftir að skóla lýkur. 

Eins og fram hefur komið er það ekki meðfæddur hæfileiki að nota frítíma sinn á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt en á sama tíma geta gæði og frítími skipt sköpum 

fyrir lífsgæði og líkamlega og andlega heilsu einstaklinga. 

Það hefur tekið langan tíma að koma tómstundaþjálfun eða tómstundastarfi 

almennt inn í skólakerfið en það gæti orðið breytingar þar á næstu árum þar sem 

aukning tómstundafræðinga hefur orðið mikil á síðustu árum. 

Ruskin og Sivan (2002) segja að skólinn eigi að vera aðal fyrirmyndin í 

tómstundaþjálfun og það séu nokkur markmið sem þurfi að fylgja sem ungmennin 

læri þá að tileinka sér. Þau læra að vera meðvituð og átta sig á jákvæðri notkun 

tómstunda fyrir samfélagið og meta og velja tómstund sem þeim finnst henta best. 

En eins og lög segja til um á Íslandi þá er ekki skólaskylda fyrir 16-18 ára 

ungmenni og því erfitt að ná til þeirra eingöngu í gegnum skóla. Einnig hefur komið 

í ljós að áhættuhópurinn er lítið sem ekkert í skóla og því þarf að ná til þeirra á 

öðrum stöðum. Ungmennahús er sá grundvöllur að mati höfundar þar sem að 

menntaðir einstaklingar geta leiðbeint þeim ungmennum sem ekki eru í skóla eða 

vinnu. Það er hægt að vera í samvinnu við framhaldsskólana, þjónustumiðstöðvar, 

meðferðarheimilin og fleiri staði sem eru að leiðbeina ungmennunum. Þá er hægt 

að vera með skipulagða fundi nokkur skipti í viku þar sem ungmennin eru kynnt 

fyrir því sem í boði er og reynt að komast að þeirra áhugamálum og styrkleikjum og 

efla þau á þeim sviðum. 

Þó telur höfundur samt sem áður að tómstundaþjálfun sé nauðsynleg í 

grunnskólum til að reyna að koma í veg fyrir andfélagslega hegðun. Einnig á hún að 

vera í meðferðarúrræðum landsins þar sem búið verður að hjálpa ungmennunum 

að finna sitt áhugamál áður en þau stíga skrefið út í samfélagið aftur, þá eru þau 

betur undirbúin að mati höfundar. 
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Ísland er aðildarríki að Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1992) og þar segir meðal annars að öll 

börn eigi rétt á hvíld og tómstundaiðju sem að henti þeirra aldri. Einnig segir að 

aðildarríki skuli stuðla að jöfnum og viðeigandi tækifærum fyrir börn til að taka 

þátt meðal annars í tómstundum. 

Af þessu má telja að þar sem það er skólaskylda á Íslandi þá ætti 

tómstundaþjálfun í grunnskólum og menntaskólum ekki síður að vera hluti af 

menntun barna og ungmenna. 

9.2 Tómstundaþjálfun fyrir ungmenni í áhættuhóp 

Ungmenni sem eru í áhættuhóp fyrir því að stunda andfélagslega hegðun og/eða 

þau sem fara í meðferðir gegn áfengis- og vímuefnavanda komast oft í vandræði í 

frítíma sínum. Þess vegna skiptir miklu máli að aðstoða þau við að finna sér 

uppbyggilegar og jákvæðar tómstundir til að hjálpa þeim að komast hjá 

vandræðunum. 

Þegar tómstundaþjálfun er sett á laggirnar þarf að hafa nokkur atriði í huga. 

Tómstundaþjálfun er gerð í gegnum óformlega og formlega menntun og ætti að 

vera stjórnað af ábyrgu fagfólki. Auk þess að markmiðið er að breyta viðhorfum 

ungmennanna til hins jákvæða og fá þau til að stunda fjölbreyttar og uppbyggjandi 

tómstundir. Einnig eiga allir að hafa jafna möguleika á að fá þjálfun í tómstundum 

og eru þær mikilvægar til að viðhalda lífsgæðum (Ruskin og Sivan, 2002). 

