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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar eru rannsóknir og kenningar á ástæðum 

afbrotahegðunar ungmenna. Hér verður fjallað um helstu ástæður og kenningar sem 

settar hafa verið fram og geta útskýrt afbrotahegðun á meðal ungmenna. 

Samanburðarrannsóknir og niðurstöður fyrri rannsókna eru skoðaðar til að varpa 

skýrara ljósi á efnið. Afbrotahegðun ungmenna er oft afleiðing margra áhættuþátta 

sem taka til einstaklingsins, fjölskyldunnar, umhverfisins og samfélagsins. Í ritgerðinni 

verður lögð áhersla á að svara eftirfarandi þáttum: Hverjar eru taldar helstu ástæður 

afbrotahegðunar ungmenna? Hvaða kenningar útskýra ástæður afbrotahegðunar? 

Hvað sýna fyrri rannsóknir? Niðurstöðurnar sýna að af þeim þáttum sem fjallað er um 

eru helstu sjáanlegu tengslin við afbrotahegðun ungmenna, fangelsun foreldris, 

fangelsun ungmennisins sjálfs og lág greindarvísitala. Auk ofangreindra þátta eru fleiri 

áhættuþættir sem hafa áhrif á afbrotahegðun ungmenna og þá í tengslum við aðra 

þætti. Kenningarnar sem best skýra þessa hegðun eru stimplunarkenningin og 

félagsnámskenningin. Aðrar kenningar verða skoðaðar samhliða þeim til að varpa 

skýrara ljósi á niðurstöðurnar.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA gráður í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Höfundur vill þakka Steinunni Hrafnsdóttur leiðbeinanda fyrir góða leiðsögn 

og uppbyggilega gagnrýni við gerð ritgerðarinnar, einnig vill höfundur þakka 

Jóhannesi Jónssyni á menntavísindasviði fyrir nytsamlegar upplýsingar. Fjölskyldan 

mín fær innilegar þakkir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. 
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1 Inngangur  

Í þessu BA verkefni verður fjallað um mögulegar ástæður sem liggja að baki 

afbrotahegðunar hjá ungmennum. Markmiðið er að skoða nánar þá áhættuþætti sem 

helst eru taldir liggja að baki afbrotahegðunar ungmenna. Til að reyna að upplýsa um 

þær ástæður verður fjallað um ýmsar kenningar, áhættuhegðun, fyrri rannsóknir, 

áhrif uppeldis og aðrar mögulegar skýringar, ásamt því að fara lítillega yfir þau úrræði 

sem bjóðast. Leitast verður eftir að svara spurningunum: Hverjar eru megin ástæður 

afbrotahegðunar ungmenna? Hvaða kenningar útskýra ástæður afbrotahegðunar 

best? Hvað sýna fyrri rannsóknir? Til að afla upplýsinga og leita svara við þessum 

spurningum var stuðst við fjölbreyttar heimildir, svo sem samanburðarrannsóknir, 

langtímarannsóknir, gagnreyndarrannsóknir, kenningar, bækur, lög, fræðigreinar og 

annað efni tekið af netinu. Heimilda var aflað að stórum hluta frá gagnagrunnunum 

EBSCOhost og Proquest. 

Áframhaldandi rannsóknir á þessu sviði geta skipt sköpum fyrir þau börn og 

ungmenni sem flokkast undir áhættuhóp. Langvarandi og áhrifaríkar lausnir geta 

breytt framtíðarmöguleikum þessara ungmenna og í kljölfarið haft jákvæð áhrif á 

samfélagið í heild. 

Ritgerðinni er skipt niður í eftirfarandi kafla: 

x Í kafla tvö eru skilgreind hugtökin ungmenni, afbrotahegðun og 

áhættuhegðun þar sem þau munu koma víða við í ritgerðinni.  

x Í kafla þrjú verða skoðaðar fimm kenningar sem allar geta mögulega skýrt 

ástæður áhættuhegðunar og afbrotahegðunar ungmenna. Kenningarnar 

sýna mismunandi eða ólík sjónarhorn á ástæðum afbrotahegðunar og gefa 

því víðtækari og skýrari heildarsýn á umfjöllunarefnið.  

x Í kafla fjögur verður kafað dýpra í skýringar á afbrotahegðun og þær skoðaðar 

nánar. Þar má til dæmis nefna áhrif uppeldis, tengsl greindar og 

afbrotahegðunar sem verður skoðuð út frá greindarvísitöluprófi, tengsl 

afbrotahegðunar við ADHD greiningu með og án annarra greininga, tengsl 

afbrotahegðunar við áfengis- og vímuefnaneyslu ásamt því að skoða hvaða 
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brot eru yfirleitt framin undir áhrifum. Að lokum verður fjallað um hvaða áhrif 

fangelsun foreldris getur haft á ungmenni.  

x Í kafla fimm eru fyrri rannsóknir á tilteknu sviði skoðaðar. Sérstök áhersla 

verður lögð á að skoða endurkomutíðni fanga í fangelsi til þess að athuga 

hvort fyrri fangelsun hafi áhrif á frekari afbrotahegðun í framtíðinni. Einnig  

verða kynjahlutföll ungra afbrotamanna skoðuð í tengslum við aldur og síðan 

verður fjallað um þau úrræði sem standa til boða fyrir þennan hóp 

ungmenna. 

x Í sjötta kafla verða lokaorð og umræða sett fram ásamt stuttu mati höfundar 

á umfjöllunarefni ritgerðarinnar.  

2 Ungmenni og afbrotahegðun 

Í ritgerðinni eru hugtökin ungmenni, afbrotahegðun og áhættuhegðun notuð töluvert 

mikið og því er mikilvægt að skilja nákvæmlega hvað þau þýða. Til þess að skilja inntak 

ritgerðarinnar enn betur verða ofangreind hugtök skilgreind í þessum kafla.  

 

2.1 Ungmenni 

Í þessu verkefni er lögð áhersla á að skoða hópinn ungmenni. Hugtakið ungmenni 

getur verið óljóst og verður því skilgreint í stuttu máli. Í æskulýðslögum nr.70/2007 

er talað um ungmenni allt að 25 ára að aldri en í lögum um vernd barna og ungmenna 

nr.58/1992 er hins vegar sagt að ungmenni falli undir hóp 16 til 18 ára einstaklinga. 

Ef skoðuð er reglugerð um vinnu barna og unglinga má sjá að hugtakið ungmenni er 

skilgreint sem einstaklingar undir 18 ára aldri (Félagsmálaráðuneytið, 1999). 

Vinnuverndarlögin nr.46/1980 eru á sama máli og reglugerð um vinnu barna og 

unglinga og telja ungmenni vera einstaklinga undir 18 ára aldri. Ef skoðaðar eru 

greiðslur vegna ungmenna inni á Tryggingastofnun Íslands má sjá að talað er um 

ungmenni sem einstaklinga á aldrinum 18 til 20 ára (Tryggingastofnun, 2015). Í 

barnaverndarlögum nr.80/2002 kemur fram að með hugtakinu börn eigi lögin við 

einstaklinga yngri en 18 ára, en með samþykki ungmennis geta ráðstafanir samkvæmt 

lögum haldist til allt að 20 ára aldri, má því álykta að barnaverndarlög nái til 

aldursflokksins 20 ára eftir atvikum. 
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Í 14. grein hegningarlaganna nr.19/1940 segir: “Eigi skal manni refsað fyrir 

verknað, er hann hefur framið áður en hann varð 15 ára gamall”. Þá segir einnig í 74. 

grein, 2 málsgrein, að undantekningu megi gera á refsingu ungmenna undir 18 ára 

aldri þar sem full refsing gæti talist skaðleg og ónauðsynleg og brotið hafi mögulega 

stafað af ungum aldri brotamanns. Þá kveður einnig á að dómur megi aldrei vera 

þyngri en 8 ár yfir ungmennum undir 18 ára (Almenn hegningarlög nr.19/1940). 

Hérna er hugtakið ungmenni notað yfir einstaklinga sem eru 18 ára og yngri. Einnig 

kemur fram í lögum að ekki megi dæma einstakling sé hann undir 15 ára aldri.  

Hugtakið ungmenni er því breytilegt eftir því hvert samhengið er en gera má 

ráð fyrir að það eigi við einstaklinga á aldursbilinu 15 til 25 ára, sem verður það 

aldursbil sem stuðst verður við í þessari umfjöllun. 

 

2.2 Afbrotahegðun 

Í þessum kafla verður fjallað um hvað hugtakið afbrotahegðun (e. criminal behaviour) 

felur í sér. Samkvæmt Farrington (2003) er hægt að finna afbrotamenn í öllum 

stéttum samfélagsins og hjá öllum aldurshópum. Rannsókn hans sýndi að ungmenni 

er sá aldurshópur sem inniheldur hlutfallslega flesta afbrotamenn. Ástæða þess er sú 

að einstaklingar byrja oft að sýna af sér afbrotahegðun á aldrinum 8 til 14 ára og flestir 

hætta þessari hegðun um eða fyrir 25 ára aldurinn. Hegðunin nær því  yfir tímabilið 

þar sem einstaklingur er skilgreindur sem ungmenni. Ungmenni sem sýna af sér 

afbrotahegðun er hægt að skipta í tvo hópa, annars vegar eru þeir sem brjóta af sér í 

hópi og hins vegar þeir sem brjóta af sér einir. Þau ungmenni sem brjóta af sér með 

hópi af öðrum einstaklingum eru líklegri til að sýna þessa hegðun tímabundið og 

hætta henni svo alveg. En þeir sem brjóta af sér einir eru líklegri til að viðhalda þessari 

hegðun á fullorðinsárunum (Farrington, 2003). 

Kenningar um mannlega hegðun hafa allar eitthvað til málanna að leggja en 

engin ein kenning getur útskýrt nákvæmlega af hverju afbrotahegðun stafar. Því er 

mikilvægt að rannsaka alla mannlega hegðun út frá félagslegum aðstæðum eða 

félagslegu sjónarhorni. Hugtakið afbrotahegðun getur verið skilgreind á mismunandi 

hátt eftir löndum, þjóðerni og þjóðfélagshópum. Því má segja að afbrotahegðun sé 

sú hegðun sem hver og einn þjóðflokkur ákveði að hún sé (Otu og Horton, 2005). 
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Flestir eru þó sammála um að afbrotahegðun sé refsivert athæfi eða athafnaleysi sem 

brýtur í bága við þau lög og viðhorf sem ríkja í samfélögum á hverjum tíma. Samfélög 

setja því siðferðislega ramma og þróa í sameiningu reglur, gildi og viðmið sem móta 

smám saman lög sem flestir þegnar aðhyllast. Því eru það ríkjandi lög í viðkomandi 

landi sem skilgreina hvað hugtakið afbrotahegðun felur í sér (Siegel, 2004). 

