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Ágrip	  

Tilgangur	  þessarar	  ritgerðar	  var	  sá	  að	  komast	  að	  því	  hvort	  að	  gott	  sjálfstraust	  gæti	  haft	  
áhrif	  til	  góðs	  á	  líðan	  ungs	  fólks.	  Sérstaklega	  í	  því	  ljósi	  að	  margir	  tala	  um	  að	  unglingsárin	  séu	  

mikilvægustu	  ár	  lífsins	  og	  því	  gríðarlega	  mikilvægt	  að	  ungu	  fólki	  líði	  vel	  á	  þeim	  tíma.	  Stuðst	  

var	  við	  bæði	  fræðilegar	  og	  ritrýndar	  bækur	  og	  greinar.	  Niðurstöðurnar	  voru	  þær	  að	  líðan	  

einstaklingsins	  hafði	  gríðarlega	  mikil	  áhrif	  á	  það	  hvort	  að	  viðkomandi	  hefði	  gott	  
sjálfstraust	  eða	  ekki.	  Mörg	  atriði	  geta	  stuðlað	  að	  lágu	  sjálfsmati	  einstaklings	  eins	  og	  til	  

dæmis	  félagsfælni,	  kvíði	  og	  þunglyndi.	  Einnig	  kom	  í	  ljós	  að	  tómstundir	  skipa	  veigamikinn	  

sess	  í	  líðan	  ungs	  fólks	  og	  því	  betri	  og	  faglegri	  sem	  tómstundirnar	  voru,	  því	  hærra	  var	  
sjálfsmatið	  hjá	  unglingunum.	  Með	  þessari	  ritgerð	  hefur	  því	  komið	  í	  ljós	  hversu	  mikilvægt	  

það	  er	  fyrir	  samfélagið	  að	  fagðilar	  komi	  að	  málum	  þar	  sem	  ungu	  fólki	  líður	  illa	  og	  hefur	  
slakt	  sjálfsmat,	  ekki	  síst	  vegna	  þeirra	  mannréttinda	  sem	  allt	  fólk	  hefur	  rétt	  á,	  að	  líða	  vel	  og	  

að	  finnst	  það	  vera	  einhvers	  virði.	  	  
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1 Inngangur	  	  

Hefur	  gott	  sjálfstraust	  áhrif	  á	  líðan	  einstaklingsins?	  Þessari	  spurningu	  reyni	  ég	  að	  svara	  í	  

þessari	  ritgerð.	  Það	  eru	  mörg	  atriði	  sem	  koma	  við	  sögu	  þegar	  horft	  er	  til	  líðan	  ungs	  fólks	  

en	  sum	  vega	  þyngra	  en	  önnur.	  Fjallað	  verður	  um	  helstu	  atriði	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  líðan	  

einstaklingsins	  og	  hvernig	  þau	  geta	  haft	  í	  för	  með	  sér	  minnkandi	  sjálfstraust	  hjá	  

unglingum.	  	  

	   Það	  er	  vissulega	  mjög	  mikilvægt	  að	  ungu	  fólki	  líði	  sem	  best	  svo	  að	  það	  geti	  notið	  

þessara	  mikilvægu	  ára	  þegar	  mikil	  félagsmótun	  á	  sér	  stað	  í	  lífi	  þeirra.	  Í	  ritgerðinni	  verður	  

einnig	  fjallað	  um	  mikilvægi	  tómstunda	  fyrir	  ungt	  fólk	  og	  hvernig	  þær	  hafa	  áhrif	  á	  daglega	  

líðan	  einstaklingsins.	  Fjallað	  verður	  um	  leiðir	  til	  lausna	  þegar	  kemur	  að	  sjálfstrausti	  og	  

sjálfsmynd	  ungs	  fólks.	  Í	  ritgerðinni	  er	  fjallað	  um	  áfengis-‐	  og	  vímuefnaneyslu	  unglinga	  og	  

hvernig	  neyslan	  hefur	  áhrif	  á	  líðan	  þeirra.	  	  

	   Það	  eru	  margs	  konar	  atriði	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  sjálfstraust	  og	  líðan	  einstaklinga.	  Í	  

þessari	  ritgerð	  fjalla	  ég	  um	  þau	  atriði	  sem	  ég	  tel	  að	  skipti	  mestu	  máli	  til	  þess	  að	  auka	  

sjálfstraust	  og	  sjálfsmynd	  ungs	  fólks.	  Einnig	  er	  einelti	  og	  skaðsemi	  þess	  á	  sjálfstraust	  og	  

líðan	  tekið	  fyrir.	  Í	  ritgerðinni	  mun	  ég	  einnig	  stikla	  á	  stóru	  um	  heilbrigðan	  lífsstíl	  og	  

hreyfingu	  ungs	  fólks	  og	  hvernig	  þessi	  atriði	  hafa	  áhrif	  á	  líðan	  og	  sjálfstraust	  unglinga	  í	  

dagsdaglegu	  lífi.	  	  
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2 Hvað	  er	  kvíði?	  

Kvíði	  er	  eðlileg	  tilfinning	  eins	  og	  ótti	  og	  gleði.	  Kvíði	  er	  hluti	  af	  varnarkerfi	  hvers	  

einstaklings.	  Þegar	  einstaklingur	  finnur	  fyrir	  kvíða	  er	  í	  raun	  verið	  að	  búa	  hann	  undir	  hættur	  

sem	  gætu	  verið	  framundan.	  Kvíði	  getur	  komið	  fram	  á	  bæði	  andlegan	  og	  líkamlegan	  hátt.	  Í	  

gamla	  daga	  studdist	  fólk	  við	  þessa	  tilfinningu	  sem	  eins	  konar	  viðvörun.	  Þegar	  hættuleg	  dýr	  

voru	  nálægt	  eða	  stríð	  var	  í	  aðsigi,	  var	  tilfinningin	  notuð	  til	  þess	  að	  búa	  menn	  undir	  

komandi	  átök.	  Nú	  á	  tímum	  eru	  annars	  konar	  aðstæður	  sem	  getað	  framkallað	  kvíða	  hjá	  

fólki.	  Þó	  eru	  viðbrögðin	  nánast	  eins	  og	  þau	  komu	  fram	  í	  gamla	  daga	  (Lárus	  Helgason,	  e.d.).	  	  

Þegar	  kvíði	  er	  orðinn	  verulega	  hamlandi	  er	  talað	  um	  að	  kvíðaástand	  einstaklings	  sé	  

orðið	  yfirdrifið.	  Í	  þessum	  tilfellum	  er	  líðan	  einstaklingsins	  ekki	  í	  takt	  við	  raunverulegar	  

aðstæður.	  Kvíðaástandið	  kemur	  því	  fram	  í	  þeim	  aðstæðum	  sem	  flestum	  þætti	  eðlilegar	  og	  

öruggar.	  Alþjóðaheilbrigðismálastofnun	  eða	  WHO	  hefur	  raðað	  kvíða	  niður	  í	  fimm	  flokka.	  

Þeir	  eru:	  fælni,	  felmtur	  eða	  óttaköst,	  almennur	  kvíði,	  árátta	  og	  þráhyggja	  og	  streita	  eftir	  

áfall.	  Það	  sem	  kallaður	  er	  yfirdrifinn	  kvíði	  er	  mjög	  frábrugðinn	  eðlilegum	  kvíða	  sem	  er	  hluti	  

af	  varnarkerfi	  mannsins.	  Kvíðinn	  er	  þá	  oftast	  mun	  sterkari	  en	  eðlilegur	  kvíði,	  kemur	  oftar	  

fram	  og	  getur	  varað	  í	  lengri	  tíma	  í	  einu.	  Af	  þeim	  sökum	  er	  yfirdrifinn	  kvíði	  meira	  hamlandi	  

fyrir	  einstaklinga	  og	  hefur	  mun	  meira	  áhrif	  á	  daglegt	  líf.	  Það	  eru	  þrír	  þættir	  sem	  hafa	  

samverkandi	  áhrif	  og	  ýta	  undir	  kvíða.	  Það	  eru	  aðstæður,	  hugsanir	  og	  tilfinningar	  og	  þarf	  

að	  meta	  þessa	  þætti	  og	  hversu	  sterkir	  þeir	  eru	  til	  þess	  að	  ákveða	  meðferðarform	  fyrir	  fólk	  

sem	  glímir	  við	  kvíða	  (Oddi	  Erlingsson,	  e.d.).	  	  

	  

2.1	  Lausnir	  við	  kvíða	  

Margs	  konar	  meðferðarform	  hentar	  fólki	  með	  kvíða.	  Hugræn	  atferlismeðferð	  er	  eitt	  

þessara	  meðferðarforma,	  öðru	  nafni	  HAM.	  Hugræn	  atferlismeðferð	  hefur	  verið	  notuð	  í	  

auknum	  mæli	  á	  síðustu	  árum	  hjá	  læknum	  og	  öðru	  fagfólki.	  Til	  eru	  margs	  konar	  útfærslur	  

af	  þessari	  meðferð.	  Segja	  má	  að	  HAM	  sé	  eins	  konar	  samvinna	  á	  milli	  skjólstæðings	  og	  

meðferðaraðila.	  Til	  þess	  að	  þetta	  samstarf	  gangi	  upp	  þarf	  að	  huga	  að	  því	  frá	  byrjun	  að	  

virðing	  og	  traust	  ríki	  á	  milli	  þessara	  aðila.	  Í	  þeirri	  vinnu	  sem	  HAM	  er	  reynir	  meðferðaraðili	  
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að	  finna	  út	  sambandið	  á	  milli	  hugsana	  og	  líðan	  skjólstæðingsins.	  Þær	  hugsanir	  sem	  

tengjast	  og	  hafa	  áhrif	  á	  vanlíðan	  einstaklingsins	  eru	  vandlega	  skoðaðar	  og	  þær	  greindar	  

um	  leið.	  Meðferðaraðilinn	  greinir	  síðan	  atferlið	  hjá	  skjólstæðingnum	  og	  reynir	  að	  beita	  	  

því	  í	  rétta	  átt.	  Með	  því	  er	  hægt	  að	  nýta	  atferlið	  til	  þess	  að	  hafa	  uppbyggjandi	  áhrif	  á	  

viðkomandi.	  Hugræn	  atferlismeðferð	  krefst	  töluverðar	  vinnu	  af	  hálfu	  skjólstæðings	  og	  

þarf	  hann	  meðal	  annars	  að	  vinna	  í	  verkefnum	  tengdum	  HAM	  heima	  fyrir	  (Pétur	  Hauksson,	  

e.d.).	  	  

Meðferðir	  við	  kvíða	  eru	  mjög	  einstaklingsbundnar.	  Það	  eru	  nokkur	  atriði	  sem	  ráða	  

því	  hvaða	  meðferð	  hentar	  hverjum	  einstaklingi.	  Þar	  ræður	  meðal	  annars	  í	  hvernig	  ástandi	  

skjólstæðingurinn	  er,	  aðstæður	  hans,	  persónueinkenni	  og	  hversu	  alvarlegur	  kvíðinn	  er.	  

Samtalsmeðferðir	  eru	  mikið	  notaðar	  sem	  meðferð	  við	  kvíða.	  Þær	  ganga	  út	  á	  samtal	  

fagfólks	  við	  sjúklinga	  þar	  sem	  rætt	  er	  um	  kvíðann,	  hvernig	  hann	  eyðileggur	  daglegt	  líf	  hjá	  

viðkomandi	  og	  hvernig	  einstaklingurinn	  getur	  sjálfur	  lært	  að	  höndla	  kvíðann	  og	  draga	  úr	  

einkennum	  hans.	  Segja	  má	  að	  samtalsmeðferðin	  sé	  eins	  konar	  stuðningsnet	  fyrir	  

viðkomandi.	  Eftir	  viss	  langan	  tíma,	  sem	  getur	  verið	  mismunandi	  langur	  eftir	  

einstaklingum,	  ætti	  skjólstæðingur	  að	  fara	  að	  finna	  fyrir	  árangri	  og	  einkennum	  um	  bata.	  

Oftast	  nær	  minnkar	  kvíðinn	  töluvert	  eða	  hverfur.	  Annað	  úrræði	  til	  þess	  að	  vinna	  á	  

kvíðanum	  er	  lyfjameðferð	  og	  er	  hún	  notuð	  ef	  kvíðinn	  er	  óbærilega	  mikill	  eða	  önnur	  

úrræða	  duga	  ekki	  til	  ein	  og	  sér.	  Líkamleg	  einkenni	  geta	  truflað	  bataferlið	  og	  þarf	  því	  oft	  

lyfjagjafir	  til	  þess	  að	  halda	  þessum	  einkennum	  niðri.	  Hér	  má	  bæta	  því	  við	  að	  til	  dæmis	  

getur	  skortur	  á	  hormóninu	  Serotónin	  (e.	  serotonin)	  í	  heila	  haft	  neikvæð	  áhrif	  á	  bata.	  

Mismunandi	  verkunartími	  er	  á	  þessum	  lyfjum	  og	  fer	  það	  bæði	  eftir	  einstaklingum	  og	  

hvernig	  kvíðinn	  kemur	  fram	  hjá	  viðkomandi	  einstaklingi	  hversu	  vel	  lyfin	  virka.	  Best	  er	  að	  

skjólstæðingur	  taki	  einungis	  þessi	  lyf	  á	  meðan	  þörf	  er	  á.	  Oft	  er	  það	  svo	  að	  einstaklingar	  

þurfa	  að	  nýta	  sér	  bæði	  þessi	  meðferðarform,	  það	  er	  að	  segja	  samtalsmeðferðir	  og	  

lyfjagjafir	  til	  þess	  að	  ná	  bata.	  Sem	  betur	  fer	  næst	  í	  flestum	  tilfellum	  að	  vinna	  bug	  á	  

kvíðavandanum.	  Í	  langflestum	  tilfellum	  er	  hægt	  að	  draga	  verulega	  úr	  eða	  lækna	  að	  fullu	  

félagsfælni	  og	  einfalda	  fælni	  sem	  fólk	  með	  kvíða	  getur	  orðið	  vart	  við	  (Pétur	  Hauksson,	  

e.d.).	  	  
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2.2	  Félagsfælni	  	  

Ekki	  hefur	  verið	  skrifað	  mikið	  af	  íslenskum	  heimildum	  um	  félagsfælni	  og	  er	  oft	  sagt	  að	  

þessi	  tegund	  af	  fælni	  sé	  vandamál	  sem	  oft	  er	  falið	  í	  samfélaginu.	  Þegar	  talað	  er	  um	  

félagsfælni	  er	  átt	  við	  að	  skapast	  hefur	  alvarlegur	  og	  mikill	  ótti	  og	  kvíði	  hjá	  einstaklingi	  við	  

það	  að	  vera	  innan	  um	  annað	  fólk.	  Þeir	  einstaklingar	  sem	  kljást	  við	  þessa	  tegund	  fælni	  líður	  

afar	  illa	  í	  aðstæðum	  þar	  sem	  athyglin	  beinist	  að	  því	  eða	  á	  stað	  þar	  sem	  mikið	  er	  af	  fólki.	  

