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Útdráttur 

 

Megináherslan í þessari ritgerð er á áföll í æsku og áhættuhegðun ungmenna. Leitast var 

við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver eru tengsl á milli áfalla í æsku og 

áhættuhegðun ungmenna? Hvernig er hægt að bera kennsl á einkenni 

áfallastreituröskunar og áhættuhegðun ungmenna? Hverjir eru helstu þættir í umhverfi 

barna og ungmenna sem hafa jákvæð áhrif á hegðun og líðan þeirra? Hverjar eru helstu 

forvarnir og úrræði í íslensku samfélagi? Niðurstöðurnar leiddu í ljós að tengsl eru á milli 

áfalla í æsku og áhættuhegðunar hjá ungmennum, þar sem atburðir í æsku hafa áhrif á 

unglingsárin. En ekki eru endilega bein tengsl á milli ákveðins áfalls í æsku og ákveðinnar 

áhættuhegðunar hjá ungmennum. Einnig kom fram í samanburðarrannsókn að meira er 

um áföll í æsku hjá ungmennum með lotugræðgi en hjá heilbrigðum ungmennum. Hægt 

er að styðjast við greiningarkerfið DSM-5 til að meta einkenni áfallastreiturröskunar og 

greiningarkerfið ESTER til að meta áhættuhegðun ungmenna. Það sem hefur hvað mest 

áhrif á jákvæða hegðun og líðan barna og ungmenna eru fjölskyldan, skólinn og 

samfélagið, en það eru gæði tengslanna sem skipta mestu máli. Í íslensku samfélagi eru 

helstu úrræði og forvarnir á vegum skóla, fjölskyldu og samfélagsins í heild. 
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Formáli 

Heimildarritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Sigrún Harðardóttir og vil ég þakka henni fyrir 

góða leiðsögn og uppbyggilegar athugasemdir. 

Þá vil ég þakka móður minni Ingu Guðrúnu Halldórsdóttur kærlega fyrir ómetanlega 

hjálp og stuðning. Einnig vil ég þakka Jóhanni Pétri Herbertssyni fyrir allan stuðning, 

aðstoð og hvatningu. Svo vil ég þakka Hönnu Björgu Guðjónsdóttur og Benjamín Hrafni 

Böðvarssyni fyrir góðar ábendingar og yfirlestur. Að lokum vil ég þakka föður mínum 

Guðjóni Þór Ólafssyni, ömmu minni Eddu Jóhönnu Guðbjörgu Sigurðardóttur og afa 

mínum Skafta Ragnarssyni fyrir andlegan stuðning og fjárhagslegan styrk. 
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1 Inngangur 

Æskan og unglingsárin eru tími fyrir þroska og mótun sjálfsmyndar en þar á sér stað þróun 

mannlegrar hegðunar (Bae, 1999). Sjálfsmynd einstaklings er sú skoðun sem hann hefur 

á sjálfum sér, sem mótast í samskiptum við aðra. Þeir sem hafa jákvæða og sterka 

sjálfsmynd ná meiri árangri í lífinu en þeir sem hafa veika og neikvæða sjálfsmynd (Garðar 

Gíslasson, 2008).      

Megináherslan í þessari ritgerð er á áföll í æsku og áhættuhegðun ungmenna. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver eru tengsl á milli áfalla í æsku og áhættuhegðunar hjá ungmennum? 

2. Hvernig er hægt að bera kennsl á einkenni áfallastreituröskunar og 

áhættuhegðunar ungmenna? 

3. Hverjir eru helstu þættir í umhverfi barna og ungmenna sem hafa jákvæð áhrif á 

hegðun og líðan þeirra?  

4. Hverjar eru helstu forvarnir og úrræði í íslensku samfélagi? 

Í öðrum kafla verður fjallað um helstu kenningar um félagsmótun barna og hvað þarf að 

vera til staðar til þess að skapa andlegt heilbrigði þegar barn nær unglingsaldri. Í því 

sambandi verður fjallað um tengslakenningu John Bowlby, lífskeiðakenningu Erik H. 