Ein hugmyndin um afbrotahegðun er að þjóðernishindranir leiði til 

afbrotahegðunar. En þá er talið að einstaklingar fylgi yfirleitt reglum samfélagsins en 

þegar reglurnar koma í veg fyrir að einstaklingar geti náð settu markmiði í lífi sínu 

brjóta þeir reglurnar og sýna þar með afbrotahegðun. Þá litu þeir svo á að lífs 

markmið þeirra væru mikilvægari en reglur innan samfélagsins. Sjónarhornið er 

vissulega gagnlegt en fræðimenn telja að inntakið sé of einfalt (Otu og Horton, 2005). 

 

2.3 Áhættuhegðun ungmenna 

Hugtakið áhættuhegðun (e. risk behaviour) vísar til þeirrar hegðunar sem getur 

stuðlað að því að unglingur valdi sjálfum sér og eða öðrum skaða og/eða eykur líkur 

á því að unglingurinn valdi sér eða öðrum skaða í framtíðinni (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2008). Í 22. grein laga um vernd barna og ungmenna nr.58/1992 er 

gerð grein fyrir áhættuhegðun barna og ungmenna. Þar er vísað í hegðun sem stefnir 

heilsu eða þroska barna og ungmenna í hættu, svo sem neysla áfengis eða annarra 

vímuefna eða annað jafn skaðlegt athæfi. 

Uppruna áhættuhegðunar er hægt að skipta í tvo hluta, annars vegar hið 

huglæga og hins vegar hið tilfinningalega. Tilfinningalegi hlutinn inniheldur tvo þætti 

sem eru spenna og gleði á meðan huglægi hlutinn inniheldur þrjá þætti sem eru gildi, 

skilningur og viðhorf. Þegar einhverjir af þessum þáttum eru óeðlilegir hjá 

einstaklingum eru þeir líklegri til að sýna af sér áhættuhegðun (Alexander, Kim, 

Ensminger, Johnson, Smith og Dolan, 1990).  

Áhættuhegðun má rekja til hegðunarvanda í bernsku sem ágerst hefur með 

tímanum en getur þó líka sprottið upp og tekið á sig mynd á unglingsárunum. 

Áhættuhegðun getur birst í ýmisskonar formi og má þar til dæmis nefna áfengis- og 

vímuefnaneyslu, vanrækslu á skólagöngu, vændi, árasarhneigð, innbrot og 

skemmdarverk. Áhættuhegðun sem ágerist í börnum frá unga aldri er mun líklegri til 
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að þróast í andfélagslega hegðun á fullorðinsárum. Þessa þróun áhættuhegðunar er 

hægt að skoða í tengslum við skort á reglum, aðhaldi, stuðningi, aga og eftirliti 

foreldra gagnvart börnum sínum í æsku. Foreldrar þessara barna eru þá frekar að 

styrkja og ýta undir áhættuhegðun barna sinna en hunsa skynsamlega hegðun þeirra. 

Börn sem alast upp við þessar kringumstæður upplifa oftar en ekki litla sjálfsstjórn 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008).  
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3 Kenningar 

Til þess að skoða ástæður afbrotahegðunar hjá ungmennum er gott að horfa til hinna 

ýmsu kenninga og þeirrar þekkingar sem þær geta bætt við á þessu sviði. Í þessum 

kafla verður fjallað um fimm mismunandi kenningar sem allar geta varpað skýrara 

ljósi á ástæður afbrotahegðunar ungmenna og afbrotahegðunar almennt. 

Kenningarnar voru valdar með umfjöllunarefni ritgerðarinnar í huga og snúa aðallega 

að einstaklingsþáttum, samfélagsþáttum og þáttum innan fjölskyldunnar. 

Fyrsta kenningin er stimplunarkenning (e. labeling theory) en hún fjallar um 

þá fordóma og stimplanir sem ungmenni geta orðið fyrir sem geta leitt til 

afbrotahegðunar og þar af leiðandi verið ein skýring þessarar hegðunar. Stimplun á 

sér yfirleitt stað þegar einstaklingar sýna ákveðna hegðun sem öðrum líkar ekki. 

Stimplun getur komið frá hverjum sem er, fjölskyldunni, skólanum, samfélaginu 

jafnöldrum og svo framvegis (Adler, Mueller og Laufer, 2013). Næst verður fjallað um 

tengslamyndunarkenningu (e. attachment theory). Kenningin fjallar um að lítil tengsl 

foreldris og barns í æsku geti verið áhrifavaldur afbrotahegðunar barns í framtíðinni. 

Þessi kenning hefur þróast töluvert síðan Bowlby (1951) setti hana fram og er hún 

talin ein af mögulegum skýringum á afbrotahegðun hjá ungmennum (Beckett og 

Taylor, 2010). Þriðja kenningin sem verður stuðst við er félagsnámskenning (e. social 

learning theory). Félagsnámskenningin byggir á því að börn læri það sem fyrir þeim 

er haft og ályktar að þau börn sem hafa sjálf orðið fyrir ofbeldi eða orðið vitni af 

ofbeldi séu líklegri til að sýna samskonar hegðun en þau sem ekki hafa orðið fyrir 

ofbeldi. Félagsnámskenningin sýnir fram á vítahring ofbeldis milli kynslóða 

(Marganski, 2013). Fjórða kenningin sem notast verður við er 

félagstaumhaldskenningin (e. social control theory) en hún gengur út á það í stuttu 

máli að ef einstaklingur er virkur samfélagsþegni þá hefur hann hvorki ástæðu né tíma 

til að brjóta af sér. Kenningin gengur því út frá því að þeir sem sýna af sér 

afbrotahegðun hafi veikari tengsl innan samfélagsins (Thio, 2010). Fimmta og síðasta 

kenningin sem höfundur studdist við var álagskenningin (e. general strain theory). 

Álagskenningin segir að streita, neikvæðar hugsanir og tilfiningar séu einn af 

áhættuþáttum afbrotahegðunar. Það er algengast að ungmenni upplifi álag vegna 

neikvæðra samskipta innan fjölskyldu sinnar (Meneses, 2009; Siegel, 2012).  
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3.1 Stimplunarkenningin 

Til að skoða ástæður afbrotahegðunar ungmenna getur verið skynsamlegt að horfa 

til stimplunarkenningarinnar (e. labeling theory) og sjá hvernig hún getur haft áhrif á 

hegðun fólks.  Markmið stimplunarkenningarinnar er að skoða þær afleiðingar sem 

stimplun getur haft á hegðun fólks. Þegar einstaklingar fá á sig stimpil geta áhrifin 

orðið þau að samfélagið eða hópar innan samfélagsins líta á einstaklinginn ákveðnum 

augum og dæma hann út frá því. Stimplun getur verið neikvæð og það getur reynst 

einstaklingum mjög erfitt að losna við stimpil. Það sem gerist í mörgum tilfellum er 

að einstaklingar sem hafa verið stimplaðir af samfélaginu breyta hegðun sinni eftir 

væntingum stimplunarinnar. Þetta getur leitt til þess að ungmenni sem eru til dæmis 

stimpluð sem þjófar eða eiturlyfjaneytendur fara að hegða sér samkvæmt því og þróa 

í kjölfarið með sér þá afbrotahegðun sem búist er við af þeim (Adler, Mueller og 

Laufer, 2013). 

Stimplun má skipta í tvennt, formlega stimplun og óformlega stimplun. 

Formleg stimplun er þegar stimplunin kemur frá stofnunum innan samfélagsins, þá 

er til dæmis átt við afbrotamenn sem hafa hlotið dóma og eru því formlega stimplaðir 

sem fangar eða afbrotamenn. Óformleg stimplun er hins vegar þegar stimplunin 

kemur úr umhverfi einstaklings, til að mynda frá foreldrum, kennurum eða 

jafnöldrum. Þegar óformleg stimplun á sér stað er oft litið til tengingar við neikvætt 

uppeldi af hálfu foreldra þeirra barna sem fá á sig stimpilinn. Þeir sem fá á sig 

neikvæða stimplun hafa yfirleitt sýnt af sér áhættuhegðun og er það því ástæða 

stimplunarinnar. Sýnt hefur verið fram á að þau ungmenni sem fá á sig formlega 

stimplun, til dæmis í gegnum réttarkerfið, eru mun líklegri til að sýna af sér aukna 

afbrotahegðun en þau sem hafa fengið á sig óformlega stimplun. Þetta getur verið 

stór áhrifaþáttur í endurkomu fanga í fangelsi. Vert er að taka það fram að stimplun 

hefur ekki einungis áhrif á þann einstakling sem verður fyrir henni heldur líka 

aðstandendur hans (Melossi, 1985: Jón Gunnar Bernburg, 2009).  

Stimplunarkenningin hefur verið gagnrýnd fyrir að horfa aðeins á líf fólks eftir 

að það hefur verið stimplað án þess útskýra afhverju einstaklingur tekur upphaflega 
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þátt í hegðun eða félagsskap sem skilgreindur er sem frávik í samfélaginu. Kenningin 

skoðar eingöngu afleiðingar en ekki orsök (Traub og Little, 1994). 

 

3.2 Tenglsamyndunarkenningin 

Tengslamyndunarkenningin (e. attachment theory) setur fram aðra mögulega 

skýringu á því af hverju ungmenni leiðast út í afbrot og áhættuhegðun. John Bowlby  

er talinn vera faðir tengslamyndunarkenningarinnar sem fjallar um mikilvægi tengsla 

móður og barns í æsku og hvaða áhrif það hefur ef barn elst upp hjá tilfinningalega 

fjarlægri móður eða án móður yfir höfuð (Bowlby, 1951; Beckett og Taylor, 2010). 

Kenningin gengur út á að tengsl barns og móður fyrstu þrjú árin séu afgerandi og geti 

mótað persónuleika barns til framtíðar. Tengslamyndunarkenningin fjallar einnig um 

að hægt sé að rekja sambönd sem einstaklingar mynda á lífsleiðinni til tengsla við 

móður í bernsku. Kenningin segir okkur að skortur á tengslum, ást og umhyggju frá 

móður í æsku sé einn helsti þátturinn í því að ungmenni sýna af sér afbrotahegðun, 

áhættuhegðun, árásargirni, siðblindu og kvíða (Beckett og Taylor, 2010). 