Þeir	  einstaklingar	  sem	  eru	  með	  félagsfælni	  óttast	  það	  mjög	  að	  þeir	  geti	  orðið	  sér	  til	  

skammar.	  Þeir	  óttast	  að	  verða	  vandræðalegir,	  fái	  roða	  í	  andlitið,	  haldi	  ekki	  uppi	  

samræðum	  eða	  að	  aðrir	  hafi	  miklar	  skoðanir	  á	  þeim	  og	  finnist	  þeir	  vera	  ómerkilegir.	  

Félagsfælni	  getur	  verið	  verulega	  hamlandi	  fyrir	  einstaklinginn	  vegna	  þess	  að	  hann	  nýtur	  

sín	  aldrei	  og	  hugsar	  einungis	  um	  það	  hvað	  honum	  líður	  illa.	  Samkvæmt	  bandarískum	  

rannsóknum	  hefur	  komið	  í	  ljós	  að	  félagsfælni	  er	  ein	  af	  algengustu	  geðröskunum	  sem	  fólk	  

fær.	  Aðeins	  þunglyndi	  og	  áfengisfíkn	  eru	  algengari	  en	  félagsfælni.	  Oft	  er	  erfitt	  að	  greina	  

félagsfælni	  vegna	  þess	  hve	  falin	  hún	  er.	  Talið	  er	  að	  sjúkdómurinn	  komi	  fram	  í	  æsku,	  frá	  

aldrinum	  11-‐	  19	  ára.	  Ekki	  þarf	  að	  vera	  nein	  ástæða	  fyrir	  því	  að	  félagsfælni	  komi	  fram	  hjá	  

fólki	  þó	  að	  vissulega	  geti	  áföll	  ýtt	  undir	  sjúkdóminn.	  Fólk	  með	  félagsfælni	  getur	  átt	  mjög	  

erfitt	  með	  að	  koma	  fram	  og	  þess	  vegna	  er	  hægt	  að	  segja	  að	  sjálfstraustið	  hjá	  þessum	  

einstaklingum	  sé	  ekki	  mikið.	  Margs	  konar	  einkenni	  koma	  fram	  við	  þessa	  fælni	  en	  helst	  má	  

þar	  nefna	  mikinn	  svita,	  skjálfta	  í	  höndum	  og	  margs	  konar	  líkamleg	  einkenni	  sem	  oft	  á	  

tíðum	  eru	  sjáanleg.	  Þessi	  fælni	  getur	  orðið	  til	  þess	  að	  einstaklingar	  einangrast	  mjög	  

félagslega	  strax	  í	  æsku	  og	  er	  því	  líklegt	  að	  þeim	  sé	  því	  erfitt	  að	  byggja	  upp	  sjálfsmyndina	  

þegar	  komið	  er	  á	  fullorðinsárin.	  Félagsfælni	  flokkast	  undir	  sjúklegan	  kvíða	  en	  þó	  er	  mikið	  

um	  árangursríkar	  meðferðir	  í	  boði	  eins	  og	  við	  almennum	  kvíða.	  Það	  sem	  skiptir	  mestu	  

máli	  fyrir	  einstaklinginn	  sem	  glímir	  við	  þessa	  tegund	  kvíða	  er	  það	  að	  hann	  átti	  sig	  á	  því	  að	  

félagsfælnin	  er	  ekki	  hluti	  af	  persónueinkennum	  viðkomandi	  og	  lýsir	  honum	  sem	  

einstaklingi	  ekki	  á	  nokkurn	  hátt.	  Þessi	  fælni	  myndast	  vegna	  breytinga	  í	  starfsemi	  heilans	  

og	  vanlíðunar	  sem	  fram	  kemur	  við	  breytingar	  á	  hegðun	  einstaklinga	  og	  þess	  sem	  þeir	  

hugsa	  (Ólafur	  Þór	  Ævarsson,	  e.d.).	  	  
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2.3	  Einföld	  fælni	  	  

Einföld	  fælni	  er	  það	  kallað	  þegar	  fólk	  er	  gríðarlega	  hrætt	  við	  eitthvað	  ákveðið	  og	  

afmarkað.	  Fólk	  leggur	  allt	  á	  sig	  til	  þess	  að	  sleppa	  við	  það	  sem	  það	  óttast.	  Það	  sem	  fólk	  

getur	  verið	  hrætt	  við	  og	  reynt	  að	  forðast	  geta	  verið	  ýmsar	  athafnir	  eins	  og	  til	  dæmis	  þær	  

að	  fara	  í	  lyftu,	  ferðast	  í	  flugvél,	  ferðast	  með	  skipi	  eða	  að	  ganga	  upp	  langa	  stiga.	  Einnig	  

getur	  þetta	  átt	  við	  ýmis	  konar	  dýr	  sem	  fólk	  forðast	  að	  vera	  nálægt	  og	  er	  í	  raun	  mjög	  hrætt	  

við.	  Þessi	  fælni	  þarf	  ekki	  í	  öllum	  tilfellum	  að	  trufla	  daglegt	  líf	  einstaklinga	  nema	  að	  

hugsanirnar	  séu	  orðnar	  það	  yfirsterkar	  öðrum	  hugsunum	  að	  kvíðinn	  sé	  farinn	  að	  hamla	  

daglegu	  lífi.	  Þegar	  notast	  er	  við	  hugræna	  atferlismeðferð	  til	  þess	  að	  losa	  fólk	  við	  einfalda	  

fælni	  er	  byrjað	  á	  því	  að	  kortleggja	  það	  sem	  fólk	  hræðist	  til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  gera	  grein	  

fyrir	  því	  og	  að	  einstaklingurinn	  sé	  algjörlega	  meðvitaður	  um	  það	  sem	  hann	  óttast.	  Hér	  

skiptir	  miklu	  máli	  að	  allt	  það	  sem	  viðheldur	  vandanum	  sé	  fundið	  og	  í	  hverju	  flóttinn	  frá	  

vandamálinu	  er	  fólgin.	  Þegar	  þessi	  atriði	  eru	  komin	  á	  hreint,	  það	  er	  að	  segja	  hver	  vandinn	  

er	  og	  hvað	  það	  er	  sem	  viðheldur	  honum	  er	  reynt	  að	  gera	  tilraunir	  með	  skjólstæðingnum	  á	  

því	  hvernig	  hægt	  er	  að	  afsanna	  þær	  hugsanir	  sem	  einstaklingur	  hefur.	  Það	  skiptir	  allra	  

mestu	  máli	  í	  þessu	  síðasta	  stigi	  að	  einstaklingurinn	  geti	  mætt	  vandanum	  og	  sé	  tilbúinn	  til	  

þess	  að	  taka	  á	  honum	  með	  aðstoð	  fagaðila	  (Agnes	  Agnarsdóttir	  og	  Pétur	  Tyrfingsson,	  

2011).	  	  

	   	  

Umræða	  

Að	  mínu	  mati	  þarf	  að	  huga	  að	  því	  að	  ungmenni	  með	  einfalda	  fælni	  fái	  þá	  aðstoð	  sem	  það	  

þarf	  á	  að	  halda.	  Töluverðar	  líkur	  eru	  á	  því	  að	  ungt	  fólk	  með	  þessa	  tegund	  fælni	  líði	  ekki	  vel	  

og	  geti	  dregist	  töluvert	  aftur	  úr	  félagslega,	  sérstaklega	  ef	  þessi	  atriði	  sem	  þau	  óttast	  

eyðileggja	  daglegt	  líf	  þeirra.	  Það	  getur	  alltaf	  verið	  hætta	  á	  því	  að	  unglingar	  með	  þessa	  

fælni	  stígi	  ekki	  inn	  í	  kvíðann	  sinn	  og	  sleppi	  því	  frekar	  að	  gera	  ákveðna	  hluti.	  Það	  getur	  

verið	  að	  ungmennin	  sleppi	  því	  að	  taka	  þátt	  í	  félagsstörfum	  eða	  öðru	  sem	  eflir	  þau	  

félagslega	  vegna	  þess	  að	  þau	  óttast	  eitthvað	  ákveðið.	  Árangur	  í	  skóla	  getur	  dvínað	  og	  þau	  

geta	  leiðst	  út	  á	  ranga	  braut	  sem	  gerir	  þeim	  ekki	  gott.	  	  

	   Ég	  tel	  að	  það	  sé	  viss	  hætta	  á	  því	  að	  ungt	  fólk	  sem	  haldið	  er	  félagsfælni	  einangrist	  

auðveldlega.	  Margir	  sem	  glíma	  við	  þetta	  vandamál	  eru	  oft	  á	  tíðum	  með	  mjög	  lágt	  
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sjálfsmat	  og	  hafa	  því	  sig	  ekki	  frammi	  í	  því	  að	  biðja	  um	  aðstoð	  frá	  fagfólki.	  Þess	  vegna	  tel	  ég	  

mikilvægt	  að	  fagfólk	  á	  sviði	  tómstunda-‐	  og	  félagsmála	  sé	  meðvitað	  um	  hvað	  einkennir	  

ungt	  fólk	  með	  félagsfælni	  og	  hvernig	  best	  sé	  að	  leiða	  það	  áfram	  í	  átt	  að	  betri	  líðan.	  

Samvinna	  starfsmanna	  sem	  vinnur	  með	  og	  eflir	  annað	  fólk	  tel	  ég	  vera	  mikilvægt	  skref	  í	  því	  

að	  ná	  árangri	  með	  ungt	  fólk	  sem	  glímir	  við	  félagsfælni.	  	  	  

	  

3.	  Hvernig	  kemur	  þunglyndi	  fram	  hjá	  fólki?	  

Þunglyndi	  hefur	  þau	  áhrif	  á	  fólk	  að	  það	  hættir	  að	  geta	  sinnt	  verkefnum	  í	  daglegu	  lífi	  eða	  

minnkar	  getuna	  til	  þess	  töluvert.	  Á	  níunda	  áratugnum	  fór	  sérfræðingum	  að	  vera	  sammála	  

um	  það	  að	  þunglyndi	  væri	  töluvert	  algengt	  hjá	  unglingum.	  Með	  hækkandi	  stuðli	  sem	  gaf	  

til	  kynna	  tíðni	  þunglyndis,	  hækkaði	  um	  leið	  stuðullinn	  sem	  lýsti	  fjölda	  sjálfsvíga	  hjá	  ungu	  

fólki.	  Samskipti	  unglinga	  sem	  glíma	  við	  þunglyndi	  verða	  oft	  mjög	  erfið	  og	  árangur	  í	  skóla	  

fer	  oft	  á	  tíðum	  hraðversnandi.	  Einnig	  verður	  viss	  stöðnun	  á	  þroska	  sem	  er	  grafalvarlegt.	  

Talið	  er	  að	  um	  40%	  af	  þeim	  ungmennum	  sem	  greindir	  eru	  með	  þunglyndi	  séu	  líklegir	  til	  

þess	  að	  reyna	  að	  fremja	  sjálfsvíg	  einu	  sinni	  eða	  oftar.	  Atburðir	  sem	  hafa	  verið	  erfiðir	  

einstaklingum	  í	  barnæsku	  geta	  komið	  fram	  sem	  þunglyndiseinkenni	  á	  unglingsárum	  en	  

það	  þarf	  þó	  alls	  ekki	  að	  vera.	  Það	  getur	  stundum	  reynst	  flókið	  ferli	  að	  rannsaka	  þunglyndi	  

hjá	  einstaklingum	  vegna	  þess	  að	  önnur	  geðræn	  einkenni	  geta	  komið	  fram	  samhliða	  

þunglyndinu	  sjálfu.	  Þessar	  geðraskanir	  geta	  verið	  ýmsar	  hegðunarraskanir,	  áfengis-‐	  og	  

vímuefnafíkn	  getur	  komið	  fram	  og	  röskun	  á	  matarvenjum	  einstaklinga	  svo	  fátt	  eitt	  sé	  

nefnt.	  Þunglyndi	  kemur	  þannig	  fram	  að	  einstaklingur	  glímir	  við	  alvarlegar	  hugsanir	  um	  

sjálfa	  sig	  sem	  eru	  oftast	  mjög	  neikvæðar	  og	  líkjast	  helst	  ákveðinni	  uppgjöf.	  Þessar	  

hugsanir	  geta	  einnig	  átt	  um	  fortíðina,	  framtíðina	  og	  ýmsa	  atburði	  í	  daglegu	  lífi	  hans.	  

Sjálfsmynd	  þeirra	  ungmenna	  sem	  glíma	  við	  þunglyndi	  er	  oft	  mjög	  veik.	  Einstaklingur	  sér	  

sjálfan	  sig	  ekki	  í	  réttu	  ljósi	  og	  telur	  sig	  ekki	  hafa	  þá	  burði	  sem	  þarf	  til	  þess	  að	  ljúka	  

daglegum	  verkefnum.	  Einstaklingur	  með	  þunglyndi	  eða	  önnur	  einkenni	  þess	  verður	  með	  

tímanum	  veikari	  félagslega	  og	  fær	  tilfinningar	  sem	  hann	  ræður	  illa	  við	  og	  eyðileggja	  

ýmislegt	  í	  lífi	  hans	  og	  aðstæðum.	  Það	  skiptir	  gríðarlega	  miklu	  máli	  að	  tekið	  sé	  á	  þessum	  

vanda	  strax	  í	  æsku	  vegna	  þess	  að	  á	  unglingsárum	  getur	  hann	  orðið	  mjög	  mikill	  og	  erfiðara	  

getur	  reynst	  að	  ná	  einkennum	  þunglyndisins	  niður.	  Þess	  má	  geta	  að	  það	  eru	  ekki	  einungis	  
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einstaklingarnir	  sjálfir	  með	  þunglyndið	  sem	  líður	  illa	  heldur	  í	  raun	  allir	  þeir	  sem	  eru	  í	  

kringum	  einstaklinginn	  eins	  og	  til	  dæmis	  fjölskylda,	  vinir	  og	  vinnufélagar	  (Eiríkur	  Örn	  

Arnarsson,	  e.d.).	  	  