Eriksson og auk þess verður vistfræðikenning Urie Bronfenbrenner tekin til umfjöllunar. 

Í þriðja kafla verður fjallað um áföll og áfallastreituröskun með áherslu á bernskuárin. 

Einnig verður fjallað um greiningarkerfi sem hægt er að styðjast við þegar 

áfallastreituröskun er metin. Í fjórða kafla verða hugtökin ungmenni og áhættuhegðun 

skilgreind. Einnig verður fjallað um greiningarkerfi sem hægt er að styðjast við þegar 

áhættuþættir eru metnir. Í fimmta kafla verður fjallað um helstu forvarnir og úrræði í 

íslensku samfélagi, með áherslu á skóla, fjölskyldu og samfélag. Að lokum eru 

niðurstöður dregnar saman, þar sem rannsóknarspurningum verður svarað og þær 

ræddar í fræðilegu samhengi og ályktanir dregnar af þeim.  
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2 Fræðilegur bakrunnur 

Margar kenningar hafa komið fram sem leitast við að útskýra hvernig mannveran þróast 

og mótast félagslega, menningarlega, andlega og líffræðilega (Bae, 1999). Í þessum kafla 

verður farið yfir helstu kenningar í félagslegri mótun barna og ungmenna. Kenningar 

verða kynntar sem leitast við að varpa ljósi á hvað það er, sem þarf að vera til staðar til 

að stuðla að góðum alhliða þroska. En þær eru tengslakenning John Bowlby, 

lífskeiðakenning Erik H. Eriksson og vistfræðilíkan Urie Bronfenbrenner. 

2.1 Tengslakenning John Bowlby 

Geðlæknirinn John Bowlby setti fram tengslakenninguna árið 1969. Bowlby er hvað 

frægastur fyrir kenningar sínar um tengsl, aðskilnað og missi (MacDonald, 2001). Í 

kenningu sinni gerði Bowlby ráð fyrir að barn hefði við fæðingu innra atferliskerfi sem 

styrktist smá saman. Þar átti hann við getu barnsins til að sýna fram á ýmsa hegðun, svo 

sem að geta grátið, hlegið og svo framvegis. Þessi atferliskerfi mynda síðan brú að frekari 

þroska barns í tengslum við umhverfið. Um er að ræða frumstæð kerfi sem virkja tengsl 

ungabarns við umhverfið. Fyrst eru þessar hegðanir kerfisbundnar en áreiti í umhverfi 

barns hafa þau áhrif að geta bæði sett atferliskerfi af stað eða bundið enda á það. Dæmi 

um áreiti í umhverfi barns eru hljóð og ljós, en barn fæðist með næmni eða viðkvæmni 

fyrir umhverfinu. Nýfætt barn getur horft á ljós og fylgt því eftir og þriggja vikna gamalt 

barn sýnir mismunandi viðbrögð við mismunandi hljóðum, en ákveðið hljóð getur vakið 

mikla gleði á meðan annað hljóð getur vakið ótta og grátur. Þannig hefur ákveðin hegðun 

og áreiti í umhverfi barns ákveðnar afleiðingar. Þrátt fyrir það er til staðar einhverskonar 

dómgreind og viðbrögð hjá barni frá fæðingu. Samkvæmt Bowlby hafa viðbrögð við 

hegðun barns í umhverfinu mótandi áhrif á hegðun þess í framtíðinni. Ákveðin 

hegðanamynstur sem eru síendurtekin eru styrkt af umhverfinu, þeim er viðhaldið á 

meðan önnur hegðunamynstur fara ört minnkandi þar sem barnið er eins og vanið af þeim 

(Bowlby, 1969).  