Kenningin hefur verið gagnrýnd fyrir að horfa einungis til tengsla móður og 

barns en ekki til annarra uppeldisaðila. Kenningin leggur alla ábyrgð á mæður og þær 

einar bera ábyrgð á velferð barnsins. Nú hefur kenningin hins vegar þróast töluvert 

og talið er að tengsl við móður séu ekki lengur aðalatriðið heldur sé megin inntak 

kenningarinnar að barn tengist umönnunaraðila óháð kyni og fjölda þeirra sem sjá 

um umönnunina, því barn getur haft fleiri en einn umönnunaraðila. Tengslamyndunin 

er enn talin mjög mikilvæg og heldur sínum sessi sem þungamiðja kenningarinnar 

(Beckett og Taylor, 2010). Í nýlegri rannsókn Hoeve og félaga (2012) kom fram að 

léleg tengslamyndun milli barna og foreldra sýni marktæk tengsl við afbrotahegðun 

hjá bæði strákum og stelpum. Áhrifin voru meiri ef skortur á tengslum var við móður 

heldur en við föður. Einnig voru áhrifin meiri ef barnið og foreldrið sem skorti 

tengslamyndun, voru af sama kyni heldur en ef þau voru af gagnstæðu kyni. Aldur 

þátttakenda í rannsókninni sýndi að meiri fylgni var á milli skorts á tengslamyndun og 

tengingar við afbrotahegðun hjá yngri þátttakendum heldur en þeim eldri. Því má 

draga þá ályktun að tengslamyndun eða öllu heldur skortur á henni tengist 

frávikshegðun ungmenna. Tengslamyndun gæti því verið hugmynd um inngrip til að 
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draga úr eða koma í veg fyrir frávikshegðun á meðal ungmenna (Hoeve, Stams, van 

der Put, Dubas, van der Laans og Gerris, 2012). 

 

3.3 Félagsnámskenningin  

Félagsnámskenningin (e. social learning theory) heldur því fram að hegðun 

einstaklinga sé lærð í samskiptum við aðra. Félagsnámskenningin leggur áherslu á 

hegðun, umhverfi og hugarstarf í sambandi við þroska einstaklinga. Kenningin segir 

okkur að einstaklingar myndi með sér hugmyndir um hegðun og læri nýja hegðun 

með því að fylgjast með öðrum. Þetta ferli kallast herminám (e. observational 

learning). Þegar herminám á sér stað endurmyndar einstaklingur hegðun annarra í 

huganum og í kjölfarið aukast líkurnar á því að einstaklingurinn taki sjálfur upp þessa 

hegðun. Því er til dæmis mikilvægt að foreldrar séu góð fyrirmynd fyrir börnin sín þar 

sem þau læra hegðun að miklu leyti af þeim. Þetta er ekki síður mikilvægt þegar börn 

komast á unglingsárin því þá fer hegðun þeirra að mótast meira út frá jafningjahópum 

og áhrif foreldra verða minni (Bandura, 1977).  

Félagsnámskenningin getur útskýrt ofbeldi og afbrotahegðun meðal þeirra 

sem hafa upplifað slæma meðferð sjálfir. Kenningin segir að ef einstaklingur upplifir 

eða verður vitni að ofbeldi í æsku er líklegt að hann læri að ofbeldi eigi rétt á sér við 

ákveðnar aðstæður, þá sérstaklega þar sem gerandinn er eldri og valdameiri en 

þolandinn. Þessi kenning sýnir hvernig vítahringur ofbeldis getur orðið til á milli 

kynslóða (Marganski, 2013). 

Félagsnámskenningin gengur út frá því að hegðun sé aðalega lærð frá 

foreldrum. Því eru þeir foreldrar sem nota líkamlegar refsingar á barn sitt að ýta undir 

afbrotahegðun hjá barninu í framtíðinni (Eriksen og Jensen, 2006). 

Það er ekki hægt að alhæfa að börn sem verða fyrir ofbeldi eða vitni af því 

verði ofbeldishneigð í framtíðinni þar sem það er þekkt að margir þolendur ofbeldis 

leiðast aldrei út í afbrotahegðun. Félagsnámskenningin útskýrir þó mögulega ástæðu 

þess sem getur legið að baki afbrotahegðunar hjá einstaklingi (Marganski, 2013). 
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3.4 Félagstaumhaldskenningin 

Félagstaumhaldskenningin (e. Social control theory) hefur notið nokkurra vinsælda 

meðal afbrotafræðinga nútímans. Kenningin hjálpar okkur að skilja afbrotahegðun 

enn frekar, hún sýnir okkur hvað getur valdið þessari hegðun ásamt því að útskýra 

hvað heldur aftur af fólki þegar kemur að afbrotum (Thio, 2010). Hirschi (1990) er 

brautryðjandi kenningarinnar. Hann heldur því fram að allir einstaklingar séu jafn 

líklegir til að brjóta af sér og hafi mörg tækifæri til þess en geri það ekki vegna sterkra 

tengsla við samfélagið og óttans við það að missa þau tengsl. Þeir sem hins vegar 

brjóti af sér upplifa ekki þessi sterku tengsl við samfélagið og óttist því ekki að missa 

þau. Því veikari félagsleg tengsl sem einstaklingar upplifa í samfélaginu því meiri líkur 

eru á því að þeir leiðist út í afbrot og frávikshegðun (Thio, 2010). 

 Hirschi (1990) sýndi fram á fjóra þætti til að ná sterkum tengslum við 

samfélagið. Í þætti eitt fjallaði hann um að sterk tengsl við fjölskyldu og vini minnkuðu 

líkur á afbrotahegðun til muna vegna þess að einstaklingur sem hefur þessi tengsl vill 

ekki missa þau. Í þætti tvö ítrekaði Hirschi hversu mikilvægt væri að einstaklingar 

skuldbindi sig við samfélagið til að minnka líkur á afbrotahegðun, en með 

skuldbindingu er til dæmis átt við vinnu, skóla, tómstundir og allt sem krefst þess að 

einstaklingar séu viðstaddir, gefi af sér og séu virkir þátttakendur í samfélaginu. Í 

þriðja þætti fjallar hann um að ef einstaklingar eru virkir þátttakendur í samfélaginu 

þá hafi þeir hreinlega ekki tíma til að brjóta af sér. Dagskráin þeirra gæti falið í sér að 

fara í vinnuna, fara á æfingu beint eftir vinnu, borða kvöldmat með fjölskyldunni og 

enda daginn með því að hitta vinina. Með svona dagskrá gefst lítill tími til 

afbrotahegðunar. Ef að einstaklingar eru hins vegar ekki virkir þátttakendur í 

samfélaginu þá gefst þeim mun meiri tími og ástæður til þess að brjóta af sér. Fjórði 

og síðasti þátturinn er traustið sem einstaklingar bera til samfélagsins. Þeir sem 

aðhyllast reglur sem settar eru í samfélaginu eru ekki líklegir til að brjóta þær. 

Samkvæmt kenningunni eru þeir sem uppfylla þessa fjóra þætti mjög ólíklegir til þess 

að sýna af sér afbrotahegðun. Þeir sem uppfylla ekki þessa fjóra þætti eða upplifa 

skort á einhverjum þáttum eru líklegri til að brjóta af sér og á þetta bæði við um 

ungmenni og fullorðna (Thio, 2010).  



 16 

 Gagnrýni á félagstaumhaldskenninguna er meðal annars sú að félagslegt 

taumhald geti komið í veg fyrir afbrotahegðun. Það geta alltaf verið undantekningar 

þar sem fólk uppfyllir alla fjóra þættina en sýnir samt af sér afbrotahegðun, til dæmis 

vegna tengslanna sem það hefur í samfélaginu. Ef einstaklingur er í slæmum 

félagsskap eða vinnur ólöglega þá uppfyllir hann félagslegu tengslin og 

skuldbindinguna en á annan hátt en Hirschi gerir ráð fyrir og er því mögulega enn 

líklegri til að brjóta af sér (Thio, 2010).   

 

3.5 Álagskenningin 

Álagskenningin (e. general strain theory) hjálpar okkur enn frekar að skilja mögulegar 

ástæður þess að ungmenni leiðist út í afbrot. Kenningin var sett fram árið 1992 af 

fræðimanninum Robert Agnew. Í stuttu máli fjallar álagskenningin um að mikið álag 

geti leitt til afbrota (Siegel, 2012). 

 Álagi fylgir oft streita og neikvæðar tilfinningar og hugsanir sem geta valdið 

því að fólk sýnir afbrotahegðun. Agnew (1992) taldi að uppruna álagsins mætti skipta 

upp í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn er upplifun vonbrigða við þeirri staðreynd að 

lífsmarkmiðum hefur ekki verið náð. Þessir einstaklingar finna sig oft knúna til þess 

að uppfylla markmið sín og í mikilli örvæntingu snúa þeir sér að afbrotum til þess. 

Annar hlutinn er ill meðferð. Sá þáttur nær til þeirra sem hafa meðal annars upplifað 

ofbeldi, misnotkun eða einelti á æviskeiði sínu. Þessir einstaklingar eru hræddir og 

reiðir og því líklegri til að brjóta af sér. Þriðji hlutinn er missir. Hann getur til dæmis 

átt við þá sem hafa misst vinnu, ástvin, verið reknir úr skóla eða upplifað skilnað 

foreldra. Þessi gerð álags getur sett fólk í hefndarhug og þar af leiðandi aukið líkur á 

afbrotahegðun (Siegel, 2012). 

 Þegar litið er til ungmenna þá er algengasta form álags neikvæð samskipti 

innan fjölskyldunnar. Þau geta náð yfir skilnað foreldra, höfnun frá foreldrum, 

ofbeldisfulla hegðun foreldris, þungar refsingar og óraunhæfar reglur og væntingar. 

Að auki geta ungmenni fundið fyrir miklu álagi frá skóla eða jafnöldrum. Ungmenni 

sem upplifa þessa gerð álags og þá aðallega innan fjölskyldunnar eru mun líklegri en 

önnur ungmenni, sem upplifa ekki álag, til að leiðast út í afbrot (Meneses, 2009).  
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 Helsta gagnrýni sem komið hefur fram um álagskenninguna er að kenningin 

horfi nánast bara á einstaklinga sem tilheyra lágstéttinni, hún tekur ekki tillit til 

öðruvísi gilda milli mismunandi samfélagshópa og kenningin útskýrir ekki af hverju 

hún nær frekar til ungmenna en fullorðinna (Siegel, 2012).  
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4 Skýringar á afbrotahegðun 

Til að útskýra ástæður afbrotahegðunar ungmenna nánar verður farið yfir skýringar 

sem geta verið áhrifavaldar á þessari tilteknu hegðun. Skoðað verður hvort uppeldi 

og ákveðnar uppeldisaðferðir eða skortur þar á hafi áhrif á hegðunarmynstur barna 

og ungmenna. Greint verður frá niðurstöðum fyrri rannsókna og fjallað verður 

stuttlega um hvað telst heppilegt og óheppilegt í uppeldi og afleiðingarnar sem það 

hefur í för með sér. Fylgni milli greindarskorts og afbrotahegðunar verður skoðuð í 

tengslum við greindarvísitölupróf. Fjallað verður um hvort ADHD greining geti verið 

áhættuþáttur í afbrotahegðun ungmenna ásamt því að skoða hvort aðrar greiningar 

geti verkað með ADHD greiningunni í tengslum við afbrotahegðun. Áfengis- og 

vímuefnaneysla verður skoðuð í tengslum við afbrot ungmenna og tegundir 

brotanna. Að lokum verður skoðað hvort fangelsun foreldris sé áhrifaþáttur í 

afbrotahegðun ungmenna og hvaða áhrif það getur haft.   