	  

3.1	  Áhrif	  þunglyndis	  á	  sjálfstraust	  

Framkvæmd	  var	  rannsókn	  í	  háskóla	  í	  Bandaríkjunum.	  Í	  rannsókninni	  voru	  713	  unglingar	  í	  

framhaldsskóla	  rannsakaðir	  og	  reynt	  var	  að	  komast	  að	  því	  hvernig	  þunglyndi	  og	  

sjálfstraust	  hefðu	  áhrif	  á	  einstaklinginn	  og	  hvort	  að	  þessir	  tveir	  þættir	  tengdust	  á	  einhvern	  

hátt.	  Í	  ljós	  kom	  að	  lágt	  sjálfstraust	  gæti	  ýtt	  töluvert	  mikið	  undir	  þunglyndiseinkenni	  hjá	  

ungu	  fólki.	  Ef	  	  unglingarnir	  trúðu	  því	  ekki	  að	  þeir	  væru	  að	  einhverju	  leyti	  verðugir	  og	  hefðu	  

tiltekna	  hæfileika	  kom	  í	  ljós	  að	  mun	  líklegra	  væri	  að	  þeir	  yrðu	  stressaðir,	  óttaslegnir	  og	  

færu	  að	  þróa	  með	  sér	  einkenni	  þunglyndis.	  Þeir	  nemendur	  sem	  voru	  með	  lágt	  sjálfstraust	  

og	  höfðu	  ekki	  mikla	  trú	  á	  sjálfum	  sér	  áttu	  mun	  erfiðara	  með	  að	  stjórna	  neikvæðum	  

tilfinningum	  sínum.	  Rannsakendur	  voru	  því	  sammála	  þeirri	  staðrend	  að	  æskilegast	  væri	  

fyrir	  starfsmenn	  í	  skólum	  og	  öðru	  fagfólki	  að	  efla	  sem	  mest	  sjálfstraust	  ungs	  fólks	  og	  virkja	  

hæfileika	  þeirra	  um	  leið	  (Ge,	  Se	  og	  Zhang,	  2015).	  

	  

3.2	  Meðferðarform	  við	  þunglyndi	  

Í	  meðferðum	  við	  þunglyndi	  skiptir	  ekki	  eingöngu	  máli	  að	  ná	  árangri	  á	  þunglyndinu	  sjálfu	  

heldur	  einnig	  áföllum	  og	  annarri	  vanlíðan	  sem	  gæti	  hafa	  orsakað	  þessi	  einkenni	  hjá	  

einstaklingnum.	  Meðferðin	  þarf	  því	  að	  stuðla	  að	  meiri	  öryggiskennd	  fyrir	  viðkomandi	  og	  

að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  frekari	  vanlíðan.	  Þegar	  um	  mjög	  alvarlegt	  þunglyndi	  er	  að	  ræða	  er	  þörf	  

á	  lyfjameðferð	  en	  einungis	  með	  því	  skilyrði	  að	  samtalsmeðferð	  eins	  og	  sér	  dugi	  ekki	  til.	  

Aðeins	  geðlæknar	  og	  heimilislæknar	  hafa	  leyfi	  til	  þess	  að	  útvega	  lyfjum	  eins	  og	  

geðdeyfðarlyfjum	  við	  þunglyndi.	  Það	  skiptir	  einnig	  miklu	  máli	  í	  bataferli	  einstaklings	  með	  

þennan	  kvilla	  að	  huga	  einnig	  að	  því	  að	  hreyfa	  sig.	  Einkenni	  þunglyndis	  eru	  ekki	  eingöngu	  

að	  finna	  innra	  með	  fólki	  eins	  og	  í	  tilfinningum	  þess	  eða	  hugsunum,	  heldur	  geta	  einnig	  

líkamleg	  einkenni	  gert	  vart	  við	  sig.	  Fólk	  getur	  þá	  farið	  að	  finna	  fyrir	  mjög	  mikilli	  þreytu.	  

Einstaklingar	  geta	  farið	  að	  eiga	  mjög	  erfitt	  með	  svefn	  og	  svefnvenjur	  sínar	  og	  því	  raskast	  
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daglegt	  skipulag	  og	  venjur.	  Líkamlegir	  verkir	  geta	  einnig	  komið	  fram.	  Mjög	  góðar	  líkur	  eru	  

á	  árangri	  á	  meðferðarformum	  við	  þunglyndi	  þó	  svo	  að	  einkennin	  séu	  oft	  erfið	  viðureignar	  

og	  einstaklingar	  glími	  oft	  á	  tíðum	  við	  svartnætti	  og	  litla	  von	  um	  bjarta	  framtíð	  (Ólafur	  Þór	  

Ævarsson,	  e.d.).	  	  

	  

Umræða	  

Ég	  tel	  að	  það	  skipti	  mjög	  miklu	  máli	  að	  uppeldismenntað	  fagfólk	  fylgist	  vel	  með	  líðan	  ungs	  

fólks.	  Þunglyndi	  getur	  verið	  mjög	  falið	  og	  ungir	  einstaklingar	  reyna	  að	  fela	  það	  fyrir	  þeim	  

fullorðnu	  eins	  lengi	  og	  þeir	  geta.	  Fagfólk	  þarf	  að	  grípa	  sem	  fyrst	  inn	  í	  þau	  tilfelli	  

einstaklinga	  þar	  sem	  þeim	  líður	  illa	  í	  til	  dæmis	  skólastofunni	  eða	  í	  félagsmiðstöðinni.	  Ef	  

einstaklingur	  er	  að	  mínu	  mati	  með	  mikla	  depurð	  og	  líður	  reglulega	  illa,	  þarf	  að	  athuga	  

þann	  einstakling	  betur	  til	  þess	  að	  finna	  út	  hvort	  að	  viðkomandi	  sé	  að	  þróa	  með	  sér	  

þunglyndi.	  	  

	  

4.	  Mannleg	  samskipti	  ungmenna	  

Í	  rannsókn	  sem	  framkvæmd	  var	  um	  tölvunotkun	  í	  Bandaríkjunum	  kom	  í	  ljós	  að	  mikil	  tengsl	  

voru	  á	  milli	  lítilla	  samskipta	  unglinga	  við	  jafnaldra	  sína	  og	  tölvunotkunar.	  Þegar	  

tölvunotkunin	  var	  of	  mikil	  virtist	  andleg	  heilsa	  unglinganna	  og	  persónuleikaeinkenni	  þeirra	  

raskast.	  Unglingarnir	  höfðu	  þá	  ekki	  eins	  mikla	  þörf	  fyrir	  eða	  áttu	  erfitt	  með	  mannleg	  

samskipti.	  Svo	  virðist	  sem	  stór	  hluti	  af	  samskiptum	  ungmenna	  í	  framhaldsskólum	  fari	  

mikið	  fram	  í	  gegnum	  internetið.	  Það	  verður	  til	  þess	  að	  unglingarnir	  eiga	  enn	  erfiðara	  með	  

samskipti	  augliti	  til	  auglitis.	  Í	  rannsókninni	  kom	  fram	  að	  samskipti	  á	  milli	  unglinganna	  voru	  

í	  langflestum	  tilfellum	  góð	  eða	  ásættanleg	  ef	  tölvunotkunin	  var	  ekki	  fram	  úr	  hófi	  og	  þeir	  

höfðu	  eitthvert	  aðhald,	  til	  dæmis	  inni	  á	  heimilinu	  (Ge,	  Ze	  o.fl.).	  	  
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4.1	  Misnotkun	  áfengis	  hjá	  ungmennum	  

Áfengisneysla	  unglinga	  hér	  á	  landi	  er	  talin	  vera	  vandamál	  sem	  er	  bæði	  félagslegt	  og	  

heilsufarslegt.	  Þó	  er	  þessi	  vandi	  töluvert	  á	  undanhaldi	  og	  forvarnarstarfið	  öflugt.	  

Unglingum	  finnst	  oft	  spennandi	  að	  byrja	  að	  drekka	  áfengi	  vegna	  þess	  að	  stangast	  á	  við	  

þau	  viðmið	  og	  reglur	  sem	  viðgangast	  í	  samfélaginu.	  Samkvæmt	  rannsóknum	  sem	  gerðar	  

hafa	  verið	  hér	  á	  landi	  um	  áfengisneyslu	  ungmenna	  kemur	  sterklega	  í	  ljós	  að	  ungmenni	  	  á	  

aldrinum	  16-‐	  19	  ára	  innbyrða	  töluvert	  meira	  af	  áfengi	  en	  þau	  sem	  eru	  á	  aldrinum	  13-‐	  15	  

ára.	  Ungmenni	  drekka	  oftast	  áfengi	  um	  helgar	  og	  þá	  í	  heimahúsum	  eða	  á	  skemmtistöðum.	  

Oft	  kemur	  sú	  umræða	  upp	  í	  samfélaginu	  hvort	  að	  neysla	  þessa	  hóps	  sé	  eins	  mikil	  og	  raun	  

ber	  vitni	  vegna	  þess	  að	  löglegt	  aldurstakmark	  á	  kaupum	  á	  áfengum	  drykkjum	  er	  tuttugu	  

ár.	  Fólki	  ber	  oft	  ekki	  saman	  um	  hvort	  að	  þau	  lög	  auki	  neysluna.	  Það	  geta	  skapast	  

hættulegar	  aðstæður	  þegar	  margir	  unglingar	  drekka	  saman	  áfengi	  og	  þá	  aðallega	  vegna	  

þess	  að	  oft	  eru	  allir	  í	  hópnum	  undir	  áhrifum	  áfengis	  og	  því	  enginn	  sem	  getur	  tekið	  ábyrgð	  

ef	  eitthvað	  gerist	  (Ása	  Guðmundsdóttir,	  1998).	  	  

	   	  

4.2	  Getur	  sjálfstraustið	  lækkað	  með	  neyslu	  áfengis	  og	  vímuefna?	  

Í	  rannsóknum	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  í	  Bandaríkjunum	  hafa	  komið	  í	  ljós	  mjög	  sterk	  tengsl	  á	  

milli	  lítils	  sjálfstrausts	  og	  mikillar	  misnotkunar	  áfengis	  og	  vímuefna.	  Bæði	  dregur	  mikil	  

drykkja	  töluvert	  mikið	  úr	  sjálfsmati	  og	  sjálfstrauststi	  unglinga	  og	  þeir	  fara	  einnig	  að	  detta	  

út	  af	  vinnumarkaðnum	  og	  úr	  námi.	  Því	  meiri	  sem	  drykkjan	  var,	  því	  meira	  lækkaði	  

sjálfstraustið.	  Samkvæmt	  þessum	  rannsóknum	  jókst	  drykkjan	  jafnt	  og	  þétt	  á	  milli	  mánaða	  

þegar	  ekki	  var	  gripið	  inn	  í	  af	  hálfu	  fjölskyldu,	  skólayfirvalda	  eða	  annarra	  fagaðila.	  

Félagsfærni	  þeirra	  sem	  neyttu	  áfengis	  og	  vímuefna	  reglulega	  varð	  minni	  og	  einangruðust	  

unglingarnir	  með	  jafnöldrum	  sem	  neyttu	  svipað	  magn	  af	  þessum	  vímuefnum.	  Hæfni	  þessa	  

hóps	  í	  námi	  varð	  lélegri	  með	  tímanum	  og	  einnig	  færni	  til	  mannlegra	  samskipta.	  Það	  sem	  

var	  einkennandi	  fyrir	  þessa	  hópa	  var	  sú	  staðreynd	  að	  þeir	  einstaklingar	  áttu	  líka	  töluvert	  

erfitt	  með	  félagsfærni	  sína	  þegar	  komið	  var	  á	  fullorðinsárin.	  Það	  gerðist	  vegna	  þess	  að	  

þeir	  hlutu	  aldrei	  þjálfun	  í	  því	  að	  eiga	  góð	  samskipti	  við	  aðra	  vegna	  þess	  ástands	  sem	  þeir	  

voru	  í	  þegar	  misnotkun	  þeirra	  var	  sem	  mest.	  Þessum	  einstaklingum	  fór	  með	  tímanum	  að	  

finnast	  þeir	  mjög	  ómerkilegir.	  Hættan	  sú	  að	  þegar	  unglingar	  fara	  að	  efast	  mikið	  um	  sjálfa	  
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sig	  geta	  þeir	  farið	  að	  framkvæma	  alls	  kyns	  verknaði	  sem	  þeim	  er	  ýtt	  út	  í	  eða	  hvattir	  til	  að	  

gera,	  eins	  og	  til	  dæmis	  að	  brjótast	  inn	  í	  verslanir	  eða	  heimahús	  og	  að	  stunda	  ólögleg	  

viðskipti	  að	  einhverju	  tagi.	  Það	  skiptir	  því	  gríðarlega	  miklu	  máli	  að	  heimili	  og	  skólar	  reyni	  

að	  gera	  sitt	  allra	  besta	  til	  þess	  að	  ungmenni	  leiðist	  ekki	  út	  í	  misnotkun	  af	  þessu	  tagi	  vegna	  

þess	  að	  það	  getur	  eyðilagt	  sjálfstraust	  þeirra	  og	  sjálfsmat	  á	  mjög	  stuttum	  tíma	  ef	  ekki	  er	  

gripið	  inn	  í	  fljótt.	  Þetta	  lága	  sjálfstraust	  verður	  svo	  til	  þess	  að	  bæði	  andleg	  og	  líkamleg	  

vanlíðan	  fer	  að	  gera	  vart	  við	  sig	  (Botvin,	  Diaz,	  Griffin	  og	  Scheier,	  2015.).	  	  