Það er vel þekkt að þrátt fyrir að eðlislæg hegðun í dýrum sé í samræmi við 

sameiginlegt heildarform þá geta koma upp frávik ef aðstæður valda því. Sem dæmi má 

nefna á fugl af tegund sem vanalega hreiðrar um sig í trjám til að gera það í klettum ef 

engin tré eru í umhverfi hans. Sem sýnir okkur að úrvinnsla í hegðunarkerfum sem 

virðast stöðug eru engu að síður opin og verða fyrir áhrifum af umhverfinu. Í umhverfinu 
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á sér stað þroski og uppbygging og er varla sú tegund sem rannsökuð hefur verið þar 

sem áhrifavaldar í umhverfi hafa ekki haft mótandi áhrif. Það á þá sérstaklega við um 

umhverfi ungra barna þar sem mikil frávik eru frá hefðbundnum uppeldisaðferðum 

(Bowlby, 1969). 

2.2 Lífskeiðakenning Erik H. Eriksson  

Þroskasálfræðingurinn Erik H. Eriksson kom fram með lífskeiðakenningu árið 1950 sem 

útskýrir mikilvægi þroskaskeiða og þau áhrif sem þau geta haft bæði á þroska og 

sjálfsmynd einstaklings á unglingsárum. Eriksson lítur á þroska barns út frá umhverfi þess, 

félagslegum áhrifum og samskiptum. Hann trúir að mannveran haldi áfram að þróast út 

lífið. Eriksson leggur meiri áherslu á sjálfið en auðkennið (e. id). Á hverju stigi eru verkefni 

sem þarf að leysa sem þjónar ákveðnum tilgangi á næstu stigum. Tímalengdin skiptir ekki 

máli en til að takast á við erfiðleika sem koma upp á efri stigum þarf sjálfstraust og styrk 

úr stiginu fyrir neðan. Í gegnum röð af stigum þróast mannleg hegðun og sjálfið þróast 

með því að barnið er að aðlagast þeim kröfum sem samfélagið setur á það. Stig Erik H. 

Eriksson eru átta en hér verður einungis farið yfir æsku og unglingsár en það eru fyrstu 

fimm stigin (Bae, 1999). 

2.2.1 Fimm stig lífskeiðakenningar 

Fyrsta stig 

Fyrsta stigið er mikilvægasta stigið í lífinu þar sem nýfætt barn reiðir sig algjörlega á 

fullorðinn einstakling til að gefa því allt sem það þarfnast, sem er; öryggi, ást, umhyggja, 

matur og næring. Á þessu stigi sem er frá fæðingu barns til eins árs aldurs myndast hjá 

því annað hvort traust eða vantraust og ef umönnunaraðili er tilfinningarlega fjarlægur, 

ekki til staðar eða hafnar þörfum barnsins og veitir því ekki þá ást og umönnun sem það 

þarfnast lærir barnið ekki að treysta sem leiðir af sér kvíða og óöryggi hjá barninu sem 

hefur síðan áhrif á næstu þroskastig þess. Á næstu stigum getur barnið átt í erfiðleikum 

með að mynda tengsl, haft tilhneigingu til að draga sig í hlé þegar það þarf á öðrum að 

halda og fer þannig á skjön við sjálft sig og aðra. Þegar barnið upplifir að þörfum þess er 

fullnægt með umhyggju og ást þá mætir barnið næstu þroskastigum með von og upplifir 

öryggi í lífinu. Einnig öðlast þá barnið getu í framtíðinni til að meta hvort umhverfið sem 

það er í er treystandi (Bae, 1999; Erikson, 1963). Ekki er um að ræða algjört traust eða 
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vantraust heldur telur Eriksson að árangur til trausts sé falinn í að finna jafnvægi milli 

þessara tveggja andstæðna (Bae, 1999). 

Annað stig 

Á öðru stigi er barn á aldrinum eins til þriggja ára þar sem barnið er að þróa með sér 

sjálfræði eða efa og skömm. Á þessu stigi er barnið að öðlast meiri stjórn og örlítið 

sjálfræði þar sem það framkvæmir einfalda hluti sjálft, það þróar getuna til að taka 

ákvarðanir um hvað það er sem það vill. Umönnunaraðili getur gefið barninu rými til að 