 

4.1 Áhrif uppeldis 

Foreldrum er oft kennt um frávikshegðun barna sinna. Margt hefur bent til þess að 

léleg færni foreldra geti aukið líkur á því að börn sem alast upp á heimilinu munu 

aðlagast illa í samfélaginu og að þau muni skorta félagslega færni. Þessir þættir geta 

síðar leitt til afbrotahegðunar (Church, Warthon og Taylor, 2009). 

  Í samanburðarrannsókn (e. meta analysis) sem gerð var á 161 ritrýndum og 

óritrýndum rannsóknum frá tímabilinu 1950-2007 um afbrotahegðun ungmenna og 

uppeldi, kom í ljós að tengsl reyndust vera þar á milli. Hæsta tíðni tengsla var á milli 

tilfinningalegrar stjórnunar (e. psychological control) og afbrotahegðunar 

ungmennis. Tilfinningaleg stjórnun felur í sér að foreldrar stjórni börnum sínum með 

sektarkennd, refsi þeim með því til dæmis að hunsa þau, reyni að breyta tilfinningum 

barns síns og láti barnið verða óeðlilega háð sér. Auk þessa var almenn stjórnun 

foreldra sem fól í sér margar uppeldisaðferðir til þess að aga barn, með gífurlega mikla 

fylgni við afbrotahegðun (e. delinquency) ungmennis. Einnig kom fram að vanræksla, 

fjandsamleg hegðun foreldra og afneitun á barni eru allt þættir sem sýndu sterk 

tengsl við afbrotahegðun ungmenna. Út frá þessu má álykta að hegðun foreldra og 

uppeldi hefur mikil áhrif á það hvort barn eða ungmenni sýni af sér fráviksegðun (e. 
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deviance behavior) (Hoeve, Dubas, Eichelsheim, van der Laan, Smeenk og Gerris, 

2009).  

Í langtímarannsókn sem gerð var á Íslandi á ungmennum á aldrinum 14 til 22 

ára kom fram að þau ungmenni sem alast upp við leiðandi uppeldisaðferðir, sem 

einkennast af stuðning, viðurkenningu og eftirliti foreldra með hegðun barna sinna, 

hafa betra sjálfsálit, sjálfstraust og eru ólíklegri til að glíma við kvíða og þunglyndi 

heldur en þau ungmenni sem búa við sálræna stjórnun foreldra sinna og litla 

samheldni. Hér sjáum við aftur hvað hegðun foreldra og þær uppeldisaðferðir sem 

foreldrar tileinka sér eru mikilvæg fyrir börn (Sigrún Aðalbjarnadóttir og Kristín L. 

Garðarsdóttir, 2004). 

 Auk áhrifa út frá hegðun foreldra og tengsl þeirra við börn sín á það hvernig 

uppeldið tekst til, þá hefur fjárhagsstaða fjölskyldunnar líka eitthvað að segja. Fátækt 

getur valdið bæði fullorðnum sem og ungmennum áhyggjum. Rannsókn sem gerð var 

árið 2000 sýndi að um það bil 19% allra 10 ára barna á Íslandi höfðu áhyggjur af 

fjármálum innan fjölskyldu sinnar. Þessi tala er mun hærri en á öðrum Norðurlöndum. 

Niðurstöður annarrar rannsóknar sem gerð var á Íslandi árið 2007 leiddi í ljós að 

ungmenni sem ólust upp við fátækt voru að jafnaði reiðari, þau sýndu minni hollustu 

við norm og gildi og sýndu oftar ofbeldis- og afbrotahegðun heldur en jafnaldrar 

þeirra sem ekki ólust upp við fátækt (Guðný Björk Eydal og Cynthia Lisa Jeans, 2008). 

Út frá þessu má álykta að fjárhagsstaða fjölskyldna geti verið áhættuþáttur fyrir 

afbrotahegðun ungmennis. 

 Eftir að hafa skoðað áhrif fjárhags fjölskyldna í tengslum við afbrotahegðun 

ungmenna skulum við skoða rannsókn sem gerð var á streitu innan fjölskyldna sem 

tilheyra lágstéttinni. Rannsóknin sýndi fram á að þau ungmenni sem alast upp hjá 

fjölskyldu þar sem ríkir mikil streita eru líklegri til að leita í neikvæðan félagsskap á 

meðal jafnaldra sinna sem eru í afbrotum. Hjá jafnöldrunum fá þessi ungmenni að 

öllu jöfnu þjálfun í andfélagslegri hegðun svo þeir passi betur inn í hópinn. Rannsóknir 

hafa sýnt að streita er algengari hjá fjölskyldum sem tilheyra lægri stéttum 

samfélagsins. Hægt er að álykta að streitan sé vegna fjárhagsskorts, atvinnuleysis eða 

heimilisofbeldis, en allir þessir þættir stuðla að verri uppeldisaðferðum. Þeir foreldrar 

sem tilheyra þessum hópi eru líklegri til að notast við líkamlegt ofbeldi eða mikla 

stjórnun í uppeldinu. Hins vegar eru foreldrar sem tilheyra millistétt líklegri til að 
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notast við uppbyggjandi uppeldisaðferðir, til dæmis veita þau börnum sínum meira 

frelsi, meiri ást, styrkja þau á jákvæðan hátt og huga að vitsmunalegum þroska og 

námsþorska hjá börnum sínum (Church, Warthon og Taylor, 2009). Þetta er hægt að 

tengja við álagskenninguna en hún fjallar einmitt um fjölskyldur sem tilheyra lægri 

stéttum innan samfélagsins og streitu innan þeirra. Álagskenningin bendir á að álag 

innan fjölskyldna auki líkur á afbrotahegðun ungmenna rétt eins og þessi rannsókn 

sýnir okkur (Meneses, 2009; Siegel, 2012).  

Fleiri þætti þarf að hafa í huga þegar horft er til uppeldis. Unglingsárin eru 

meðal annars tímabil þar sem foreldrar þurfa sérstaklega að huga að breyttum 

uppeldisaðferðum og breyttri hegðun barna sinna. Unglingsárin og tímabilið þar sem 

einstaklingur fer frá því að vera barn og yfir í fullorðinn einstakling er tímabil aukins 

sjálfstæðis. Aukið sjálfstæði hefur í för með sér aukin tækifæri fyrir áhættuhegðun og 

afbrotahegðun (e. delinquency). Það eru sterk tengsl á milli þess hvert markmið 

foreldris er í uppeldinu og hvernig samskipti foreldra og barna mótast (Ciairano, 

Kliewer, Bonino og Bosma, 2008). Á þessu tímabili breytinga verður hlutverk foreldra 

óljósara. Jafnvel þó einstaklingar á þessu aldursbili leiti sjálfstæðis er hlutverk foreldra 

enn mikilvægt. Tengsl eru á milli afbrotahegðunar ungmenna og skorts á 

áframhaldandi uppeldi og aðhaldi frá foreldrum. Rannsókn Harris og Cui (2013) sýndi 

fram á að skortur á aðhaldi frá foreldrum hefði áhrif á einstaklinginn bæði samtímis 

og til lengri tíma. Við gagnagreiningu á afbrotahegðun hjá kvenfólki kom fram að 

tengsl á milli afskiptalítils uppeldis og afbrotahegðunar voru ekki mikil en jafnframt 

kom fram að því yngri sem þær voru þegar aðhald og stuðningur í uppeldi fór 

minnkandi því líklegri voru þær til að sýna af sér afbrotahegðun. Foreldrar gegna því 

mikilvægu uppeldishlutverki gagnvart börnum sínum og það hlutverk er afgerandi 

fyrir unglinga og ungmenni. 

Foreldrar geta auðveldað þá breytingu sem á sér stað þegar barn hættir að 

vera barn og verður að ungmenni með því að vera bæði ákveðin og móttækileg 

(Baumrind, 1971). Með ákveðni er hér átt við að foreldrar sýni ungmennum festu og 

stjórn, krefjist ákveðins þroska frá þeim og hafi eftirlit með því sem þau gera. Með 

hugtakinu móttækileg er átt við að foreldrar sýni unglingi sínum hlýju og skilning og 

að þeir taki þátt í lífi hans. Foreldrar sem notast við leiðandi uppeldisaðferðir og setja 

barni sínu kröfur og skýr mörk eru líklegri til að eiga ungmenni sem munu aðlagast vel 
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í samfélaginu (Aunola, Stattin og Nurmi, 2000; Sigrún Aðalbjarnadóttir og Kristiń L. 

Garðarsdóttir, 2004).   

Samband foreldris og barns breytist í gegnum tímabilið frá því að vera barn og 

að því að verða fullorðinn einstaklingur. Þegar barn verður unglingur verða breytingar 

á vitrænum-, félagslegum- og tilfinningalegum þroska sem veldur því að uppeldið 

krefst stöðugra breytinga. Á þessu tímabili í lífi unglingsins þurfa foreldrar að finna 

hinn gullna meðalveg í uppeldinu á milli stjórnunar og hvatningar þannig að 

einstaklingurinn fái tækifæri til að verða sjálfstæður aðili. Þegar börn komast á 

unglingsárin finna þau fyrir auknu sjálfstæði, þau eru þó enn nokkuð óþroskuð og því 

er mjög mikilvægt fyrir foreldra að setja þeim skýr mörk. Þegar ungmenni eru aftur á 

móti að nálgast það skref að ganga inn í fullorðinsárin getur mikil stjórn og afskipti 

foreldra endurspeglað vanhæfni þeirra til að leyfa barni sínu að verða sjálfstæður 

einstaklingur. Það getur leitt til skorts á heilbrigði og aukið líkur á að ungmennið gangi 

með neikvætt hugarfar inn í fullorðinsárin og í kjölfarið aukið líkur á áhættuhegðun 

og afbrotahegðun (Ciairano, Kliewer, Bonino og Bosma, 2008).  

Nokkrar af þeim kenningum sem notast hefur verið við í þessari ritgerð horfa 

til uppeldis og aðstæðna inni á heimili ungmennis. Uppeldisaðferðir geta haft mikil 

áhrif á það hvernig börn og ungmenni hegða sér, samanber félagsnámskenninguna 

en hún fjallar um að hegðun sé lærð. Þá er talað um að hegðunin sé að mestu leiti 

lærð frá foreldrum og því skiptir uppeldið miklu máli (Marganski, 2013). 