Því fleiri tómstunda möguleikar sem í boði eru fyrir ungmenni því meiri líkur eru 

á að þær komi í veg fyrir leiða. Því meira sem framboðið er af tómstundum fyrir 

ungmenni því meiri kröfur gera þau til tómstundastarfs þegar þau eldast (Gordon 

og Caltabiano, 1996). Því þurfa þeir sem að vinna með ungmennum að vera 

stanslaust á tánum og vera meðvitaðir um allt það sem í boði er fyrir ungmennin.
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     Það er hægt að hafa nokkur viðmið til staðar til að einstaklingar byrji að stunda 

uppbyggilegt tómstundastarf og einnig til að þeir hætti því ekki. Sem dæmi má 

nefna tómstundaboðorðin níu sem Bullock, Bedini og Driscoll (1991) skrifuðu: 

• Frítími minn er á minni ábyrgð. 

• Að hafa gaman í frítímanum er mikilvægt. 

• Að segja öðrum hvað mér finnst gaman að gera. 

• Biðja aðra um að gera hluti sem mér finnast skemmtilegir. 

• Skipuleggja vikuna fram í tímann. 

• Hringja/spurja eftir vinum mínum 

• Æfa mig að hugsa vel um sjálfa(n) mig. 

• Finna mér eitthvað skemmtilegt að gera – ekki bíða eftir að aðrir biðji mig 

um að gera hluti með sér. 

• Ekki sitja heima og bíða – Það er fullt af skemmtilegum hlutum sem mér 

finnst gaman að gera. 

  

 

Mynd 7. Sjálfstætt mat á tómstundum 

(Leitner og Leitner, 2003) 

Þegar ungmenni hugsa um tómstundir eru þau gjarnan ekki viss um hvort þær 

séu uppbyggilegar eða ekki (Leitner og Leitner, 2003). Því er hægt að styðjast við 

mynd 7 sem er dæmi um hvernig hægt er að nýta sér tómstundaþjálfun. Hægt er 

að láta ungmennin finna út hvað þau telja vera tómstundir, hvað þau gera í 



41 

 

tómstundum og setja það inn á listann. Þar af leiðandi er hægt að hjálpa þeim með 

að vinna sig upp listann, byrja á einfaldri afþreyingu og á endanum fá þau til að 

gera eitthvað að sjálfsdáðum sem er þeirra hugmynd og framkvæmt af þeim 

sjálfum. Það gæti þá hjálpað ungmennunum að komast úr neyslu og afbrotum í að 

verða sjálfstæðir einstaklingar sem hafa trú á sjálfum sér (Leitner og Leitner, 2003).  

Leitner og Leitner (2003) benda enn fremur á að tómstundaþjálfun hjálpar 

einstaklingum sem eiga erfitt með lærdóm að einbeita sér betur að hlutum. Eins og 

rannsóknir hafa sýnt þá eru ungmennin sem sækja í meðferð á Íslandi oft að glíma 

við fleiri en eitt vandamál og því gæti tómstundaþjálfun jafnvel hjálpað þeim að 

komast aftur í skóla.  

Rannsókn sem var gerð þar sem mælikvarði á tómstundaleiða (e. leisure 

boredom scale) var notaður kom í ljós að ungmenni sem að drekka áfengi eru 

líklegri til að sýna tómstundaleiða en þau sem ekki neyta áfengis. Einnig að þeir 

einstaklingar sem að fundu fyrir meiri leiða lifðu óheilbrigðara lífi (Hickerson, 

2007). Rannsókn sem var gerð á afbrota ungmennum sem voru í fangelsi sýndi 

fram á að þau ungmenni sem ekki voru virk í tómstundastarfi leiddust aftur út í 

vímuefnaneyslu. Einnig sýndi hún að ungmenni sem fengu ráðleggingu um 

tómstundir, skóla og vinnu drógu úr vímuefnanotkun (Little, 1995).  

Þessar niðurstöður sýna að leiði er stór áhættuþáttur fyrir því að leiðast út í 

áfengis- og vímuefnaneyslu og afbrot. Því skiptir miklu máli að þjálfa eintaklinga í 

að stunda jákvæðar tómstundir svo þau fari ekki að neyta áfengis- og vímuefna. 

Aftur á móti ef svo fer að einstaklingar leiðast út í neyslu þá skiptir miklu máli að 

hjálpa þeim að fóta sig eftir meðferðina með tómstundaþjálfun því hún er ekki 

síður mikilvægari en námið sem að boðið er uppá í því úrræði sem að 

einstaklingarnir eru. 