öðlast sjálfsstæði til dæmis með því að aðstoða það við að læra að nota klósett ásamt því 

að fá að velja í hvaða föt það vill fara, hvaða mat það vill borða, með hvaða leikfang það 

vill leika sér og svo framvegis. Það er á þessu þroskastigi sem barnið getur sjálft 

framkvæmt einfalda hluti innan skynsamlegra marka (Erikson, 1963). Barnið upplifir 

skömm og efa um eigin getu þegar því mistekst eða gerir eitthvað óviðeigandi, en þá eiga 

margir foreldrar það til að leitast við að stjórna barni sínu með þessu óöryggi og 

sektarkennd sem þarna hefur myndast, þeir geta hinsvegar valið að leiðbeina börnum 

sínum með vönduðum og skynsömum viðmælum og forðast að stjórna þeim með því að 

misnota þessar viðkvæmu tilfinningar barnsins það er að segja skömm og efa (Bae, 1999). 

Þau börn sem ljúka þessu stigi á jákvæðan hátt finna til sjálfstrausts og verðugleika, en 

þau sem ljúka því á neikvæðan hátt upplifa sig sem lítils virði (Erikson, 1963). Á sama tíma 

og barnið vill stjórna sjálft vill það vera stjórnað af umönnunaraðila, þarna myndast 

togstreita en með samvinnu beggja fær barnið smám saman sjálfstjórn, þar sem barnið 

þróar með sér eigin persónu með sínu sjálfræði og viljastyrk. Grunnurinn fyrir sjálfstæði 

unglingsins hefst á þessu stigi þar sem viljastyrkur er það sem vex til að sjálfstæði geti 

mótast (Bae, 1999).  

Þriðja stig 

Á þessu stigi er barn á aldrinum þriggja til sex ára þar sem fumkvæði eða sektarkennd 

þróast. Á þessum aldri eru börn atorkusöm og virk við að mynda félagsleg tengsl. Barnið 

er ekki lengur eins mikið undir áhrifum frá umhverfinu heldur leiðist það áfram af eigin 

hvöt þar sem hugmyndir eru settar í framkvæmd. Erikson telur að samviska barns sé að 

myndast á þessum aldri og það finni til sektarkenndar vegna hugmynda sem barnið setti 

samt sem áður ekki í framkvæmd. Það fer að haga sér meira í líkingu við foreldri sitt þar 

sem samviskan mótar umhyggjusaman einstakling og innri hvöt knýr það áfram. Þá leitast 
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barn við að ná markmiðum og vinna sér inn hluti. Ef vel tekst til finnur það getu til að hafa 

frumkvæði og öðlast því drifkraft, vald og stjórn, en ef illa tekst til þá finnur barn til 

sektarkenndar og skorts á frumkvæði og getur þar af leiðandi orðið biturt út í umhverfi 

sitt. Jafnvægi milli frumkvæðis og sektarkenndar er jákvæð útkoma á þriðja stigi (Bae, 

1999; Erikson, 1963). 

Fjórða stig 

Á þessu stigi er barn á aldrinum sex til ellefu ára þar sem þroskinn mótast af dugnaði og 

vinnusemi eða minnimáttarkennd. Markmið með þessu stigi er að þroska getu barnsins. 

Barnið er í grunnskóla og í miklum félagslegum samskiptum, það eflist og finnur til stolts 

þegar það nær árangri. Hvatning spilar stóran þátt á þessu stigi. Er því hvatning og aðstoð 

frá foreldrum, kennurum og umönnunaraðilum mikilvæg, en mikil hvatningu frá kennara 

eykur barninu trú á sjálft sig og getu sína til að ná árangri en án hvatningu fer barnið að 

efast um eigið ágæti (Bae, 1999; Erikson, 1963). Barnið lærir að vinna sér inn 

viðurkenningu með því að framkvæma hluti, það öðlast félagaslega færni í samskiptum 

við aðra og að koma vilja sínum og þörfum á framfæri. Það er framkvæmdasamt og nýtur 

þess að æfa sig á því sem er í boði og líkist sífellt meira fullorðnum einstaklingi. Í lok þessa 

stigs telur Eriksson að vitneskja barnsins á eigin hæfni sé mikilvæg, það er að barnið viti 

að það geti tekist á við ný verkefni og hafi næga getu til að leysa þau. Þegar barnið hefur 

þannig myndað traust, sjálfstæði og frumkvæði er það reiðubúið til að afkasta meiru. 