Tengslamyndunarkenningin segir okkur hins vegar að skortur á tengslum barns og 

foreldris í æsku sé megin ástæða afbrotahegðunar ungmenna í framtíðinni og tengist 

hún því uppeldi að miklu leyti (Beckett og Taylor, 2010). Álagskenningin horfir líka til 

uppeldis og þá aðallega til aðstæðna inni á heimilinu. Álagskenningin heldur því fram 

að neikvæð samskipti innan fjölskyldunnar, sem geta meðal annars falist í skilnaði 

foreldra, höfnun, ofbeldishneigð og óraunhæfum reglum, auki streitu og álag hjá 

ungmenni og verði síðar áhrifavaldur afbrotahegðunarinnar (Meneses, 2009). 

Nokkuð ljóst er að slæmt uppeldi og skortur á tengslum er ekki eina ástæða 

afbrotahegðunar en álykta má að það hafi töluverð áhrif og þá sérstaklega þegar fleiri 

áhættuþættir spila inn í. 

 Góð tengsl milli foreldra og unglinga auka lífsgæði unglingsins og ýta undir 

andlega vellíðan ásamt því að undirbúa unglinginn fyrir myndun annarra tengsla utan 
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fjölskyldunnar. Rannsóknir benda almennt til þess að heilbrigðir ungir einstaklingar 

komi frá fjölskyldum þar sem ríkja sterk tengsl innan fjölskyldunar (Steinberg og Silk, 

2002). Út frá þessu má sjá hversu mikil áhrif uppeldi getur haft á ungmenni og þá 

sérstaklega á árunum þar sem einstaklingur fer frá því að vera barn og í það að verða 

fullorðinn sjálfstæður einstaklingur.  

 

4.2 Afbrotahegðun og greind 

Einstaklingar hafa eiginleika á mismunandi sviðum en það getur meðal annars tengst 

greind. Greindarskortur er annar áhættuþáttur fyrir afbrotahegðun. Rannsóknir hafa 

sýnt að marktækt samband sé á milli greindarskorts og afbrotahegðunar. Hægt er að 

mæla greindarvísitölu með IQ stuðli (e. intelligence quotient) og almennt telst eðlilegt 

að vera með gildið 100 á IQ stuðlinum. Þeir sem ekki ná gildinu 100 teljast því vera 

meðalgreindir eða vera með greindarskort (Farrington og Welsh, 2007). Margir telja 

að greindarpóf séu einungis gerð til að mæla getu í skóla en það er ekki raunin. 

Greindarpróf mælir líka hvernig einstaklingur skynjar aðstæður og umhverfi sitt. 

Mælingarnar sýna hvernig einstaklingur vinnur úr þeim upplýsingum sem honum eru 

gefnar. Því er hægt að álykta að einstaklingur sem fær undir 100 IQ á greindarprófi er 

líklegri en sá sem mælist með IQ yfir 100 til að sýna af sér afbrotahegðun því hann á 

erfiðara með að lesa í aðstæður sínar og getur því síður spáð fyrir um langtíma 

afleiðingar hegðunar sinnar (Mears og Cochran, 2013).   

 Lág greindarvísitala er einnig áhættuþáttur fyrir alvarlega hegðunarröskun (e. 

conduct disorder). Niðurstöður úr Cambridge rannsókn sem gerð var á 8 til 10 ára 

strákum sýndi að þeir strákar sem fengu undir 90 á greindarvísitöluprófinu leiddust í 

helmingi meiri mæli út í afbrotahegðun á unglingsárum sínum heldur en þeir sem 

fengu yfir 90 á greindarvísitöluprófinu, og voru jafnframt dæmdir fyrir brot. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt að þegar greindarvísitala er mæld hjá 3ja til 4ra ára börnum er 

hægt að spá fyrir um afbrotahegðun þeirra á unglingsárunum. Nokkrir fræðimenn 

hafa haldið því fram að afbrotahegðun ungmenna í tengslum við lága greindarvísitölu 

sé vegna þess að þeim gengur svo illa í skóla. Semsagt lág greindarvísitala er ástæða 

þess að þeim gengur illa í skóla og vegna slæmrar skólagöngu leiddust þeir frekar út í 

afbrot.  Önnur tilgáta er sú að tengsl á milli lægri greindarvísitölu og afbrotahegðunar 
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sé stjórnað af lítilli sjálfsstjórn sem getur orsakast meðal annars vegna ADHD, hvatvísi, 

lítillar samúðar og lítillar samkenndar (Farrington og Welsh, 2007). 

 Í langtímarannsókn McGloin og félaga (2004) var rannsakað sambandið á milli 

lágrar greindavísitölu og frammistöðu í skóla, sjálfsstjórnar og neikvæðs félagsskaps. 

Ein hugmyndin var sú að lág greindarvísitala væri ástæða lélegrar frammistöðu í skóla 

og þar af leiðandi ættu þessir einstaklingar erfiðara með að mynda langvarandi 

vináttusambönd við jafnaldra sína í skólanum. Þá eru ungmenni sem falla undir 

þennan hóp líklegri til að tengjast inní hópa þar sem ýtt er undir andfélagslega hegðun 

og viðhorf og verða þar af leiðandi líklegri til að sýna af sér afbrotahegðun. 

Niðurstöður bentu til þess að tengsl væru á milli lágrar greindarvísitölu, lélegrar 

frammistöðu í skóla, neikvæðs félagsskapar og afbrotahegðunar. Það sem kom á 

óvart í niðurstöðunum var að í þessari rannsókn mældist fylgni milli mjög hárrar 

greindavísitölu og lítillar sjálfsstjórnar. Sá þáttur var því í mótsögn við það sem 

fræðimennirnir höfðu upphaflega búist við (McGloin, Pratt og Maahs, 2004). Út frá 

þessari niðurstöðu og þeirrar tilgátu sem lögð var fram hér að ofan má álykta 

annarsvegar að einstaklingar með óvenjulega háa greindarvísitölu og  hins vegar 

einstaklingar með óvenjulega lága greindarvísitölu upplifi báðir litla sjálfsstjórn. 

Athyglisvert væri að kanna nánar þær ástæður sem þarna liggja að baki.  

 

4.3 Greiningar á borð við ADHD 

Athyglisbrestur með ofvirkni (e. attention deficit hyperactivity disorder) er algeng 

greining sem hefur verið tengd við afbrotahegðun. Um það bil 5% allra barna í hinum 

vestræna heimi eru greind með ADHD (Lichtenstein, 2012). ADHD er einn af 

algengustu ólæknandi sjúkdómum sem hafa áhrif á hegðun barna. Megin einkenni 

ADHD eru athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi. Vert er að nefna að marktæk tengsl 

eru á milli ADHD greiningar og lítillar sjálfsstjórnar. Í rannsókn Unnever, Cullen og 

Pratt (2003) eru tengsl milli ADHD, frávikshegðunar og aga foreldra skoðuð. Þar 

kemur fram að sá agi sem foreldrar beita börn sín hefur ekki áhrif á það hvort börn 

með ADHD greiningu upplifi litla sjálfsstjórn eða ekki og því er lítil sjálfsstjórn óháð 

öðrum breytum og stendur sér. 
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Rannsókn sem var framkvæmd árið 2011 greindi frá því að drengir sem eru 

greindir með ADHD eru í meiri áhættu fyrir afbrotahegðun (e.delinquency) en drengir 

sem ekki eru greindir með ADHD. Rannsóknin sýndi einnig að drengir sem greindir 

eru með ADHD og alvarlega hegðunarröskun (e. conduct disorder) eru í mun 

alvarlegri áhættuhópi heldur en drengir sem eru einungis greindir með ADHD, til að 

sýna af sér andfélagslega áhættuhegðun. Drengir með greiningarnar ADHD og 

mótþróaþrjóskuröskun (e. oppositional defiant disorder) og greininguna ADHD án 

annarra greininga, voru hins vegar líklegri til að sýna af sér afbrotahegðun fyrr, eða 

undir 18 ára aldri (Sibley, Pelham, Molina, Ganagy, Waschbusch og Karck, 2011). 

Börn sem hafa ADHD greiningu eiga oft erfiðara með félagsleg samskipti. Þau 

hafa tilhneigingu til að vera árásargjörn, hvatvís, óþroskuð, áköf, hreyfiofvirk og geta 

verið með drottnandi persónuleika (Barkley, 1996, 1997; Eme, 2009). Bæði eldri og 

nýlegar rannsóknir hafa sýnt að börn með greininguna ADHD eiga erfiðara með að 

aðlaga hegðun sína við mismunandi félagslegar aðstæður og hafa þá tilhneigingu til 

að sýna árásagirni eða drottnandi persónuleika þegar þau lenda í aðstæðum sem þau 

kunna illa að höndla. Þetta getur leitt til ólíkra félagslegra erfiðleika hjá einstaklingum 

með ADHD greiningu. Rannsóknir á ADHD hafa einnig sýnt að ADHD getur sagt fyrir 

um ofbeldishegðun upp að ákveðnu marki og hvort að dæmdir afbrotamenn munu 

fremja fleiri brot eftir afplánun. Þegar fangar með ADHD greiningu fá ekki meðferð 

getur það leitt til síafbrotahegðunar eftir að afplánun líkur (Landau og Milich, 1988; 

Eme, 2009). 

 Þrátt fyrir að ADHD og árásargirni séu tveir aðskildir hlutir þá er sterk tenging 

á milli þeirra. Börn sem greind eru með ADHD og sýna af sér árásagjarna hegðun eru 

líklegri en börn sem ekki hafa þá greiningu til að þróa með sér enn frekari 

andfélagslega hegðun og erfiðleika. Samkvæmt rannsókn virðast félagslegir 

erfiðleikar ekki minnka með tímanum hjá börnum með ADHD greiningu heldur fylgja 

þeir þeim í gegnum unglingsárin og upp í fullorðinsárin (Merrell og Boelter, 2001). 

Algengt er að frávikshegðun eða afbrotahegðun sé að finna hjá einstaklingum 

sem alist hafa upp með ADHD greiningu. Tengingin milli ADHD og afbrotahegðunar 

er flókin vegna þeirrar staðreyndar að ADHD helst oft í hendur við fjölda annarra 

vandamála sem vitað er að tengjast afbrotahegðun. Þó hafa niðurstöður rannsóknar 

sýnt að ADHD greining án annarra fylgikvilla er einn og sér áhættuþáttur fyrir 
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afbrotahegðun í framtíðinni (Gísli Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Susan Young, 2014).  