	   Til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  berjast	  gegn	  vímuefnafíkninni	  er	  mikilvægt	  að	  fagaðilar	  

vinni	  að	  því	  að	  sérsníða	  dagskrá	  fyrir	  þennan	  málaflokk.	  Margir	  fagaðilar	  þurfa	  að	  vinna	  að	  

því	  að	  koma	  góðum	  hugmyndum	  af	  stað	  sem	  auka	  áhuga	  unglinga	  til	  þess	  að	  taka	  þátt	  í	  

tómstundum	  svo	  að	  það	  leiðist	  ekki	  á	  ranga	  braut	  (Kelder,	  Murray,	  Orpinas,	  Prokhorof,	  

2001).	  	  

Komið	  hefur	  fram	  á	  síðustu	  árum	  viss	  fylgni	  á	  milli	  góðrar	  þekkingar	  fagfólks	  og	  

forvarnastarfs	  fyrir	  unglinga.	  Svo	  virðist	  sem	  að	  hinar	  ýmsu	  forvarnir	  sem	  farið	  hefur	  verið	  

í	  á	  síðustu	  árum	  hafi	  skilað	  mælanlegum	  árangri.	  Oftast	  nær	  eru	  þær	  auglýsingar	  sem	  eiga	  

að	  hafa	  áhrif	  á	  vímuefnafíkn	  ungmenna	  tengdar	  tómstundum.	  Að	  ungmennin	  eigi	  að	  nýta	  

tímann	  í	  að	  vera	  með	  vinum	  og	  fjölskyldu,	  taka	  þátt	  í	  félagsstarfi	  og	  að	  stunda	  íþróttir	  

(Álfgeir,	  Inga	  og	  Jón,	  2005).	  	  

	  

4.3	  Einelti	  

Einelti	  er	  það	  kallað	  þegar	  einn	  eða	  fleiri	  einstaklingar	  sýna	  öðrum	  einstaklingi,	  getur	  verið	  

einum	  eða	  fleiri,	  ómannúðlega	  hegðun	  sem	  hinum	  aðilanum	  eða	  aðilunum	  finnst	  mjög	  

særandi	  og	  vont.	  Þó	  er	  aðeins	  um	  einelti	  að	  ræða	  þegar	  viðkomandi	  þolandi	  eða	  þolendur	  

geta	  ekki	  svarað	  fyrir	  sig	  eða	  varið	  sig	  á	  annan	  hátt.	  Þegar	  um	  einelti	  hjá	  unglingum	  er	  að	  

ræða	  geta	  margs	  konar	  ástæður	  verið	  að	  baki	  eineltinu.	  Myndun	  hópa	  á	  þessum	  aldri	  er	  

mjög	  algeng	  og	  því	  getur	  orðið	  til	  neikvætt	  andrúmsloft	  við	  þær	  aðstæður.	  Það	  hvernig	  

einhver	  tiltekinn	  manneskja	  lítur	  út	  getur	  oft	  leitt	  til	  eineltis	  þar	  sem	  unglingar	  taka	  mjög	  

vel	  eftir	  því	  hvernig	  fólk	  klæðir	  sig	  og	  ber	  sig.	  Unglingar	  hafa	  líka	  mjög	  mikil	  áhrif	  á	  hvern	  

annan	  og	  geta	  því	  kynnt	  undir	  einhverjum	  tilteknum	  skoðunum	  eða	  slæmri	  hegðun	  hjá	  

hver	  öðrum.	  Oft	  er	  um	  svokallaða	  félagslega	  valdabaráttu	  að	  ræða	  og	  er	  það	  því	  oft	  
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markmið	  gerandans	  að	  reyna	  að	  ná	  betri	  stöðu	  innan	  tiltekins	  hóps	  og	  til	  þess	  að	  

viðkomandi	  einstaklingi	  líði	  betur	  með	  sjálfan	  sig	  og	  stöðu	  sína.	  Einelti	  getur	  verið	  mjög	  

flókið.	  Til	  dæmis	  eru	  oft	  mörg	  vitni	  af	  tilteknu	  einelti	  en	  vilja	  þó	  ekki	  láta	  vita	  af	  því	  vegna	  

þess	  að	  þau	  eru	  hrædd	  við	  stöðu	  sína	  og	  að	  lenda	  í	  því	  sama	  og	  þolandinn.	  Þetta	  verður	  til	  

þess	  að	  oft	  sannast	  ekki	  einelti	  strax	  og	  viðgengst	  í	  langan	  tíma	  (Samtök	  Starfsmanna	  

Fjármálafyrirtækja,	  2015).	  	  

	   Allt	  frá	  því	  að	  byrjað	  var	  að	  rannsaka	  einelti	  hefur	  það	  verið	  tengt	  við	  lágt	  

sjálfstraust.	  Frá	  sjónarhorni	  gerandans	  er	  þó	  málið	  oft	  aðeins	  flóknara.	  Þar	  geta	  ýmis	  

önnur	  vandkvæði	  verið	  til	  staðar	  fyrir	  utan	  lágt	  sjálfstraust.	  Oft	  eru	  undirliggjandi	  

vandamál	  þar	  að	  baki	  sem	  einstaklingur	  hefur	  ekki	  unnið	  nógu	  almennilega	  úr.	  Samkvæmt	  

rannsókn	  sem	  gerð	  var	  á	  Írlandi	  kom	  í	  ljós	  að	  ungmenni	  frá	  aldrinum	  8-‐	  18	  ára	  sem	  höfðu	  

aldrei	  verið	  þolendur	  eineltis	  eða	  gerendur	  höfðu	  að	  meðaltali	  mesta	  sjálfstraustið	  og	  leið	  

betur	  í	  skóla.	  Lægsta	  sjálfstraustið	  var	  áberandi	  mest	  á	  meðal	  þeirra	  sem	  höfðu	  verið	  

þolendur	  eineltis.	  Í	  rannsókninni	  og	  niðurstöðum	  hennar	  kom	  einnig	  sterklega	  í	  ljós	  að	  

þau	  ungmenni	  sem	  höfðu	  mikið	  og	  gott	  sjálfstraust	  fyrir	  urðu	  ekki	  þolendur	  eineltisins,	  en	  

þau	  sem	  höfðu	  lítið	  sjálfstraust	  voru	  mun	  líklegri	  til	  þess	  að	  verða	  strítt	  og	  lögð	  í	  einelti.	  

Einnig	  kom	  í	  ljós	  að	  þau	  börn	  sem	  voru	  með	  kvíða	  voru	  líklegri	  til	  þess	  að	  verða	  þolendur	  

eineltis.	  Þetta	  skýrir	  hvers	  vegna	  þarf	  að	  huga	  að	  þeim	  hópi	  sem	  líður	  illa	  í	  skólanum	  og	  að	  

grípa	  þurfi	  inn	  í	  til	  þess	  að	  þau	  verði	  ekki	  þolendur	  ofbeldis	  og	  eineltis	  (Kirkham	  og	  Moore,	  

2001).	  	  

	  

Umræða	  

Tölvufíkn	  ungmenna	  er	  alvarlegt	  mál	  í	  okkar	  samfélagi.	  Að	  mínu	  mati	  veldur	  

tölvunotkunin	  því	  að	  ungmenni	  í	  dag	  eiga	  í	  mörgum	  tilfellum	  ekki	  auðvelt	  með	  samskipti	  

og	  kunna	  oft	  á	  tíðum	  ekki	  almenn	  viðmið	  í	  samskiptum.	  Þessi	  mikla	  tölvunotkun	  getur	  

einnig	  orðið	  til	  þess	  að	  þau	  einangri	  sig	  svo	  mikið	  að	  þau	  hafi	  ekki	  færni	  til	  þess	  að	  vera	  í	  

eðlilegum	  og	  félagslegum	  samskiptum	  við	  jafnaldra	  sína	  vegna	  þess	  að	  þau	  hafa	  ekki	  

sjálfstraust	  til	  þess,	  enda	  séu	  þau	  ekki	  vön	  því	  að	  þurfa	  að	  eiga	  innihaldsrík	  samtöl.	  	  

Að	  mínu	  mati	  er	  það	  nefnilega	  einveran	  sem	  gerir	  ungmennum	  ekki	  gott	  og	  þegar	  

þeim	  finnst	  þau	  ekki	  falla	  inn	  í	  hópinn	  í	  skólanum.	  Þá	  fara	  þau	  að	  reyna	  að	  afla	  sér	  
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virðingar	  hjá	  öðrum	  og	  þá	  er	  oft	  voðinn	  vís.	  Þarna	  fara	  oft	  aðrir	  að	  hvetja	  einstaklinga	  sem	  

eru	  ekki	  sterkir	  félagslega	  til	  þess	  að	  prufa	  eitt	  og	  annað	  til	  þess	  að	  sanna	  sig	  fyrir	  

hópnum.	  Þarna	  fær	  oft	  unglingurinn	  vissa	  virðingu	  og	  eftirtekt	  sem	  hann	  telur	  sig	  ekki	  fá	  

annars	  staðar.	  Einnig	  er	  mikilvægt	  að	  unglingar	  sem	  eiga	  á	  hættu	  að	  fara	  út	  í	  

áhættuhegðun	  séu	  ekki	  látnir	  saman	  í	  hópavinnu	  í	  frístundastarfi,	  heldur	  fái	  að	  njóta	  sín	  

með	  öðrum	  sem	  hafa	  jafnvel	  ekki	  eins	  slæm	  áhrif	  á	  þá	  einstaklinga.	  	  

	  

5.	  Sjálfstraust	  	  

Sjálfstraust	  hefur	  markvisst	  verið	  rannsakað	  á	  síðustu	  áratugum	  og	  hefur	  komið	  í	  ljós	  að	  

hægt	  er	  að	  draga	  úr	  og	  koma	  í	  veg	  fyrir	  lítið	  sjálfstraust	  með	  því	  að	  þjálfa	  viðkomandi	  

einstakling.	  Margir	  fagaðilar	  hafa	  unnið	  að	  því	  að	  reyna	  að	  styrkja	  ungmenni	  til	  meira	  

sjálfstrausts	  og	  hærra	  sjálfsmats.	  Það	  sem	  hefur	  komið	  sterklega	  í	  ljós	  á	  meðal	  þeirra	  sem	  

vinna	  með	  ungu	  fólki	  með	  lágt	  sjálfstraust	  og	  raunar	  fullorðnum	  líka	  er	  það	  að	  það	  tekur	  

nokkurn	  tíma	  að	  vinna	  bug	  á	  lélegu	  sjálfsmati	  en	  það	  er	  hægt	  með	  góðri	  þjálfun,	  hvort	  

sem	  það	  er	  í	  formi	  samtalsmeðferða	  eða	  með	  annarri	  þjálfun	  (Castelli,	  2008).	  	  

	   Hægt	  er	  að	  bæta	  sjálfstraust	  unglinga	  með	  því	  að	  hvetja	  þau	  áfram	  í	  að	  stunda	  

áhugamál	  sín	  og	  að	  taka	  þátt	  í	  starfi	  sem	  eflir	  þá	  félagslega.	  Tómstundir	  hafa	  þau	  áhrif	  að	  

einstaklingur	  fer	  að	  þora	  meira,	  tekur	  þátt	  í	  viðfangsefnum	  hópa	  innan	  síns	  

tómstundastarfs	  og	  fer	  að	  fá	  frumkvæði	  og	  aukinn	  skilning	  á	  félagslegum	  samskiptum	  og	  

viðfangsefnum	  (Hankin,	  Abramson,	  Siler,	  2001).	  	  

	  

Umræða	  

Ég	  tel	  að	  margt	  af	  því	  sem	  tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræðingar	  læra	  í	  námi	  sínu	  geri	  þeim	  

kleift	  til	  þess	  að	  rjúfa	  félagslega	  einangrun	  hjá	  einstaklingum	  og	  hækka	  hjá	  þeim	  

sjálfstraustið,	  til	  dæmis	  með	  ýmsu	  hópastarfi	  sem	  snýr	  að	  því	  að	  finna	  styrkleika	  

einstaklinga	  og	  efla	  þá	  enn	  frekar.	  Það	  er	  líka	  mikilvægt	  að	  allir	  einstaklingarnir	  í	  

tómstundastarfinu	  nái	  tökum	  á	  því	  að	  finna	  styrkeika	  hjá	  öðrum	  eftir	  að	  þeir	  hafa	  sjálfir	  

fengið	  ágætt	  sjálfstraust.	  Ýmis	  hugmyndavinna	  getur	  komið	  að	  góðu	  gagni	  hjá	  
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nemendunum	  sjálfum	  til	  þess	  að	  auka	  gagnsæi	  í	  starfinu	  eins	  og	  til	  dæmis	  að	  ungmennin	  

hafi	  sjálf	  áhrif	  á	  það	  hvernig	  er	  best	  að	  hátta	  starfinu.	  	  

	  

6.	  Lausnir	  við	  lágu	  sjálfstrausti	  

Margar	  lausnir	  geta	  verið	  við	  lágu	  sjálfstrausti.	  Nokkrar	  þeirra	  verða	  taldar	  upp	  hér.	  

Undirstaða	  þess	  að	  hafa	  gott	  sjálfstraust	  er	  það	  að	  hafa	  góða	  sjálfsmynd.	  Einstaklingar	  

þurfa	  að	  ákveða	  það	  meðvitað	  að	  byggja	  upp	  sjálfsmynd	  sína.	  Það	  sem	  veldur	  því	  að	  

sjálfsmynd	  ungs	  fólks	  er	  oft	  ekki	  góð	  er	  sú	  að	  það	  hugsar	  í	  sífellu	  um	  það	  hvað	  öðru	  fólki	  

finnst	  um	  það.	  Lausnin	  við	  því	  er	  að	  taka	  ekki	  öllu	  sem	  sagt	  er	  persónulega	  og	  geta	  valið	  

hvað	  skiptir	  máli	  í	  því	  sem	  aðrir	  segja	  og	  gleyma	  hinu.	  Til	  þess	  að	  vera	  með	  gott	  

sjálfstraust	  þarf	  einstaklingurinn	  að	  finna	  að	  hann	  hafi	  stjórn	  á	  þeim	  aðstæðum	  sem	  hann	  

er	  í.	  Mismunandi	  aðstæður	  hafa	  ólík	  áhrif	  á	  fólk	  og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  einstaklingur	  hafi	  

þá	  sjálfsvirðingu	  sem	  þarf	  til	  þess	  að	  samskipti	  við	  aðra	  gangi	  betur.	  Góð	  sjálfsmynd	  ásamt	  

góðri	  sjálfsvirðingu	  byggja	  upp	  öflugt	  sjálfstraust.	  Það	  skiptir	  máli	  að	  ungu	  fólki	  þyki	  vænt	  

um	  sjálft	  sig	  til	  þess	  að	  öðlast	  meira	  sjálfstraust.	  Þá	  er	  gott	  að	  viðkomandi	  samþykki	  að	  

fullu	  galla	  síns	  og	  kosti	  en	  tali	  sig	  ekki	  niður.	  Til	  þess	  að	  öðlast	  betra	  og	  sterkara	  

sjálfstraust	  þarf	  einstaklingur	  að	  hafa	  eins	  mikla	  stjórn	  á	  hugsunum	  sínum	  og	  mögulegt	  er.	  