Önnur rannsókn sýndi fram á að ungmenni sem ná að hætta neyslu fá þann 

hæfileika að þroska eiginleikann um að sveigja fram hjá áhættuhegðuninni og þar 

af leiðandi geta þau lifað farsælu lífi (Cooper, Estes og Allen, 2004). 
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10 Niðurstöður 

Ungmenni eru að átta sig á hver þau eru og taka því gjarnan hliðarspor í lífinu og 

sækjast í áhættuna og það sem er spennandi, en hugsa ekki alltaf um 

afleiðingarnar. Skipulagt tómstundastarf í uppvexti barna er mikilvægt en það er 

ekki síður mikilvægt að tómstundastarf sé hluti af lífi ungmenna. Eins og hefur 

komið fram hér að framan þá hefur lengi verið talað um að tómstundastarf ætti að 

vera hluti af skólastarfi. Tómstundaþjálfun er því tilvalinn kostur þar sem að 

tómstundafræðingar geta séð um þá þjálfun og hjálpað ungmennum að halda sig á 

réttri braut.  

Ungmenni eiga það til að fara í meðferð vegna áfengis- og vímuefnaneyslu sem 

hefur jafnvel leitt af sér afbrot í samfélaginu. Meðferðarúrræði á Íslandi eru ekki 

mörg og er mjög ábótavant en það er samt sem áður hlutverk okkar fullorðnu að 

hjálpa þeim sem eru í meðferð að koma sér aftur út í lífið. Því miður er 

raunveruleikinn sá að mörg ungmenni koma oftar en einu sinni og oftar en tvisvar í 

meðferð og eins og kemur fram í svari velferðarráðherra þá er dæmi um að 

einstaklingur hafi komið oftar en 24 sinnum á neyðarvistun Stuðla á 5 árum. Þetta 

er þróun sem á ekki að vera eðlileg (þingskjal 1029, 2011-2012). 

Eins og fram hefur komið sögðu einstaklingar sem að fóru í meðferð og voru 

spurðir í rannsókn Barnaverndarstofu tóku það fram að það sem skipti miklu máli í 

meðferðinni væri starfsfólkið og tómstundirnar (Bryndís S. Guðmundsdóttir og 

Ragnar Karl Jóhannsson, 2012). Þessar niðurstöður sýna okkur að við megum ekki 

gleyma okkur og þurfum að viðurkenna að tómstundir skipta miklu máli í lífinu ekki 

síður en skóli, fjölskylda og annað sem er viðurkennt í þjóðfélaginu. 

Sá stuðningur sem ungmennin eru að fá er helst frá fjölskyldum en því miður 

eru ekki allir svo heppnir að hafa hana til staðar og þá sækja þeir stuðning til 

félagsþjónustunnar sem að veitir þeim ráðgjöf og svo barnaverndarnefnd sem 

finnur úrræði fyrir þau (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Því er niðurstaðan sú að með tómstundaþjálfun í skólum er hægt að fyrirbyggja 

áhættuhegðun ungmenna en höfundur gerir sér þó grein fyrir að ekki er hægt að 

stöðva hana alveg þar sem að ekki eru öll ungmenni í framhaldsskóla. Og einnig þar 
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sem að vímuefni eru í umhverfi ungmennanna. Með því að vinna með 

ungmennunum á meðan á meðferð stendur er hægt að þjálfa þau og fræða þau 

um uppbyggilegt tómstundastarf. 

Tómstundaþjálfun hefur ekki verið tekin upp á Íslandi en hún er mikilvæg viðbót 

við það starf sem nú þegar er til staðar á meðferðarheimilum landsins. Hún getur 

hjálpað ungmennunum að komast aftur á rétta braut og hjálpað þeim að finna sér 

uppbyggileg áhugamál sem stofna þeim og öðrum í samfélaginu ekki í hættu. Því 

með tómstundaþjálfun er verið að ýta undir að ungmennin auki lífsgæði sín (Ruskin 

og Sivan, 2002). Ungmenni sem koma í meðferð vegna áfengis- og vímuefnavanda 

hafa mörg hver ekki verið að hugsa vel um sjálf sig og þar af leiðandi hafa lífsgæðin 

verið léleg. 

Með tómstundaþjálfun, ýmist með óformlegri eða formlegri gæti ávinningurinn 

fyrir samfélagið orðið mikill ef hún yrði gerð að hluta af áfengis- og 

vímuefnameðferðinni. Þar sem að ungmenninn ættu að auka sjálfstraust sitt og fá 

jákvæða reynslu er hægt að koma í veg fyrir að þau leiðist aftur út neyslu. 
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