Einstaklingar með ADHD greiningu og hegðunarröskun eru líklegir til að þróa 

með sér andfélagslegan persónuleika og leiðast út í afbrot heldur en þeir sem 

einungis hafa ADHD greiningu. Nýleg íslensk rannsókn sem gerð var á  11,388 

nemendum á framhaldsskóla- og háskólastigi á Íslandi þar sem 95% þeirra voru á 

aldursbilinu 16-24 og flokkast því sem ungmenni, sýndi að ADHD greindir 

einstaklingar sem einnig glímdu við hegðunarröskun, voru í slæmum félagsskap og 

neyttu ólöglegra vímuefna voru í mestri áhættu fyrir afbrotahegðun. Aftur á móti var 

lægsta fylgnin á milli ADHD greiningar og afbrotahegðunar hjá þeim sem einnig voru 

með lágt sjálfsmat og voru tilfinningalega óstöðugir. Þó svo að ADHD greining auki 

vissulega áhættu fyrir afbrotahegðun þá eru ekki bein tengsl milli ADHD greiningar og 

afbrotahegðunar, heldur eru það aðrir þættir á borð við hegðunarvanda, áfengis- og 

vímuefnanotkun og slæman félagsskap sem spila þar inn í. Því má álykta að þegar 

margir áhætttuþættir fylgjast að aukast líkur á afbrotahegðun (Gísli Guðjónsson, Jón 

Friðrik Sigurðsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Susan Young, 2014).  

Það er engin kenning ein og sér sem getur útskýrt ADHD greiningu en þó er 

hægt að álykta að börn með ADHD greiningu eða aðrar greiningar verði frekar fyrir 

fordómum en aðrir, vegna þess að þau falla ekki alveg inn í staðalímyndina. Þá getum 

við horft á stimplunarkenninguna, sem sýnir okkur hvernig einstaklingar eru 

stimplaðir af samfélaginu og lifa í sumum tilfellum eftir þeirri stimplun.  Ef að barn 

með ADHD greiningu er stimplað sem til dæmis vandræðagemsi vegna þess að það 

getur ekki setið kyrrt í kennslustund, á erfiðara með að læra og er á meira iði en aðrir, 

þá er það barn líklegra til að sætta sig við þessa stimplun og fara að haga sér 

samkvæmt henni. Því verður ábyrgð á hegðun þess barns í raun í höndum 

samfélagsins og þeim aðilum sem voru þátttakendur í stimpluninni (Adler, Mueller og 

Laufer, 2013). 

 

4.4 Áfengis- og vímuefnaneysla 

Áfengis- og vímuefnaneysla afbrotamanna virðist vera mun meiri en neysla hjá 

almenningi. Samanburðarrannsókn sem byggð var á 13 rannsóknum frá fjórum 
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löndum sýndi að áfengis- og vímuefnanotkun var töluvert hærri hjá föngum heldur 

en almenningi (Fazel, Bains og Doll, 2006).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum við neyslu áfengis og 

afbrotahegðunar hafa varpað ljósi á það hvernig vímuefnaneysla getur stuðlað að 

ofbeldisfullri og árásargjarnri hegðun. Það eru þó fleiri þættir sem spila inn í og taka 

þarf tillit til meðal annars persónueinkenna, aðstæðna og félagsskapar (Leigh, 1999; 

Collette, Pakzad og Bergheul, 2015). 

 Tölfræðin hefur sýnt að afbrotatíðni er hæst hjá ungum karlmönnum. Ungir 

karlmenn eru ekki aðeins algengir gerendur í glæpastarfsemi heldur eru þeir líka 

hlutfallslega algengasti hópurinn til að lenda í ofbeldisfullum aðstæðum þar sem 

notkun áfengis er mikil. Rannsóknir sýna að tengsl eru á milli mikillar ofneyslu áfengis 

og alvarlegra afbrota. Glæpsamlegir atburðir þar sem gerandinn eða fórnarlambið 

voru undir áhrifum áfengis eru umtalsvert fleiri en þar sem áfengi var ekki haft við 

hönd (Leigh, 1999; Collette, Pakzad og Bergheul, 2015). 

Íslensk langtímarannsókn sem gerð var á árunum 1990 til 1997 fjallaði um 

áfengis- og vímuefnaneyslu íslenskra fanga fyrir afplánun. Niðurstöður sýndu að þrír 

af hverjum fjórum föngum voru undir áhrifum vímuefna þegar þeir brutu af sér. Um 

33% fanganna sögðust hafa verið undir áhrifum vímuefna og um 64% undir áhrifum 

áfengis. Í rannsókninni kom fram að nokkuð stór hópur fanganna átti við áfengis- og/ 

eða vímuefnavandamál að stríða. Um 17% þátttakenda tjáðu að þeir hefðu verið í 

daglegri neyslu vímuefna 6 mánuðum fyrir afplánun dómsins, 23% þátttakenda 

sögðust hafa sprautað sig með fíkniefnum, 29% sögðust gera sér grein fyrir 

fíkniefnavanda hjá sér og 57% fanganna höfðu farið í áfengis- og fíkniefnameðferð 

einhvern tímann á lífsleiðinni. Fylgni milli áfengis- og vímuefnaneyslu og afbrota er 

ekki alltaf skýr en það er nokkuð ljóst að neysla áfengis- og vímuefna og afbrot haldast 

oft í hendur. Margir fangar telja sjálfir að afbrotahegðun þeirra sé bein afleiðing af 

neyslunni. Í erlendum rannsóknum hefur ítrekað verið sýnt fram á að tengsl séu á 

misnotkun áfengis- og vímuefna annars vegar og ofbeldisbrotum hins vegar. Því er 

hægt að álykta að þeir sem neyta áfengis- og vímuefna í óhóflegu magni séu í meiri 

áhættuhóp fyrir afbrotahegðun heldur en þeir sem gera það ekki (Jón Friðrik 

Siguðrsson, 1997). 
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Við áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna í tengslum við afbrotahegðun er 

hægt að tengja félagstaumhaldskenninguna. Margir af föngunum í rannsókninni hér 

að ofan gerðu sér grein fyrir vanda sínum og höfðu margir hverjir farið í meðferð 

vegna þess áður. Þetta gefur til kynna að þessi áfengis- og vímuefnavandi sé 

viðvarandi í flestum tilfellum en er ekki einsdæmi. Það segir okkur að þessir 

einstaklingar hafa veikari tengsl í samfélaginu, þeir eru veikir nú þegar og eru jafnvel 

búnir að skera á mörg tengsl áður en að brotið á sér stað. Félagstaumhaldskenningin 

segir okkur að einstaklingar með veikari tengsl innan samfélagsins séu líklegri til að 

sýna af sér afbrotahegðun vegna þess að þeir hafa ekki jafn mikið að missa (Thio, 

2010).  

 

4.5 Fangelsun foreldris 

Í kerfiskenningu Bronfenbrenner (1979) er því haldið fram að foreldrar hafi áhrif á 

hegðun barna sinna. Því gæti afbrotahegðun foreldris ýtt undir samskonar hegðun 

barns í framtíðinni (Bronfenbrenners, 1979). Niðurstöður rannsóknar hafa sýnt að 

það eru tengsl á milli afbrotahegðunar foreldra og afbrotahegðunar barna þegar þau 

verða eldri. Börn fanga eru til að mynda líklegri en önnur börn til að neyta fíkniefna, 

hætta í námi, sýna af sér afbrotahegðun og í kjölfarið hljóta dóma og lenda í fangelsi. 

Börn fanga eru einnig líklegri en önnur börn til að sýna hegðunarvandamál á borð við 

sjálfsskaðandi hegðun, en sú hegðun flokkast undir áhættuhegðun (Miller, 2006; 

Olsen, 2014). Rannsóknir hafa sýnt að eitt af hverjum tíu börnum fanga feta í fótspor 

foreldra sinna, brjóta af sér einhvern tímann á lífsleiðinni og lenda í fangelsi (Miller, 

2006; Olsen, 2014). 

Afbrotafræðingurinn David Farrington (1992) heldur því fram að fangelsun 

fjölskyldumeðlims sé einn mesti áhættuþátturinn í því að ungmenni leiðist sjálf út í 

afbrot . Hann ásamt félögum sínum setti fram þá tilgátu að staða fjölskyldunnar innan 

samfélagsins væri helsta ástæða þess að afbrotahegðun tíðkaðist innan sömu 

fjölskyldu og oft svo kynslóðum skipti. Farrington og félagar töldu að ef fjölskylda 

byggi við slæmar aðstæður og lélegan fjárhag væri líkur á því að ungmenni innan 

fjölskyldunnar sýndu af sér afbrotahegðun. Ungmenni sem alast upp við þessar 

aðstæður eru einnig líklegri til að finna sér maka sem hefur alist upp við svipaðar 
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aðstæður og því getur þessi hegðun þá orðið að vítahring. Börn þessara ungmenna 

munu að öllum líkindum alast upp við að afbrotahegðun og glæpir séu jafnvel normið 

og því fetað í sömu fótspor og foreldrarnir (Farrington, 1992; Farrington, Jolliffe, 

Loeber, Stouthamer-Loeber og Kalb, 2001).  

Rannsókn sem gerð var á tengslum einstaklings, fjölskyldu og nærumhverfis 

leiddi í ljós að fylgni var á milli þessara þriggja þátta og afbrotahegðunar. Í 

niðurstöðum kemur í ljós að þessir tilteknu þættir gætu verið úrslitavaldar í því hvort 

ungmenni leiðist út í afbrot eða ekki (Farrington og Welsh, 2007). 

Fangelsun foreldris í tengslum við afbrotahegðun ungmennis væri hægt að 

skýra út með bæði stimplunarkenningunni og félagsnámskenningunni. Bæði 

afbrotamenn og fjölskyldur þeirra eiga það til að fá neikvæðan stimpil á sig vegna 

afbrotanna og það eitt og sér getur ýtt undir andfélagslega hegðun ungmenna á borð 

við afbrot og áhættuhegðun (Adler, Muller og Laufer, 2013). Félagsnámskenningin 

sýnir okkur hins vegar að börn læra frá uppeldisaðilum sínum. Fangelsun foreldris og 

fangelsun barns síðar meir er því bein skýring á félagsnámskenningunni. Börn fæðast 

ekki sem afbrotamenn heldur er hegðunin lærð frá uppeldisaðilum (Marganski, 

2013). Ekki er hægt að alhæfa að börn afbrotamanna verði sjálf afbrotamenn en 

áhættan er til staðar. Afbrotahegðun foreldris eykur líkur á afbrotahegðun barns í 

framtíðinni og er því afar sterkur áhættuþáttur á þessu sviði. 
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5 Fyrri þekking og möguleg úrræði 

Í þessum kafla verða fyrri rannsóknir á endurkomutíðni einstaklinga í fangelsi og 

kynjahlutföllum afbrotamanna skoðuð. Kannað verður hvort fangelsun hefur áhrif á 

frekari afbrotahegðun hjá einstaklingum í framtíðinni. Einnig verður stuttlega farið 

yfir helstu úrræði sem standa til boða fyrir börn og ungmenni sem falla undir marga 

af þeim áhættuþáttum sem fjallað hefur verið um. 