Þá	  skiptir	  töluverðu	  máli	  að	  hann	  hugsi	  út	  frá	  sjálfum	  sér	  í	  stað	  þess	  að	  bera	  sig	  í	  sífellu	  

saman	  við	  annað	  fólk.	  Það	  er	  samanburðurinn	  sem	  gerir	  fólki	  oft	  erfitt	  fyrir	  og	  veldur	  því	  

að	  sjálfstraustið	  lækkar	  vegna	  þess	  að	  það	  telur	  sig	  ekki	  hafa	  eins	  mikið	  að	  bera	  eins	  og	  

aðrir.	  Út	  frá	  þessum	  samanburði	  fer	  einstaklingur	  oft	  á	  tíðum	  að	  verða	  mjög	  neikvæður	  í	  

garð	  sjálfs	  síns	  og	  horfir	  eingöngu	  á	  það	  sem	  er	  neikvætt	  í	  fari	  sínu	  en	  ekki	  það	  jákvæða.	  

Að	  hafa	  trú	  á	  sinni	  eigin	  getu	  lýsir	  því	  að	  viðkomandi	  einstaklingur	  hafi	  gott	  sjálfstraust.	  Sá	  

einstaklingur	  er	  raunsær	  og	  hefur	  engar	  skilgreiningar	  á	  því	  afhverju	  hann	  ætti	  ekki	  að	  

getað	  framkvæmt	  og	  náð	  þeim	  markmiðum	  sem	  hann	  vill.	  Sá	  sem	  hefur	  gott	  sjálfstraust	  

treystir	  sjálfum	  sér	  og	  öðrum.	  Hann	  hefur	  ekki	  ástæðu	  til	  þess	  að	  efast	  um	  eitthvað	  

tiltekið,	  heldur	  hefur	  trú	  á	  viðfangsefnum	  sínum	  og	  markmiðum.	  Til	  þess	  að	  öðlast	  meira	  

sjálfstraust	  þarf	  einstaklingur	  að	  þjálfa	  það	  með	  sér.	  Oft	  á	  tíðum	  getur	  einstaklingur	  þurft	  

aðstoð	  við	  að	  efla	  sjálfstraust	  sitt.	  Eitt	  þeirra	  atriða	  sem	  skiptir	  máli	  að	  gera	  til	  þess	  að	  

öðlast	  meira	  sjálfstraust	  er	  það	  að	  getað	  farið	  með	  jákvæðar	  staðhæfingar	  fyrir	  sjálfan	  sig.	  
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Þá	  telur	  viðkomandi	  sér	  trú	  um	  að	  hann	  geti	  náð	  markmiðum	  sínum	  og	  hafi	  alla	  burði	  til	  

þess.	  Orðin	  og	  setningarnar	  sem	  töluð	  eru	  þurfa	  að	  vera	  sannfærandi	  fyrir	  einstaklinginn	  

svo	  að	  hann	  trúi	  þeim	  sjálfur.	  Til	  þess	  að	  auka	  sjálfstraust	  sitt	  þarf	  einstaklingur	  að	  vera	  

tilbúinn	  til	  þess	  að	  leggja	  á	  sig	  vinnu	  til	  þess.	  Best	  er	  að	  hefja	  þessa	  vinnu	  fyrr	  en	  seinna.	  

Annað	  sem	  fólk	  þarf	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  er	  það	  að	  það	  gera	  allir	  mistök	  og	  því	  er	  engin	  

ástæða	  til	  þess	  að	  óttast	  það	  að	  geta	  gert	  mistök.	  Mistökin	  eru	  til	  þess	  að	  læra	  af	  þeim.	  

Það	  er	  líka	  gott	  að	  vera	  í	  kringum	  fólk	  sem	  er	  jákvætt	  til	  þess	  að	  öðlast	  betri	  líðan.	  Það	  

skiptir	  máli	  að	  einstaklingur	  átti	  sig	  á	  því	  að	  neikvæðni	  er	  mun	  meira	  tengt	  óraunsæi	  en	  

raunsæi.	  Ef	  viðkomandi	  er	  neikvæður	  út	  í	  sjálfan	  sig	  eru	  allar	  líkur	  á	  því	  að	  hann	  sé	  ekki	  

raunsær	  vegna	  þess	  að	  aðrir	  eru	  örugglega	  ekki	  á	  sama	  máli	  (Jóhann	  Ingi	  Gunnarsson	  og	  

Sæmundur	  Hafsteinsson,	  2005).	  	  

	   Til	  þess	  að	  öðlast	  aukið	  sjálfstraust	  er	  mikilvægt	  að	  einstaklingar	  trúi	  því	  á	  mjög	  

sannfærandi	  hátt	  að	  þeir	  geti	  látið	  drauma	  sína	  rætast.	  Hér	  þarf	  viljinn	  til	  þess	  líka	  að	  vera	  

til	  staðar.	  Allir	  upplifa	  einhverjar	  mótbárur	  og	  því	  þarf	  einstaklingurinn	  að	  hafa	  nægilega	  

mikla	  trú	  á	  sjálfum	  sér	  til	  þess	  að	  geta	  komist	  í	  gegnum	  erfiðar	  aðstæður	  og	  hafi	  trú	  á	  því.	  

Þá	  er	  viðkomandi	  með	  sjálfstraust.	  Þeir	  sem	  hafa	  sjálfstraust	  taka	  þeim	  áskorunum	  sem	  

gefast	  og	  þeim	  tækifærum	  sem	  þeir	  fá.	  Til	  þess	  að	  einstaklingur	  geti	  aukið	  sjálfstraustið	  

þarf	  hann	  að	  gera	  sér	  að	  fullu	  grein	  fyrir	  því	  að	  hann	  hafi	  eitthvað	  merkilegt	  fram	  að	  færa	  

og	  að	  hann	  hafi	  marga	  góða	  eiginleika	  í	  fari	  sínu.	  Einnig	  þarf	  hann	  að	  trúa	  því	  að	  hans	  

skoðanir	  hafi	  rétt	  á	  sér	  og	  að	  þær	  hugmyndir	  sem	  honum	  detti	  í	  hug	  séu	  jafn	  mikilvægar	  

og	  hugmyndir	  annara.	  Um	  leið	  og	  sjálfstraustið	  eykst	  minnkar	  óttinn	  við	  margt.	  Það	  er	  

vegna	  þess	  að	  viðkomandi	  hefur	  trú	  á	  sjálfum	  sér	  og	  því	  sem	  hann	  er	  að	  framkvæma	  og	  

þarf	  því	  ekkert	  að	  óttast.	  Ungt	  fólk	  þarf	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  því	  að	  ástæða	  þess	  að	  það	  

hefur	  ekki	  trú	  á	  sjálfu	  sér	  er	  á	  engan	  hátt	  vöntun	  á	  einhverju	  í	  fari	  þeirra	  eða	  persónuleika,	  

heldur	  skortur	  á	  sjálfstrausti	  og	  góðu	  sjálfsmati.	  Að	  síðustu	  í	  þeirri	  upptalningu	  sem	  fram	  

fór	  hér	  að	  ofan	  er	  vert	  að	  minnast	  á	  öryggi	  í	  framkomu.	  Að	  bæta	  framkomu	  sína	  er	  

mikilvægur	  hluti	  þess	  að	  auka	  sjálfstraust	  sitt.	  Með	  því	  að	  þjálfa	  framkomuna	  eykst	  öryggi	  

í	  samskiptum	  við	  aðra	  um	  leið	  og	  sjálfstrausið	  eykst.	  Þegar	  framkoman	  er	  góð	  er	  oft	  borin	  

meiri	  virðing	  fyrir	  einstaklingnum	  og	  þá	  fer	  hann	  að	  auka	  virðinguna	  fyrir	  sjálfum	  sér	  

einnig	  (Álfheiður	  Steinþórsdóttir	  og	  Guðfinna	  Eydal,	  2001).	  	  
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Umræða	  

Sem	  betur	  fer	  er	  boðið	  upp	  á	  ýmsa	  aðstoð	  af	  hálfu	  fagfólks	  fyrir	  ungt	  fólk	  sem	  leitast	  eftir	  

meira	  sjálfstrausti.	  Má	  þar	  nefna	  Dale	  Carnegie	  þjálfun	  sem	  miðar	  að	  því	  að	  auka	  

sjálfstraustið	  hjá	  ungu	  fólki	  með	  því	  að	  stækka	  þægindarhring	  þeirra	  og	  þjálfa	  það	  í	  þá	  átt	  

að	  verða	  með	  sterkari	  sjálfsmynd	  og	  meira	  sjálfstraust	  eftir	  að	  námskeiði	  lýkur.	  Það	  sem	  

er	  mjög	  jákvætt	  við	  þessa	  þjálfun	  er	  sú	  staðreynd	  að	  hjá	  Dale	  Carnegie	  starfa	  eingöngu	  vel	  

menntaðir	  þjálfarar	  með	  mikla	  reynslu	  og	  öll	  þjálfunin	  byggist	  upp	  á	  hvatningu	  svo	  að	  

þátttakandinn	  geti	  styrkst	  til	  muna	  á	  meðan	  á	  þjálfuninni	  stendur.	  	  

	  

7.	  Tómstundaiðkun	  ungs	  fólks	  	  

Það	  getur	  reynst	  töluvert	  erfitt	  að	  skilgreina	  hugtakið	  tómstundir.	  Mörg	  hugtök	  eru	  notuð	  

fyrir	  þær	  athafnir	  sem	  fólk	  stundar	  í	  frítíma	  sínum.	  Til	  þess	  að	  skilgreina	  hugtakið	  betur	  út	  

frá	  aðstæðum	  hér	  á	  landi	  er	  hægt	  að	  útskýra	  það	  út	  frá	  fimm	  flokkum.	  Tómstundir	  sem	  

tími	  er	  oft	  notaður.	  Margir	  útskýra	  tómstundir	  þannig	  að	  um	  sé	  að	  ræða	  tíma	  fyrir	  utan	  

vinnu	  sem	  hver	  og	  einn	  nýtir	  á	  sinn	  eigin	  hátt.	  Einnig	  nefna	  margir	  sem	  spurðir	  eru	  um	  

merkingu	  hugtaksins	  að	  tómstundir	  eigi	  sér	  stað	  í	  tíma	  sem	  er	  ekki	  hluti	  af	  vinnu	  fólks.	  

Þess	  vegna	  má	  segja	  út	  frá	  þessari	  nálgun	  að	  tómstundir	  eigi	  sér	  stað	  í	  tíma	  sem	  er	  ekki	  

hluti	  af	  störfum	  fólks	  og	  fyrir	  utan	  daglegar	  skyldur.	  Önnur	  nálgunin	  er	  tómstundir	  sem	  

viss	  athöfn	  sem	  við	  framkvæmum.	  Það	  er	  að	  segja	  að	  tómstundir	  séu	  einhverjar	  athafnir	  

sem	  stundaðar	  eru	  í	  frítíma	  einstaklings,	  hér	  má	  nefna	  til	  dæmis	  ýmis	  konar	  félagsstörf	  og	  

annað	  sem	  fólk	  velur	  sér	  að	  stunda	  í	  frítímanum.	  Í	  þessari	  nálgun	  er	  því	  meira	  horft	  til	  

þess	  sem	  gert	  er	  í	  frítímanum	  en	  ekki	  á	  einstaklinginn	  sjálfan.	  Þessi	  nálgun	  þykir	  þó	  hafa	  

nokkra	  annmarka	  eins	  og	  sú	  fyrrnefnda	  vegna	  þess	  að	  hér	  er	  ekkert	  rætt	  um	  það	  hvað	  

tómstundir	  gera	  fyrir	  einstaklinginn	  og	  hvaða	  áhrif	  tómstundir	  geta	  haft	  í	  daglegu	  lífi	  hans.	  

Þriðja	  nálgunin	  er	  út	  frá	  gæðum.	  Í	  þeirri	  nálgun	  er	  talað	  um	  að	  tómstundir	  séu	  flokkaðar	  

sem	  gæði	  hvers	  einstaklings.	  Því	  þurfa	  tómstundir	  út	  frá	  þessari	  nálgun	  að	  hafa	  góð	  áhrif	  á	  

einstaklinginn	  og	  veita	  honum	  gleði	  og	  ánægju.	  Hér	  er	  fjallað	  um	  að	  í	  tómstundum	  sé	  

einstaklingur	  að	  safna	  kröftum	  eftir	  vinnudaginn	  og	  að	  efla	  sjálfan	  sig	  um	  leið	  á	  

uppbyggilegan	  og	  jákvæðan	  hátt.	  Hér	  er	  einnig	  fjallað	  um	  það	  að	  tómstundir	  séu	  eitthvað	  

sem	  fólk	  velur	  sér	  og	  sé	  hluti	  af	  áhugasviði	  einstaklingsins.	  Tómstundir	  séu	  því	  ákveðnar	  
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að	  fullu	  út	  frá	  honum	  sjálfum.	  Í	  fjórðu	  nálguninni	  er	  horft	  á	  tómstundir	  sem	  viss	  viðhorf.	  