 

5.1 Endurkomutíðni í fangelsi 

Oft eru hugtökin síafbrotamaður eða endurkomufangi notuð yfir þá einstaklinga sem 

brjóta ítrekað af sér. Hugtakið síafbrotamaður vísar til einstaklings sem endurtekur 

refsiverða hegðun. Síafbrot eru mæld með endurtekinni refsiverðri hegðun 

einstaklings sem leiðir til endurtekinnar fangelsisvistar eða gæsluvarðhalds. Af þeim 

föngum sem afplánað hafa dóma á Íslandi er um það bil þriðjungur þeirra sem mun 

brjóta aftur af sér og sæta nýrri afplánun. Sá hópur einstaklinga sem líklegastur er til 

að leiðast út í síafbrot eru ungir karlmenn sem framið hafa auðgunarbrot. Hægt er að 

álykta gróflega endurkomutíðni fanga út frá kyni, tegund brots og sögu 

afbrotahegðunar hjá viðkomandi einstaklingi. Endurkomutíðni í fangelsi á Íslandi er 

sambærileg og í öðrum löndum (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Á árunum 2008 til 2012 var endurkomu tíðni fanga á Íslandi á bilinu 43-45%. 

Árið 2008 sátu 119 einstaklingar í fangelsi á Íslandi, þar af voru  53 endurkomu fangar. 

Árið 2012 sátu hins vegar 160 einstaklingar í fangelsi á Íslandi og af þeim voru 69 

endurkomufangar. Á meðan endurkomutíðnin lækkaði um það bil um 2% milli áranna 

2008 og 2012, hækkaði fjöldi fanga í afplánun. Fangelsismálastofnun hefur lagt 

áherslu á úrræði til að minnka endurkomutíðni fanga á Íslandi með því til dæmis að 

hvetja fanga til þess að stunda nám á meðan á afplánun stendur (Ríkisendurskoðun, 

2013). Einnig hefur föngum staðið til boða að fara í áfengis- og vímuefnameðferð 

síðustu sex vikur af afplánun sinni. Markmiðið með þeirri meðferð er annars vegar að 

draga úr endurkomutíðni fanga og hins vegar að stuðla að bættri heilsu og líðan hjá 

föngunum (Jón Friðrik Sigurðsson, 1997). Endurkomutíðni fanga er þó ekki eins í 

öllum löndum. Á Englandi hefur endurkoma fanga þótt fremur mikil en þar enda um 

það bil 30% fanga aftur í fangelsi innan eins árs frá lokum afplánunar, 40% innan 
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tveggja ára og 50% innan fimm ára. Vert er að taka fram að endurkomu tíðni fanga á 

Englandi er töluvert hærri hjá ungmennum heldur en hjá fullorðnum 

(Dómsmálaráðuneyti Englands og Wales, 2012).  

Viðurlög við endurkomutíðni fanga eru líka mismunandi eftir löndum. 

Bandaríkin hafa verið þekkt fyrir að taka harkalega á síafbrotamönnum og aðhyllast 

þeir svo kölluð þriggja brota lög. Þriggja brota lögin fela í sér að ef einstaklingur er 

sakfelldur þrisvar sinnum yfir ævina fær hann lífstíðardóm, óháð eðli afbrotanna. Í 

sumum ríkjum Bandaríkjanna fá ungmenni allt niður í 10 ára aldur sömu meðferð í 

dómskerfinu og fullorðnir (Vega, Solter, Kwon og Isaac, 2012). Út frá þessu má því 

álykta að fangelsisdómur yfir ungmennum sé töluvert mikill áhættuþáttur í 

endurtekinni afbrotahegðun þeirra í framtíðinni.  

 

5.2 Kynjahlutfall ungra afbrotamanna  

Niðurstöður langtímarannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum á kynjaskiptingu 

afbrotahegðunar hjá börnum og ungmennum sýndi að kyn skipti litlu sem engu máli 

í tengslum við tíðni afbrotahegðunar. Þetta þýðir að ef strákur og stelpa eru með alla 

sömu áhættuþættina þá ættu þau að vera alveg jafn líkleg til að sýna af sér 

afbrotahegðun. Því má segja að viðmiðunarmörk kynjana séu þau sömu þegar kemur 

að áhættuþáttum fyrir afbrotahegðun. Niðurstöðurnar sýndu að strákarnir og 

stelpurnar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu álíka marga áhættuþætti en þeir voru 

af mismunandi toga. Stelpur höfðu til dæmis yfirleitt átt erfiðari bakgrunn en 

strákarnir. Einnig kom fram að áhættuþættir hjá stelpunum höfðu mun meira 

forspárgildi en hjá strákunum. Hjá stelpunum var hægt að spá fyrir afbrotahegðun út 

frá áhættuþáttum um allt að 74% og hjá strákunum um 57%. Rannsóknin sýndi þó að 

forspárgildið væri ekki marktækt þar sem áhættuþættirnir einir og sér væru ekki nóg 

til að spá fyrir um afbrotahegðun, fleiri þættir gætu spilað inn í ástæður 

afbrotahegðunar (Wong, Loeber, Slothboom, Bijleveld og Hipwell, 2013). 

Þó svo að rannsóknin gæfi til kynna að kyn skipti ekki máli í tengslum við 

afbrotahegðun þá sýnir hún okkur líka mismunandi hegðun á mismunandi 

aldurstímabilum hjá kynjunum. Við 10 ára aldur sýndi rannsóknin að lítill, en 

marktækur munur væri á afbrotahegðun stráka og stelpna og væru þá strákarnir í 
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meiri hluta. Frá 11 ára aldri og upp í 16 ára aldur mældist tíðni afbroahegðunar 

töluvert meiri hjá strákunum heldur en stelpunum og eftir 16 ára virtust strákarnir 

alltaf vera í miklum meiri hluta. Áhugvert er að taka það fram að um 14 ára aldurinn 

mældist tíðni afbrota hæst hjá báðum kynjunum. En út frá þessum niðurstöðum má 

álykta að strákar búi að jafnaði við fleiri áhættuþætti þar sem þeir sýna 

afbrotahegðun í meiri mæli en stelpur. Þetta getur til dæmis verið vegna þess að 

strákar eru líklegri heldur en stelpur til að greinast með raskanir á borð við ADHD, 

einhverfu, hegðunarvandkvæði og fleira (Wong, Loeber, Slothboom, Bijleveld og 

Hipwell, 2013).  

Niðurstöðurnar gáfu einnig til kynna að stúlkur sem sýndu af sér 

afbrotahegðun þyrftu líklegast öðruvísi meðferð heldur en strákar með samskonar 

hegðun. Ekki er vitað hvaða áhrif kynjaskiptar meðferðir hafa og því væri áhugavert 

að rannsaka það nánar (Wong, Loeber, Slothboom, Bijleveld og Hipwell, 2013). 

 

5.3 Úrræði 

Það standa þó nokkuð mörg úrræði til boða fyrir þau börn og ungmenni sem sýnt hafa 

af sér áhættuhegðun og/ eða afbrotahegðun. Árangur margra úrræða á Íslandi er ekki 

rannsakaður og því ekki hægt að segja til um virkni þeirra. Í 24. og 25. grein 

barnaverndarlaga nr.80/2002 er talað um úrræði á borð við persónulegan ráðgjafa, 

stuðningsfjölskyldur, tilsjónarmann, fóstur- og meðferðarheimili (Barnaverndarlög 

nr.80/2002). Flest þessara úrræða snúast um það að styrkja tengsl barnanna og 

ungmennanna við aðra aðila. Í tenglasmyndunarkenningunni er fjallað um að skortur 

á tengslamyndun auki líkur á afbrotahegðun. Út frá þeirri kenningu og þeim úrræðum 

sem standa til boða á Íslandi má álykta að tenglsamyndun sé mikilvægt inngrip til þess 

að draga úr eða koma í veg fyrir afbrota- og áhættuhegðun á meðal ungmenna 

(Hoeve, Stams, van der Put, Dubas, van der Laans og Gerris, 2012). 

Önnur úrræði eru þó nokkuð vel rannsökuð og hafa þróast mikið í gegnum 

tíðina en það er meðal annars snemmtæk íhlutun, fjölkerfameðferð MST og 

foreldrahæfni námskeið PMTO. 

Hugtakið snemmtæk íhlutun er oft notað í samhengi við þjónustu, inngrip, 

kennslu og fræðslu. Í Bandaríkjunum er snemmtæk íhlutun skilgreind sem aðgerð til 
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þess að hjálpa börnum í áhættuhópum vegna fatlana eða annarra erfiðleika. Þar á 

íhlutunin að vera verkfæri til þess að veita þessum börnum og fjölskyldum þeirra 

viðeigandi og nauðsynlega þjónustu. Skilgreining Íslands á snemmtækri íhlutun er 

mjög svipuð og í Bandaríkjunum. Megin markmiðið er að fyrirbyggja eða eyða vanda 

sem barn býr við (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Snemmtækri íhlutun er hægt að skipta í 

þrjá flokka forvarna. Fyrsta stigs forvarnir fjallar um almennt eftirlit og aðgerðir, en 

þá er eftirlitið notað sem forvörn fyrir áhættuhópa, til dæmis ungmenni sem búa við 

óviðunandi aðstæður. Annars stigs forvarnir eru forvarnir og aðgerðir, en í þeim flokk 

eru aðgerðir framkvæmdar til þess að bæta núverandi aðstæður barna sem eru í 

mikilli áhættu eða að koma í veg fyrir enn alvarlegri skaða. Þriðja stigs forvarnir eru 

aðgerðir til þess að bæta stöðu þeirra barna sem eru nú þegar skilgreind með 

vandamál, þá á að draga úr vandamálunum og bæta stöðu þeirra og framtíðarhorfur 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008). Snemmtæk íhlutun væri líklega gott úrræði fyrir börn og 

ungmenni sem eru í áhættuhóp fyrir afbrotahegðun, til þess að minnka líkur eða 

koma í veg fyrir áframhaldandi áhættuhegðun.  

Ásamt snemmtækri íhlutun er fjölkerfmeðferðin MST (e. multisystemic 

therapy) gott úrræði fyrir þann hóp barna og ungmenna sem eru nú þegar farin að 

sýna áhættuhegðun. Þegar taka þarf á hegðunarvanda hjá ungmennum er mikilvægt 

að horfa ekki einungis á ungmennið sjálft heldur líka á alla fjölskylduna, því eins og 

fram hefur komið í ritgerðinni er vandann oft að finna þar. Fjölkerfameðferð MST er 

byggð á gagnreyndum rannsóknaraðferðum þar sem tekið er mið af helstu 

áhættuþáttum í lífi barna og ungemnna sem valda andfélagslegri hegðun þeirra. 