Þar	  er	  fjallað	  um	  þá	  staðreynd	  að	  það	  sem	  getur	  verið	  tómstund	  fyrir	  einni	  manneskju	  

getur	  verið	  eitthvað	  allt	  annað	  og	  jafnvel	  vinna	  fyrir	  öðrum.	  Því	  ákvarði	  einstaklingur	  að	  

fullu	  sjálfur	  hvað	  hann	  lítur	  á	  sem	  tómstundir	  og	  hvað	  ekki.	  Því	  eiga	  tómstundir	  sér	  stað	  

hvar	  sem	  er	  og	  raunar	  hvenær	  sem	  er	  einnig.	  Tími	  og	  staður	  ákvarðast	  því	  eingöngu	  út	  frá	  

einstaklingnum.	  Hér	  geta	  því	  tveir	  einstaklingar	  við	  sömu	  iðju	  lagt	  algjörlega	  ólíkar	  

útskýringar	  á	  því	  hvað	  tómstundir	  eru	  og	  hvort	  um	  tómstundir	  sé	  að	  ræða	  eða	  ekki.	  Til	  

dæmis	  getur	  einstaklingur	  litið	  á	  starf	  sitt	  sem	  tómstund	  ef	  honum	  líkar	  vinnan	  á	  meðan	  

öðrum	  finnst	  starfið	  eingöngu	  vera	  vinna.	  Fimmta	  og	  síðasta	  skilgreiningin	  á	  hugtakinu	  

tómstundir	  fjallar	  um	  tómstundir	  sem	  visst	  hlutverk.	  Hér	  er	  aftur	  litið	  á	  tómstundir	  sem	  

eitthvað	  sem	  einstaklingur	  nýtir	  sér	  en	  einnig	  samfélagið	  sem	  hann	  er	  hluti	  af.	  Því	  er	  

hugtakið	  tómstundir	  út	  frá	  þessari	  nálgun	  aðeins	  eitthvað	  sem	  er	  jákvætt	  og	  leiðir	  gott	  af	  

sér.	  Einnig	  er	  fjallað	  um	  það	  að	  tómstundir	  leiði	  af	  sér	  vissar	  hegðanir	  sem	  eru	  jákvæðar	  

fyrir	  samfélagið	  allt	  og	  eru	  hluti	  af	  óskrifuðum	  reglum	  þess	  (Vanda	  Sigurgeirsdóttir,	  2010).	  	  

Unglingar	  þurfa	  að	  fá	  tómstundir	  sínar	  í	  gegnum	  eitthvað	  annað	  starf	  en	  einungis	  

skólastarfið.	  Umhverfisáhrifin	  hafa	  oft	  mikil	  áhrif	  á	  það	  hvernig	  tómstundir	  henta	  hverjum	  

og	  einum	  unglingi.	  Samkvæmt	  rannsóknum	  hefur	  komið	  í	  ljós	  að	  umhverfisþátturinn	  hafði	  

mest	  áhrif	  og	  var	  þá	  stuðst	  við	  þá	  staðreynd	  að	  félagsskapur	  og	  vinahópur	  hvers	  

einstaklings	  hefði	  áhrif	  á	  það	  hvort	  hann	  tæki	  þátt	  í	  skapandi	  tómstundum,	  

íþróttatengdum	  tómstundum	  eða	  til	  dæmis	  hópastarfi	  með	  mismunandi	  einstaklingum.	  

Einnig	  höfðu	  heimilisaðstæður	  mjög	  mikil	  áhrif	  og	  var	  þá	  fjallað	  um	  það	  í	  því	  samhengi	  að	  

sumar	  fjölskyldur	  stunduðu	  miklar	  tómstundir	  saman	  á	  meðan	  aðrar	  fjölskyldur	  áttu	  ekki	  

margar	  stundir	  saman	  (Haberstick,	  Zeiger,	  Corley,	  2014).	  	  	  

Það	  hefur	  sýnt	  sig	  að	  tómstundir	  auka	  lífsgæði	  til	  muna.	  Í	  tómstundum	  fær	  

einstaklingur	  oft	  tíma	  sem	  hefur	  viss	  gæði	  fyrir	  hann	  þar	  sem	  honum	  líður	  vel	  og	  fær	  að	  

njóta	  sín.	  Þar	  gleymir	  hann	  oft	  sínum	  óþægilega	  raunveruleika	  og	  vanlíðan	  sinni	  (Leversen,	  

Danielsen,	  Birkeland,	  Samdal,	  2012).	  	  
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7.1	  Hindranir	  unglinga	  í	  tómstundastarfi	  

Yfirþyngd	  nemenda	  í	  skólum	  getur	  haft	  slæm	  áhrif	  á	  tómstunaiðkun	  þeirra.	  Sjálfsmyndin	  

er	  oft	  sködduð	  vegna	  lélegs	  sjálfstrausts	  einstaklinganna	  vegna	  þeirra	  ytra	  útlits.	  Það	  

veldur	  því	  oftar	  en	  ekki	  að	  nemendur	  hafa	  ekki	  áhuga	  á	  að	  taka	  þátt	  í	  því	  félagsstarfi	  sem	  

boðið	  er	  upp	  á	  bæði	  innan	  og	  utan	  skóla.	  Í	  spurningalistakönnun	  sem	  lögð	  var	  fram	  fyrir	  

nemendum	  skóla	  kom	  í	  ljós	  að	  stúlkur	  voru	  mun	  lélegri	  við	  að	  iðka	  tómstundir,	  þeirra	  

hlutfall	  var	  töluvert	  lægra	  en	  drengja	  og	  af	  þeim	  stúlkum	  sem	  voru	  spurðar	  voru	  ekki	  

nema	  um	  10%	  sem	  voru	  í	  fullri	  virkni	  í	  sínum	  tómstundum.	  Þarna	  spilaði	  oft	  inn	  í	  að	  

líkamleg	  geta	  var	  einnig	  ekki	  nægilega	  góð	  og	  ungmennin	  voru	  oft	  orkulítil.	  Margir	  

nemendur	  höfðu	  einnig	  misst	  tökin	  á	  offitu	  sinni	  og	  oftar	  en	  ekki	  buðu	  heimilisaðstæður	  

upp	  á	  það	  að	  næringin	  var	  ekki	  nógu	  góð	  sem	  þau	  voru	  að	  fá.	  Einnig	  var	  skortur	  á	  

hvatningu	  áberandi	  í	  þessari	  könnun	  (Youssef,	  Al	  Shafie,	  Al-‐	  Mukhaini,	  Al-‐	  Balushi,	  2013).	  	  

Svo	  virðist	  vera	  að	  fólk	  leggi	  minna	  út	  fyrir	  tómstundum	  barna	  sinna	  þegar	  margir	  

búa	  á	  heimilinu	  og	  foreldrarnir	  eru	  ekki	  í	  störfum	  sem	  þeir	  fá	  vel	  greitt	  fyrir.	  Innkoman	  

virðist	  ráða	  mestu	  um	  það	  hversu	  mikið	  hlutfall	  af	  fjármunum	  foreldrar	  nýta	  til	  tómstunda	  

barna	  sinna.	  Ekki	  virðist	  vera	  eins	  mikið	  sparað	  þótt	  margir	  séu	  á	  heimilinu	  ef	  að	  

foreldrarnir	  eru	  bæði	  tvö	  í	  góðum	  störfum	  sem	  gefa	  auknar	  tekjur	  (Altonen,	  Kujala	  Kaprio,	  

2014).	  	  

 Tómstundir	  unglinga	  þurfa	  að	  kveikja	  á	  áhugahvöt	  viðkomandi	  einstaklings	  og	  

hann	  þarf	  að	  fá	  þar	  vissa	  útrás	  sem	  hann	  fær	  ekki	  heima	  við.	  Ef	  tómstundirnar	  eru	  ekki	  að	  

fullnægja	  þörf	  unglinganna	  til	  félagslegra	  samskipta	  er	  það	  mjög	  alvarlegt.	  Ungmennin	  

fara	  þá	  oft	  á	  finna	  sér	  annað	  áhugavert	  og	  því	  miður	  er	  það	  tengt	  lífsstíl	  sem	  gerir	  þeim	  

ekki	  gott	  eins	  og	  áfengis-‐	  og	  vímuefnanotkun	  (Wegner,	  Flisher,	  Muller,	  Lombard,	  2006).	  	  	  

	   	  Forvarnir	  skipta	  gríðarlega	  miklu	  máli	  á	  unglingsárum	  til	  þess	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  

áhættuhegðun.	  Það	  er	  gert	  með	  því	  að	  halda	  ýmsa	  fræðslu	  í	  skólum	  og	  leggja	  fyrir	  

nemendur	  spurningalistakannanir	  til	  þess	  að	  komast	  að	  því	  mynstri	  sem	  gæti	  myndast	  í	  

bekknum	  og	  hvernig	  félagslegu	  tengslin	  eru	  (Ywasaki,	  2001).	  	  
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Umræða	  

Það	  er	  mikilvægt	  að	  unglingar	  sem	  hafa	  svipuð	  áhugamál	  séu	  hattir	  áfram	  sem	  hópur	  

bæði	  utan	  og	  innan	  skólans.	  Það	  skiptir	  mestu	  máli	  að	  fagaðili	  sjái	  um	  starfið	  og	  haldi	  utan	  

um	  hópinn	  og	  leiði	  hann	  áfram	  að	  réttu	  markmiði	  og	  sé	  bæði	  hvetjandi	  og	  jákvæður.	  Það	  

er	  mjög	  jákvætt	  að	  unglingar	  nýti	  frítima	  sinn	  með	  fjölskyldu	  sinni,	  enda	  er	  það	  gott	  fyrir	  

alla	  meðlimi	  fjölskyldunnar	  til	  þess	  að	  styrkja	  böndin	  sín	  á	  milli,	  en	  hver	  og	  einn	  unglingur	  

hefur	  samt	  sem	  áður	  þörf	  á	  því	  að	  vera	  með	  öðrum	  einstaklingum	  á	  svipuðum	  aldri	  sem	  

hafa	  svipuð	  áhugamál.	  	  

Á	  unglingsárum	  hvers	  einstaklings	  fer	  fram	  gríðarlega	  mikið	  mótunar-‐	  og	  

þroskaferli	  og	  því	  skiptir	  máli	  að	  unglingar	  stundi	  tómstundir	  sínar	  vegna	  mótunar	  

sjálfsmyndar	  þeirra	  sem	  getur	  verið	  mjög	  viðkvæm	  og	  í	  sumum	  tilfellum	  brotin	  á	  þessum	  

árum.	  Miklar	  breytingar	  eiga	  sér	  stað	  í	  lífi	  þessara	  einstaklinga	  og	  eru	  þeir	  oft	  ekki	  búnir	  að	  

móta	  allar	  sínar	  skoðanir	  og	  áhugamál	  og	  því	  skiptir	  máli	  að	  mínu	  mati	  að	  fagaðili	  sé	  til	  

staðar.	  Þarna	  kemur	  ýmislegt	  félagsstarf	  að	  miklu	  gagni,	  til	  dæmis	  starf	  í	  

félagsmiðstöðvum	  og	  íþrótta-‐	  og	  æskulýðsstarf.	  Oft	  myndast	  á	  þessum	  árum	  vinahópar	  

sem	  haldast	  í	  hendur	  fram	  á	  fullorðinsár.	  Eitt	  það	  versta	  að	  mínu	  áliti	  er	  það	  þegar	  

unglingar	  fá	  ekki	  að	  njóta	  sín	  félagslega	  í	  æsku	  vegna	  þess	  að	  það	  fylgir	  þeim	  oft	  það	  sem	  

eftir	  er.	  Þetta	  fólk	  verður	  oft	  með	  mjög	  lítið	  sjálfstraust	  og	  slakt	  sjálfsmat,	  á	  fáa	  vini	  og	  

heldur	  sig	  til	  hlés	  og	  líður	  oftar	  en	  ekki	  illa	  í	  hópi	  með	  fjölda	  fólks.	  Þetta	  getur	  verið	  mjög	  

hamlandi	  og	  einstaklingur	  nær	  ekki	  að	  njóta	  sín	  eins	  mikið,	  hvorki	  á	  unglinsárum	  né	  þegar	  

komið	  er	  fram	  á	  fullorðinsárin.	  	  

Það	  er	  mjög	  alvarlegt	  þegar	  unglingar	  komast	  ekki	  út	  úr	  þeim	  vítahring	  sem	  fylgir	  

oft	  óheilbrigðu	  líferni.	  Það	  er	  hlutverk	  tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræðinga	  að	  bregðast	  við	  

þessu	  vegna	  þess	  að	  oft	  kemur	  ekki	  nægilega	  mikil	  hvatning	  heiman	  frá	  og	  oft	  eru	  þessir	  

nemendur	  ekki	  í	  stórum	  vinahópum	  og	  hafa	  því	  ekki	  mikil	  tengsl	  við	  aðra	  sem	  hvetja	  þau	  

áfram.	  Þarna	  gæti	  verið	  gott	  tækifæri	  fyrir	  fagaðilann	  til	  þess	  að	  setja	  upp	  markmiðatöflu	  

sem	  miðaði	  að	  því	  að	  ná	  árangri	  með	  tiltekna	  einstaklinga,	  með	  því	  að	  efla	  þau	  félagslega	  

um	  leið	  og	  íþróttaiðkun	  þeirra	  er	  aukin	  til	  muna	  með	  réttu	  aðhaldi	  og	  í	  réttu	  jafnvægi	  

miðað	  við	  þann	  frítíma	  sem	  þau	  hafa.	  	  
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Að	  mínu	  mati	  þarf	  að	  hækka	  styrki	  til	  tómstunda	  hér	  á	  landi,	  sérstaklega	  til	  

ungmenna	  þar	  sem	  félagslegur	  þroski	  þeirra	  er	  að	  koma	  fram	  og	  lítið	  má	  út	  af	  bera	  til	  þess	  

að	  unglingarnir	  fari	  á	  ranga	  braut	  í	  lífinu	  og	  fari	  að	  líða	  mjög	  illa	  félagslega.	  	  

Allt	  tómstundastarf	  þarf	  að	  vera	  faglegt	  til	  þess	  að	  fyrirbyggja	  þennan	  lífsstí	  hjá	  

ungmennum,	  það	  kemur	  mjög	  oft	  fram	  í	  hinum	  ýmsu	  rannsóknum	  að	  tómstundir	  hafa	  

verulega	  góð	  áhrif	  á	  einstaklinga	  og	  eru	  þær	  því	  frábærar	  til	  forvarnastarfs.	  Fagaðilar	  

þurfa	  að	  mínu	  mati	  að	  koma	  að	  starfinu	  til	  þess	  að	  það	  hafi	  virkilega	  góð	  áhrif	  og	  

þroskandi	  á	  ungmennin	  og	  séu	  skipulögð	  með	  vissum	  markmiðum	  í	  huga	  sem	  gerir	  þeim	  

gott.	  	  

	   Mér	  finnst	  mjög	  mikilvægt	  að	  sameina	  þetta	  forvarnarstarf	  við	  tómstundirnar.	  

Tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræðingar	  eru	  með	  þá	  menntun	  sem	  nýtist	  í	  því	  að	  hafa	  öflug	  og	  

góð	  áhrif	  á	  ungmennin	  og	  eru	  þeir	  því	  að	  sinna	  forvarnarstarfi	  og	  gætu	  gert	  það	  á	  

skemmtilegan	  og	  uppbyggjandi	  hátt.	  Það	  er	  hægt	  með	  til	  dæmis	  reynslunámi	  sem	  hefur	  

afgerandi	  áhrif	  á	  unglingana	  og	  situr	  í	  þeim	  fram	  á	  fullorðinsárin.	  	  

Það	  er	  hægt	  að	  grípa	  þarna	  inn	  í.	  Fagfólk	  á	  sviði	  tómstunda-‐	  og	  félagsmála	  hefur	  

það	  hlutverk	  að	  efla	  fólk	  í	  tómstundum	  og	  hvetja	  það	  til	  þátttöku.	  Þær	  aðstæður	  geta	  

komið	  upp,	  eins	  og	  segir	  hér	  að	  ofan	  að	  fólk	  hafi	  ekki	  nægilega	  mikinn	  áhuga	  eða	  sé	  ekki	  

vel	  statt	  fjárhagslega.	  Þarna	  reynir	  á	  fagaðila	  að	  útbúa	  tómstundir	  fyrir	  þá	  einstaklinga	  

sem	  hafa	  ekki	  áhuga	  eða	  vilja	  ekki	  mæta	  einir.	  Þarna	  væri	  til	  dæmis	  hægt	  að	  skipuleggja	  

hópastarf	  með	  fólki	  á	  svipuðum	  aldri	  sem	  allt	  ætti	  það	  sameiginlegt	  að	  mæta	  til	  sinnar	  

tómstundaiðkunar	  eitt	  síns	  liðs.	  Út	  frá	  því	  væri	  svo	  hægt	  að	  finna	  út	  áhugamál	  þeirra	  eftir	  

að	  hafa	  kynnst	  þeim	  og	  að	  þeir	  hafi	  kynnst	  hver	  öðrum.	  Það	  er	  alvarlegt	  að	  ungt	  fólk	  geti	  

ekki	  stundar	  skipulagt	  tómstundastarf	  vegna	  fjárhagsstöðu	  fjölskyldu	  sinnar	  og	  því	  er	  

gríðarlega	  mikilvægt	  að	  ríki	  og	  sveitarfélög	  greiði	  niður	  drjúgan	  kostnað	  af	  slíku	  starfi.	  

Þarna	  þarf	  hið	  opinbera	  að	  grípa	  inn	  í,	  önnur	  úrræði	  gætu	  gengið	  en	  myndu	  að	  öllum	  

líkindum	  ekki	  skila	  eins	  miklum	  hagnaði	  beint	  inn	  í	  tómstundastarfið.	  	  
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8.	  Líkamlegt	  heilbrigði	  og	  áreynsla	  

Mjög	  margar	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  í	  gegnum	  árin	  hér	  á	  landi	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  

mikilvægi	  hreyfinga	  og	  íþróttaiðkunar	  ungmenna.	  Ef	  stuðst	  er	  við	  æskulýðsrannsóknir	  sem	  

hafa	  verið	  gerðar	  kemur	  berlega	  í	  ljós	  að	  ef	  ungmenni	  stunda	  einhvers	  konar	  hreyfingu	  

eða	  íþróttir	  líður	  þeim	  mun	  betur	  bæði	  andlega	  og	  líkamlega.	  Einnig	  minnka	  líkurnar	  

töluvert	  á	  alls	  kyns	  slæmum	  hegðunum	  hjá	  þessum	  einstaklingum.	  Þessi	  ungmenni	  fara	  að	  

borða	  hollari	  fæðu	  og	  verða	  meðvitaðri	  um	  heilbrigðan	  lífsstíl.	  Þessi	  hópur	  ungmenna	  eru	  

í	  mun	  minni	  hættu	  á	  að	  byrja	  að	  neyta	  áfengis	  og	  vímuefna	  og	  að	  byrja	  að	  stunda	  

óheilbrigðan	  lífsstíl.	  Það	  hefur	  líka	  komið	  í	  ljós	  í	  gegnum	  árin	  að	  þeir	  unglingar	  sem	  eru	  

duglegir	  að	  hreyfa	  sig	  gengur	  í	  langflestum	  tilfellum	  mun	  betur	  í	  skóla	  og	  sýna	  fram	  á	  

miklu	  betri	  námsárangur	  í	  öllum	  helstu	  námsgreinum.	  Það	  hefur	  sýnt	  sig	  að	  þau	  ungmenni	  

sem	  búa	  við	  erfiðar	  og	  krefjandi	  heimilisaðstæður	  komast	  mun	  betur	  í	  gegnum	  daglegt	  líf	  

og	  eiga	  auðveldara	  með	  að	  komast	  í	  gegnum	  krísur	  heima	  fyrir	  ef	  þau	  stunda	  hreyfingu	  að	  

staðaldri.	  Þegar	  átt	  er	  við	  erfiðar	  heimilisaðstæður	  er	  átt	  við	  til	  dæmis	  ofbeldi	  inn	  á	  heimili	  

eða	  samskiptavandamál	  einhvers	  konar.	  Því	  miður	  hefur	  einnig	  komið	  í	  ljós	  að	  

íþróttaiðkun	  ungs	  fólks	  hefur	  minnkað	  töluvert	  á	  undanförnum	  árum	  í	  vestrænum	  

samfélögum	  og	  er	  talið	  að	  mikil	  lífsstílsbreyting	  hafi	  þar	  mikil	  áhrif	  á.	  Þar	  má	  í	  því	  

samhengi	  nefna	  töluvert	  aukna	  tölvunotkun	  og	  meira	  aðgengis	  ungmenna	  að	  óæskilegum	  

mat	  og	  drykkjum,	  ásamt	  öðrum	  vímuefnum	  og	  áfengi.	  Í	  ljós	  hefur	  komið	  að	  unglingar	  í	  

tíunda	  bekk	  grunnskólanna	  hér	  á	  landi	  hafa	  minnkað	  hreyfingu	  sína	  jafnt	  og	  þétt	  á	  

undanförnum	  árum	  (Hrefna	  Pálsdóttir,	  Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir,	  Jón	  Sigfússon	  og	  Álfgeir	  

Logi	  Kristjánsson,	  2013).	  	  

	   	  

Umræða	  

Líkamleg	  hreyfing	  er	  eitt	  af	  lykilatriðum	  þess	  að	  líða	  vel	  og	  að	  vera	  með	  gott	  sjálfstraust.	  

Hreyfing	  unglinga	  þarf	  ávallt	  að	  vera	  talin	  með	  þegar	  verið	  er	  að	  vinna	  með	  sjálfstraust	  

ungs	  fólks.	  Andleg	  hlið	  einstaklings	  og	  sú	  líkamlega	  þurfa	  ávallt	  að	  haldast	  í	  hendur.	  Með	  

því	  að	  hreyfa	  sig	  reglulega	  aukast	  hormón	  sem	  láta	  einstaklinga	  líða	  betur	  og	  fólki	  fer	  að	  

líða	  betur	  með	  sjálft	  sig	  þegar	  því	  líður	  betur	  dagsdaglega.	  	  

	   	  



26	  

9.	  Ávinningur	  tómstundaiðkunar	  á	  líðan	  ungs	  fólks	  

Á	  síðustu	  árum	  hefur	  umræðan	  um	  tómstundaiðkun	  ungmenna	  aukist	  töluvert.	  Helst	  

hefur	  umræðan	  snúist	  um	  tómstundir	  ungmenna	  fyrir	  utan	  skóla.	  Ýmsar	  rannsóknir	  hafa	  

verið	  gerðar	  á	  þessu	  sviði	  síðastliðin	  ár	  hér	  á	  landi.	  Í	  ljós	  hefur	  komið	  að	  tómstundaiðkun	  

ungs	  fólk	  kemur	  í	  veg	  fyrir	  ýmsa	  áhættuhegðun	  og	  að	  unglingar	  leiðist	  út	  í	  áfengis-‐	  og	  

vímuefnaneyslu.	  Það	  skýrir	  betri	  líðan	  þessa	  aldurshóps.	  Samkvæmt	  rannsóknum	  sem	  

gerðar	  hafa	  verið	  hefur	  einkum	  þrennt	  verið	  nefnt	  sem	  ástæður	  þess	  að	  tómstundastarf	  

hafi	  góð	  áhrif	  á	  líðan	  ungs	  fólks.	  Í	  skipulögðu	  tómstundastarfi	  hefur	  unglingurinn	  sérstök	  

markmið	  til	  þess	  að	  vinna	  að.	  Í	  tómstundastarfi	  eru	  ýmis	  viðfangsefni	  lögð	  fyrir	  ungt	  fólk	  

sem	  það	  hefur	  áhuga	  á.	  Með	  því	  að	  vinna	  að	  þessum	  viðfangsefnum	  verða	  til	  markmið	  hjá	  

þessum	  einstaklingum	  og	  það	  eykur	  vellíðan	  þeirra	  til	  muna.	  Viðfangsefni	  þessi	  geta	  verið	  

af	  ýmsu	  tagi	  sem	  tengjast	  á	  einhvern	  hátt	  félagsmálum.	  Fræðimaðurinn	  Bourdieu	  nefndi	  

það	  sem	  fram	  hefur	  komið	  hér	  að	  ofan	  vettvang	  þar	  sem	  náð	  er	  til	  unglinganna	  og	  jákvæð	  

áhrif	  höfð	  á	  þá	  í	  gegnum	  tómstundirnar.	  Einnig	  hefur	  komið	  í	  ljós	  að	  annar	  þáttur	  sem	  

hefur	  góð	  áhrif	  á	  líðan	  unga	  fólksins	  sé	  hlutverk	  fullorðinna	  í	  tómstundastarfinu.	  Ýmsir	  

fræðimenn	  hafa	  í	  þessu	  samhengi	  nefnt	  að	  gildi	  þessa	  starfs	  og	  ein	  af	  ástæðum	  þess	  að	  

það	  virkar	  sé	  sú	  staðreynd	  að	  menntað	  fagfólk	  haldi	  utan	  um	  og	  skipuleggi	  starfið	  frá	  

grunni.	  Að	  starfsfólk	  með	  menntum	  á	  sviði	  tómstunda	  og	  reynslumikið	  sjái	  um	  

tómstundastarfið	  verði	  til	  þess	  að	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  unga	  fólkið.	  Að	  síðustu	  er	  fjallað	  um	  

þann	  stuðning	  sem	  ungt	  fólk	  fær	  í	  gegnum	  tómstundastarf.	  Fjölmargar	  rannsóknir	  styðjast	  

við	  þá	  staðreynd	  að	  ungmenni	  sem	  áður	  höfðu	  verið	  í	  áhættuhópi	  gagnvart	  ýmsum	  

áhættuhegðunum	  eins	  og	  til	  dæmis	  framið	  afbrot,	  hættu	  því	  eftir	  að	  hafa	  stundað	  

skipulagt	  og	  faglegt	  tómstundastarf.	  Þær	  ástæður	  sem	  taldar	  eru	  upp	  sem	  forvörn	  fyrir	  því	  

að	  ungt	  fólk	  fari	  á	  ranga	  braut	  eru	  þær	  að	  í	  starfinu	  hljóti	  ungmennin	  þann	  stuðning	  sem	  

þau	  þurfa	  á	  að	  halda	  með	  góðu	  sambandi	  og	  samskiptum	  við	  fagfólkið	  og	  þá	  sem	  starfa	  á	  

vettvangnum.	  Einnig	  er	  nefnd	  hvatning.	  Í	  ljós	  hefur	  komið	  að	  í	  tómstundastarfi	  hljóti	  ungt	  

fólk	  þá	  hvatningu	  sem	  það	  þarf	  á	  að	  halda	  og	  fær	  oft	  á	  tíðum	  ekki	  heima	  hjá	  sér.	  Það	  sem	  

skiptir	  allra	  mestu	  máli	  er	  það	  að	  tómstundirnar	  séu	  skipulagðar	  af	  fagfólki	  á	  vettvangi	  

frítímans	  og	  að	  unga	  fólkið	  fái	  þar	  þær	  fyrirmyndir	  sem	  gerir	  þeim	  gott.	  Ef	  stuðst	  er	  við	  

rannsóknir	  hefur	  enn	  og	  aftur	  komið	  í	  ljós	  að	  ef	  tómstundirnar	  eru	  skipulagðar	  af	  fólki	  sem	  
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er	  ábyrgt	  og	  skipulagt	  sé	  það	  mun	  líklegra	  til	  þess	  að	  hafa	  uppbyggjandi	  og	  jákvæð	  áhrif	  á	  

einstaklingana.	  	  

	   Hér	  kemur	  því	  skýrt	  fram	  að	  það	  skiptir	  gríðarlega	  miklu	  máli	  að	  boðið	  sé	  upp	  á	  

menntun	  á	  fagsviði	  tómstunda-‐	  og	  félagsmála	  og	  að	  aðeins	  fagfólk	  á	  því	  sviði	  haldi	  utan	  

um	  þau	  skipulögðu	  tómstundastörf	  sem	  ungu	  fólki	  er	  boðið	  upp	  á.	  Einnig	  kemur	  hér	  fram	  

forvarnargildi	  tómstunda	  og	  hvað	  þær	  geta	  haft	  gríðarlega	  góð	  áhrif	  á	  einstaklinginn.	  

Tómstundastarf	  virðist	  lágmarka	  að	  miklu	  leyti	  að	  ungir	  einstaklingir	  leiðist	  út	  í	  neyslu	  

vímuefna	  eða	  stundi	  aðra	  áhættuhegðun	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011).	  	  