Ásamt því að skoða vandamál ungmenna út frá þeim sjálfum þá leggur MST einnig 

áherslu á að skoða vandamál ungmenna út frá nærumhverfi þeirra, en þá er átt við 

fjölskyldu, vini, skóla og fleiri þætti úr nánasta umhverfi. MST leitar eftir góðu 

samstarfi við barn og foreldra en lykiláherslan hjá þeim er foreldrafærni. 

Meðferðaraðili MST styður foreldra í uppeldishlutverki sínu með því að leiðbeina og 

valdefla. Meðferðin tekur að jafnaði 5 mánuði og hefur verið sannreynd sem 

árangursríkt meðferðarúrræði fyrir ugmenni og fjölskyldur þeirra sem glíma við 

margþætta geð- og hegðunarerfiðleika (Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland 

og Chunningham, 2009). 
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 Svipað úrræði og fjölkerfameðferðin MST er til fyrir aðeins yngri börn og 

fjölskyldur þeirra en það heitir PMTO (e. Parental Training Management Oregon). 

PMTO er foreldrafærni námskeið en það er ætlað foreldrum barna með 

hegðunarvandamál. Gagnreyndarrannsóknir hafa sýnt fram á að andfélagsleg hegðun 

barna minnkar þegar foreldrar tileinka sér PMTO aðferðina (Patterson, Reid og Eddy, 

2002; Barnaverndarstofa, e.d.). 
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6 Umræða og lokaorð  

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um ástæður afbrotahegðunar hjá ungmennum. 

Greint hefur verið frá kenningum sem geta varpað ljósi á ástæður hegðunarinnar, 

einnig hafa mögulegir áhættuþættir afbrotahegðunar ungmenna verið skoðaðir, 

fjallað var um fyrri rannsóknir og niðurstöður þeirra,  ásamt því var farið yfir 

endurkomutíðni og kynjahlutföll afbrotamanna og möguleg úrræði fyrir ungmenni 

sem falla undir þennan áhættuhóp skoðuð. Í ritgerðinni var lögð áhersla á að svara 

eftirfarandi þáttum: Hverjar eru taldar helstu ástæður afbrotahegðunar ungmenna? 

Hvaða kenningar útskýra ástæður afbrotahegðunar best? Hvað sýna fyrri rannsóknir? 

Helstu niðurstöður sýna að af þeim áhættuþáttum sem stuðlað geta að 

afbrotahegðun hjá ungmennum og fjallað hefur verið um í þessari ritgerð virðist 

fangelsun foreldris, fangelsun ungmennis og greindarskortur vera alvarlegastu 

áhættuþættirnir. Það má sjá bein tengsl við ofangreinda þætti og afbrotahegðun á 

meðan hinir þættirnir sem fjallað var um sýna ekki bein tengsl heldur sýna þeir auknar 

líkur í tengslum við aðra þætti. Fyrr í ritgerðinni kom einnig fram að áfengis- og 

vímuefnaneysla er töluvert meiri hjá mörgum föngum heldur en hjá almenningi 

(Fazel, Bains og Doll, 2006). Margir fanganna sem tóku þátt í rannsókn Jóns Friðriks 

(1997) viðurkenndu að hafa átt við mikinn áfengis- og vímuefnavanda að stríða. Þá er 

hægt að álykta að börn og ungmenni þessara einstaklinga læri þessa áhættuhegðun 

af foreldrum sínum, samanber félagsnámskenningin (Marganski, 2013). 

Eins og fram hefur komið í ritgerðinni þá geta ástæður afbrotahegðunar verið 

af ýmsum toga. Oftar en ekki eru það nokkrir áhættuþættir sem vinna saman og 

útkoman getur þá orðið  afbrotahegðun. Það er alls ekki algilt en því fleiri áhættuþætti 

sem einstaklingur býr við því líklegri er hann til að sýna af sér afbrotahegðun. Börn og 

ungmenni geta sjaldnast stjórnað áhættuþáttunum í nærumhverfi sínu þar sem 

uppruna áhættuþáttanna má oftar en ekki rekja til uppeldis- og heimilisaðstæðna. 

Greiningar á borð við ADHD, hegðunarröskun og mótþróaþrjóskuröskun virðast vera 

áhættuþættir sem oft haldast í hendur við afbrotahegðun. Þetta eru þættir sem eru 

tilkomnir af líffræðilegum toga og ekki er hægt að hafa stjórn á með fyrirbyggjandi 

hætti heldur verður að vinna með einstaklingana eftir að greining hefur verið gerð. 

Ekki hefur verið sýnt fram á að bein tengsl séu á milli ADHD greiningar og 
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afbrotahegðunar. Niðurstöður sýna þó auknar líkur á afbrotahegðun hjá 

einstaklingum sem hafa ADHD greiningu og búa auk þess við fleiri áhættuþætti, svo 

sem áfengis- og vímuefnaneyslu, aðrar greiningar eða óæskilegar uppeldis aðferðir. 

Því má álykta að ADHD greining sé einn af þeim áhættuþáttum sem geta stuðlað að 

afbrotahegðun (Gísli Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 

Susan Young, 2014). 

Eins og fram hefur komið er neysla fanga á áfengi og vímuefnum mun meiri 

en gengur og gerist. Neyslan ein og sér skýrir þó ekki afbrotahegðun en er einn af 

þeim þáttum sem hægt er að tengja við afbrotahegðun (Fazel, Bains og Doll, 2006; 

Jón Friðrik Siguðrsson, 1997).  

Annar þáttur sem eykur líkur á afbrotahegðun barns í framtíðinni er 

afbrotahegðun foreldris eins og fram hefur komið og þar sjáum við bein tengsl milli 

fangelsunar foreldris og barns (Miller, 2006; Olsen, 2014). Ásamt því er fangelsun 

ungmennis stór áhættuþáttur fyrir frekari afbrotahegðun eftir að afplánun lýkur 

(Melossi, 1985; Jón Gunnar Bernburg, 2009). 

Einnig hefur verið sýnt fram á marktæk tengsl á milli greindarskorts og 

afbrotahegðunar. En það samband er til komið vegna þess að þeir sem hafa lægri 

greind eiga erfiðara með að lesa í aðstæður og geta því illa spáð fyrir um hvaða 

afleiðingar hegðun þeirra getur haft. Einstaklingar með greindarskort eru líklegir til 

að framkvæma áður en þeir hugsa um langtíma afleiðingar (Mears og Cochran, 2013). 

Þær kenningar sem höfundur telur best eiga við efni þessarar ritgerðar eru 

stimplunarkenningin og félagsnámskenningin. Ástæða þess er einfaldlega sú að þær 

skýra best af hverju ofangreindir þættir eru jafnmiklir áhættuþættir og raun ber vitni 

samkvæmt þeim rannsóknum sem vitnað er til í ritgerðinni. Það er annars vegar 

vitnað til lærðar hegðunar barns frá foreldri (Marganski, 2013) og hins vegar hvernig 

samfélagið á það til að setja neikvæðan stimpil á einstaklinga og þeirra nánustu sem 

erfitt getur verið að losna við. Einstaklingar fara síðan að hegða sér eftir stimpluninni 

því það er jú sú hegðun sem samfélagið býst við af einstaklingnum. Stimplunin getur 

til dæmis komið til vegna óæskilegrar hegðunar, fangelsunar foreldris eða vegna 

fangelsunar ungmennisins sjálfs (Adler, Muller og Laufer, 2013).  

Í ritgerðinni var farið stuttlega yfir nokkur af þeim úrræðum sem standa 

ungmennum til boða. Þar virðist tengslamyndun og foreldrafærni skipta höfuð máli, 
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en flest úrræðanna voru á þann veg að þau vildu styrkja tengslamyndun barns og 

forsjáraðila eða mynda ný tengsl hjá ungmennunum til að styrkja þau enn frekar. 

Mikilvægt er að notast við úrræði sem hafa verið rannsökuð og niðurstöður um virkni 

þeirra liggja fyrir (Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland og Chunningham, 2009; 

Hoeve, Stams, van der Put, Dubas, van der Laans og Gerris, 2012; Barnaverndarstofa, 

e.d.). 

 Þegar samantekt ritgerðarinnar er skoðuð er mat höfunar að mikil þörf sé á 

að veita þessum tiltekna hóp einstaklinga meiri athygli. Gerðar hafa verið nokkuð 

margar rannsóknir á þessu sviði og út frá þeim virðist megin ástæða afbrotahegðunar 

vera þar sem margir áhættuþættir koma saman hjá einum einstaklingi. Höfundur taldi 

þó jákvætt að bein tengsl á milli fangelsunar foreldris, fangelsun ungmennis, 

greindarskorts og afbrotahegðunar ungmenna séu greinanleg og marktæk 

samkvæmt rannsóknum því þá er búið að greina rót vandans. Þegar vandinn er orðinn 

sýnilegur, allavegana að einhverju marki, er auðveldara að vinna með hann og finna 

viðeigandi úrræði.  

Nauðsynlegt er þó að kanna þetta efni enn betur svo hægt sé að finna 

langvarandi lausnir á þessu mikla vandamáli. Vinna þarf að lausnum fyrir börn og 

ungmenni svo þau þurfi ekki að gjalda fyrir slæmt uppeldi og slæmar aðstæður með 

því að brjóta sjálf af sér í framtíðinni eða sýna aðra andfélagslega hegðun. Stoppa þarf 

þennan vítahring afbrotamanna sem myndast milli kynslóða og finna þarf 

langtímaúrræði. Það hefur áhrif á samfélög í heild sinni hvers konar þegnar börn og 

ungmenni verða á fullorðins árum. Þegar ástæður afbrotahegðunar eru orðnar 

sýnilegar að einhverju marki þá væri til dæmis hægt sigta út þau ungmenni sem falla 

undir áhættuhópinn á þessu sviði til að veita þeim enn frekari eftirtekt og stuðning 

og minnka líkur á afbrotahegðun áður en hún hefst. Rétt úrræði gætu stuðlað að 

bættri líðan ungmenna og í kjölfarið betri og heilbrigðari þegnum samfélaginu til 

handa.  

Höfundur telur að gagnlegt væri að rannsaka enn frekar úrræði og virkni 

þeirra svo hægt sé að vinna eftir gagnreyndum niðurstöðum og í kjölfarið veita 

þessum hópi ungmenna sem allra bestu meðferðina og/eða úrræðin og þannig draga 

úr líkum á afbrotahegðun hjá þeim ásamt því að auka lífsgæði og líðan þeirra. 
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  Börn og ungmenni eru framtíðin og því þarf að huga að þeim sérstaklega. Bætt 

lífsgæði og líðan þeirra er það sem þarf almennt að hafa að leiðarljósi þegar horft er 

til heildarmyndarinnar. Betri lífsgæði og líðan minnkar líkur á afbrotahegðun.  
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