	  

Umræða	  

Ég	  tel	  að	  skipulagt	  tómstundastarf	  hafi	  góð	  áhrif	  á	  einstaklinginn	  vegna	  þess	  að	  það	  er	  í	  

flestum	  tilfellum	  undir	  stjórn	  fagfólks	  sem	  hefur	  menntað	  sig	  á	  sviði	  tómstunda-‐	  og	  

félagsmála.	  Það	  hefur	  þá	  þekkingu	  sem	  þarf	  til	  þess	  að	  geta	  gripið	  inn	  í	  flóknar	  og	  erfiðar	  

aðstæður.	  Það	  getur	  margt	  komið	  upp	  á	  í	  starfi	  með	  ungu	  fólki	  og	  því	  er	  mikil	  þörf	  að	  

mínu	  mati	  á	  góðu	  og	  vel	  menntuðu	  fólki	  í	  störf	  með	  ungu	  fólki.	  	  

	  

10.	  Er	  hægt	  að	  bæta	  líðan	  með	  meira	  sjálfstrausti?	  

Samkvæmt	  mörgum	  rannsóknum	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  á	  milli	  ára	  hefur	  komið	  í	  ljós	  að	  

gott	  sjálfstraust	  eykur	  vellíðan	  ungs	  fólks	  til	  muna	  og	  kvíði	  minnkar	  ásamt	  streitu.	  Hins	  

vegar	  eru	  þeir	  sem	  eru	  með	  lítið	  sjálfstraust	  í	  mun	  meiri	  hættu	  á	  að	  þjást	  af	  kvíða	  og	  

þunglyndi.	  Þeir	  eiga	  erfiðara	  með	  að	  takast	  á	  við	  daglega	  hluti	  og	  þeim	  líður	  ekki	  vel.	  

Þessir	  unglingar	  eiga	  í	  mun	  meiri	  hættu	  á	  að	  sýna	  ýmsa	  áhættuhegðun.	  Unglingar	  með	  

gott	  sjálfstraust	  eiga	  mun	  auðveldara	  með	  að	  setja	  sér	  skýr	  markmið	  og	  fylgja	  þeim	  eftir	  

(Dale	  Carnegie	  Þjálfun,	  e.d.).	  	  

	   Það	  virðist	  vera	  að	  sjálfstraust	  hafi	  gríðarlega	  mikið	  að	  segja	  um	  líðan	  

einstaklingsins.	  Þegar	  einstaklingur	  hefur	  ekki	  gott	  sjálfstraust	  er	  oft	  hægt	  að	  tengja	  það	  

við	  vanlíðan	  sem	  tengist	  öðrum	  þáttum	  eins	  og	  til	  dæmis	  kvíða,	  þunglyndi	  eða	  félagsfælni.	  

Sjálfsmyndin	  skiptir	  miklu	  máli	  þegar	  kemur	  að	  líðan	  ungs	  fólks.	  Ef	  hún	  er	  brotin	  líður	  

einstaklingnum	  ekki	  vel	  og	  festist	  í	  neikvæðum	  hugsunum	  og	  vanmati	  á	  sjálfum	  sér.	  Þegar	  
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sjálfsmyndin	  hefur	  öðlast	  sína	  réttu	  mynd	  fer	  einstaklingurinn	  að	  fá	  meira	  sjálfstraust	  

vegna	  þess	  að	  hann	  hefur	  meiri	  trú	  á	  sjálfum	  sér	  og	  að	  hann	  nái	  þeim	  markmiðum	  sem	  

hann	  ætlar	  sér.	  Með	  því	  fer	  honum	  að	  líða	  mun	  betur	  en	  áður	  og	  hann	  hefur	  vilja	  og	  ekki	  

síst	  getu	  til	  þess	  að	  vinna	  að	  viðfangsefnum	  sínum	  og	  draumum.	  Þá	  fer	  viðkomandi	  að	  líða	  

miklu	  betur	  vegna	  þess	  að	  hann	  verður	  jákvæðari	  og	  temur	  sér	  jákvæðar	  og	  

uppbyggilegar	  hugsanir	  um	  sjálfan	  sig	  (Jóhann	  Ingi	  Gunnarsson	  o.fl.,	  2005).	  	  

	   Tómstundaiðkun	  ungs	  fólks	  virðist	  skipta	  gríðarlega	  veigamiklu	  hlutverki	  þegar	  

kemur	  að	  líðan	  einstaklingsins.	  Þegar	  einstaklingur	  stundar	  tómstundir	  sem	  eru	  

skipulagðar	  og	  haldnar	  af	  fagfólki	  á	  sviði	  tómstundamála	  hvetur	  það	  einstaklinginn	  og	  

lágmarkar	  líkur	  á	  því	  að	  hann	  fari	  út	  í	  áhættuhegðun	  og	  misnoktun	  vímuefna.	  Í	  skipulögðu	  

tómstundastarfi	  fær	  unglingurinn	  þá	  félagslegu	  þjónustu	  sem	  hann	  þarf	  á	  að	  halda	  í	  

uppbyggilegu	  umhverfi.	  Hann	  fær	  að	  nýta	  hæfileika	  sína	  og	  að	  stunda	  áhugamál	  sín	  ásamt	  

þeirri	  hvatningu	  sem	  til	  þarf.	  Þetta	  gerir	  það	  að	  verkum	  að	  unglingunum	  líður	  vel	  og	  í	  

sumum	  tilfellum	  mun	  betur	  en	  inni	  á	  sínu	  eigin	  heimili.	  Honum	  líður	  einnig	  mun	  betur	  

vegna	  þeirrar	  hvatningar	  sem	  hann	  fær	  og	  um	  leið	  eykst	  sjálfstraustið	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2011).	  	  

	   	  Líkamlegt	  heilbrigði	  og	  hreyfing	  skiptir	  líka	  gríðarlega	  miklu	  máli	  fyrir	  líðan	  hvers	  

og	  eins.	  Í	  ljós	  hefur	  komið	  að	  það	  skiptir	  ekki	  síður	  máli	  að	  efla	  ungt	  fólk	  líkamlega	  þegar	  

unnið	  er	  með	  líðan	  þess.	  Hreyfing	  og	  þátttaka	  í	  íþróttum	  gefur	  unglingum	  tækifæri	  til	  betri	  

líðan	  bæði	  út	  frá	  vægi	  hreyfingarinnar	  og	  hvað	  hún	  hefur	  góð	  áhrif	  á	  sálina.	  Einnig	  það	  að	  

vera	  með	  jafnöldrum	  sínum	  og	  að	  getað	  svalað	  þörfinni	  fyrir	  félagslegt	  umhverfi	  í	  gegnum	  

íþróttaiðkun	  þar	  sem	  allir	  vinna	  að	  sama	  markmiði	  sem	  heild.	  Hreyfing	  og	  regluleg	  

íþróttaiðkun	  minnkar	  líkurnar	  á	  áhættuhegðun,	  líkt	  og	  tómstundastarf	  (Hrefna	  Pálsdóttir	  

o.fl.,	  2013).	  	  

	  

Umræða	  

Hér	  koma	  fram	  sterk	  dæmi	  þess	  hvað	  tómstundastarf	  spilar	  stórt	  hlutverk	  í	  því	  að	  efla	  

ungt	  fólk.	  Unglingaaldurinn	  getur	  verið	  erfiður	  fyrir	  marga	  og	  stuðningurinn	  þarf	  því	  að	  

vera	  töluvert	  mikill.	  Það	  er	  ekki	  nóg	  að	  einstaklingur	  fái	  aðeins	  þennan	  stuðning	  	  heima	  
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við,	  heldur	  þarf	  hann	  að	  koma	  frá	  fagfólki	  einnig	  sem	  hefur	  þekkingu	  og	  reynslu	  á	  starfi	  

með	  unglingum.	  

Þegar	  unglingurinn	  hefur	  gott	  sjálfstraust,	  sem	  hann	  fær	  með	  ýmis	  konar	  þjálfun,	  	  

aðstoð	  og	  hvatningu	  frá	  fagfólki	  fer	  honum	  um	  leið	  að	  líða	  betur	  með	  sjálfan	  sig	  og	  

aðstæður	  sínar.	  Um	  leið	  og	  sjálfstraustið	  verður	  meira,	  verður	  líðanin	  betri	  vegna	  þess	  að	  

þeir	  þættir	  sem	  ýta	  undir	  betra	  og	  öflugra	  sjálfstraust	  hafa	  bein	  áhrif	  á	  líðan	  hvers	  

einstaklings.	  Það	  hefur	  því	  sýnt	  sig	  að	  gott	  sjálfstraust	  er	  grunnurinn	  að	  því	  að	  líða	  vel	  og	  

að	  eiga	  heilbrigt	  og	  ánægjulegt	  líf.	  Ekki	  má	  gleyma	  því	  að	  sjálfsmyndin	  er	  grunnurinn	  að	  

sjálfstraustinu	  og	  þarf	  að	  byggja	  hana	  jafnt	  og	  þétt	  upp	  ef	  hún	  er	  brotin.	  Mörgum	  

unglingum	  líður	  ekki	  vel	  vegna	  ýmissa	  atburða	  í	  fortíðinni	  eða	  jafnvel	  erfiðra	  

heimilisaðstæðna.	  Eins	  og	  talið	  hefur	  verið	  upp	  hér	  að	  ofan	  geta	  ýmsir	  fylgikvillar	  orsakað	  

vanlíðan	  hjá	  ungu	  fólki	  og	  hér	  er	  aðeins	  um	  brot	  af	  þeim	  að	  ræða.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  

samfélagið	  hafi	  á	  að	  skipa	  gótt	  og	  faglegt	  fólk	  sem	  vinnur	  að	  því	  að	  efla	  og	  styrkja	  

sjálfstraust	  og	  líðan	  ungs	  fólks.	  Þar	  eru	  tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræðingar	  engin	  

undantekning.	  Unga	  fólkið	  eru	  fagfólk	  framtíðarinnar	  og	  því	  þarf	  að	  huga	  vel	  að	  þeim	  

hópi,	  sinna	  þeim	  og	  bjóða	  þeim	  upp	  á	  eins	  góða	  þjónustu	  og	  völ	  er	  á	  svo	  að	  öllum	  geti	  

liðið	  eins	  vel	  og	  hægt	  er,	  enda	  eru	  það	  mannréttindi	  okkar	  allra	  og	  grunnurinn	  að	  daglegu	  

lífi	  okkar.	  	  

	  

11	  Lokaumræður	  

Ljóst	  er	  að	  einstaklingur	  með	  gott	  sjálfstraust	  líður	  betur	  en	  þeim	  einstaklingi	  sem	  hefur	  

slakt	  sjálfstraust.	  Margs	  konar	  þætti	  þarf	  að	  huga	  að	  þegar	  unnið	  er	  með	  sjálfstraust	  

unglinga.	  Kvíði,	  þunglyndi	  og	  lítil	  mannleg	  samskipti	  ungmenna	  við	  jafnaldra	  eru	  meðal	  

þeirra	  þátta	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  sjálfstraustið	  og	  sjálfsmyndina.	  Sem	  betur	  fer	  er	  þó	  hægt	  að	  

bæta	  sjálfstraustið	  og	  þá	  um	  leið	  líðan	  viðkomandi	  með	  ýmis	  konar	  þjálfun	  og	  íhlutun	  

fagfólks.	  Skipulagðar	  tómstundir,	  líkamleg	  hreyfing	  og	  þátttaka	  ungmenna	  í	  íþróttum	  ýta	  

undir	  betra	  sjálfstraust.	  Ég	  er	  viss	  um	  það	  að	  með	  auknu	  framboði	  á	  menntun	  fyrir	  

starfsfólk	  á	  sviði	  tómstunda-‐	  og	  félagsmála	  og	  með	  aukinni	  þekkingu	  fagfólks	  á	  því	  sviði	  

aukist	  líkurnar	  til	  muna	  á	  betri	  líðan	  ungs	  fólks.	  	  

	  



30	  

12	  Lokaorð	  

Við	  vinnslu	  þessarar	  ritgerðar	  kom	  það	  mér	  á	  óvart	  hvað	  það	  er	  margt	  sem	  getur	  haft	  

slæm	  áhrif	  á	  ungt	  fólk.	  Það	  var	  áhugavert	  að	  rýna	  í	  það	  hvaða	  þættir	  geta	  raskað	  daglegu	  

lífi	  einstaklinga,	  þó	  að	  einungis	  sé	  fjallað	  um	  hluta	  af	  þeim	  í	  þessari	  ritgerð.	  Mér	  varð	  

einnig	  ljóst	  að	  margra	  úrræða	  er	  þörf	  í	  samfélagi	  okkar	  og	  að	  fagaðilar	  þurfa	  að	  hafa	  góða	  

menntun	  og	  reynslu	  til	  þess	  að	  sinna	  þessum	  aldurshópi	  sem	  best.	  Í	  ritgerðinni	  kom	  einnig	  

í	  ljós	  sú	  staðreynd	  að	  eftir	  því	  sem	  einstaklingur	  hefur	  betra	  og	  hærra	  sjálfsmat	  og	  

sjálfstraust	  því	  betur	  líður	  honum.	  Þarna	  spilar	  ekki	  síst	  gildi	  tómstunda	  inn	  í	  og	  hversu	  

mikilvægt	  það	  er	  fyrir	  ungt	  fólk	  að	  stunda	  skipulagðar	  tómstundir	  sem	  eru	  skipulagðar	  af	  

fagfólki.	  Að	  mínu	  mati	  kemur	  menntun	  tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræðinga	  sér	  mjög	  vel	  

þegar	  kemur	  að	  því	  að	  bæta	  sjálfstraust	  unglinga.	  Í	  náminu	  er	  fjallað	  mikið	  um	  ungt	  fólk	  

og	  helstu	  áskoranir	  í	  daglegu	  lífi	  þess	  og	  hvernig	  hægt	  er	  að	  bregðast	  við	  hinum	  ýmsu	  

viðfangsefnum	  í	  starfi	  með	  ungu	  fólki.	  Það	  er	  mín	  von	  að	  þessi	  ritgerð	  verði	  til	  þess	  að	  

opna	  augu	  fólks	  fyrir	  því	  að	  ungu	  fólki	  getur	  liðið	  mjög	  illa	  í	  sinni	  sál	  eins	  og	  þeim	  sem	  eldri	  

eru	  og	  að	  fólk	  átti	  sig	  á	  því	  hversu	  gríðarlega	  mikilvægt	  það	  er	  að	  bregðast	  við	  þeim	  vanda	  

sem	  steðjar	  að	  unglingum	  sem	  fyrst	  svo	  að	  þau	  fylgi	  þeim	  ekki	  eftir	  langt	  fram	  á	  

fullorðinsár.	  	  
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