Hættan á þessu stigi er sú að ef barn upplifir slakan árangur þá fer það að forðast krefjandi 

verkefni þar sem það telur sig ekki nógu hæfileikaríkt til að vera samþykkt af nánasta 

umhverfi sínu. Dæmi um þetta eru hjá börnum með lesblindu og/eða athyglisbrest sem 

geta átt í erfiðleikum við úrlausnir verkefna (Bae, 1999). 

Fimmta stig 

Á þessu stigi er barnið á aldrinum tólf til átján ára, á unglingsaldri. Á þeim tíma þróast 

sjálfsmyndin eða sjálfsmyndarruglingur. Sjálfsmynd barns er byggð á auðkenni sem 

mótast í gegnum reynslur fyrri þroskastiga, sem geta bæði verið neikvæðar og jákvæðar, 

en það fer eftir því hvernig úrvinnsla fyrri stiga hefur tekist til. Á fimmta stigi er unglingur 

að prófa sig áfram og finna út hver hann er, en sjálfsmyndin byggir á hæfileikanum til að 

treysta sjálfum sér og öðrum sem byrjaði að mótast við fyrstu tengsl barns við móður. 

Frumkvæði og viljastyrkur unglings hófst á þriðja stigi, en sjálfsmyndin verður þó að mestu 
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til á unglingsaldri þar sem unglingurinn prófar sig sjálfur áfram í hinum ýmsu aðstæðum 

og hlutverkum knúinn áfram af forvitni. Hann tekst á við hlutverkin í von um að samhæfa 

sig einhverju þeirra. Ef einstaklingur finnur ekki hlutverk sem passar honum finnur hann 

til efasemda um sjálfan sig. Hann finnur þá til sjálfsmyndarruglings og óöryggis með 

framtíð sína, upplifir sig týndann og skynjar ekki hver hann er. Það er algengt að sterk trú 

á hlutverkið og ákveðinn ósveigjanleiki verði til hjá unglingi á þessu stigi að innra með 

honum finni hann til baráttu á milli þess sem hann er og vill verða. Jafningjar eru helstu 

áhrifavaldar á unglingsárum, en foreldrar og skólakerfið eru ekki nóg fyrir unglinginn til 

að spreyta sig á. Ef þessu stigi er náð á árangursríkan hátt þá stenst einstaklingur þau 

viðmið um hæfni sem samfélagið hefur sett honum og þá hefur unglingur náð að mynda 

sína sjálfsmynd og finnur til sjáfstæðis þar sem hann hefur stjórn á aðstæðum, öðlast því 

trú á sjálfan sig og getur þar af leiðandi tekist á við verkefni fullorðinsára (Bae, 1999; 

Erikson, 1963). 

2.3 Vistfræðilíkan Urie Bronfenbrenner 

Þroskasálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner kom fyrstur fram með kenningu sem heitir 

vistfræðilíkanið árið 1979 en hún útskýrir sálfélagslegt þroskaferli barna og ungmenna 

(Gray Macblain, 2012). Vistfræðilíkanið fjallar um áhrif umhverfisins á þroskaferli barna 

og ungmenna. Þar sem áhersla er lögð á tengsl á milli einstaklings og umhverfis 

(Bronfenbrenner, 1979). Vistfræðilíkanið skiptist í fimm kerfi sem umlykja barnið, þau 

eru; nærkerfi (e. microsystems), miðkerfi (e. mesosystems), stofnanakerfi (e. exosystems), 

heildarkerfi (e. macrosystems) og lífkerfi (e. chronosystems). Kerfin tengjast barni bæði 

beint og óbeint og hafa því áhrif á líffræðilegan og félagslegan þroska þess. Fimm kerfum 

vistfræðilíkansins lýsir Bronfenbrenner sem atriðum eða þáttum sem umlykja börn á 

uppvaxtarárum (Bronfenbrenner, 1979; Gray Macblain, 2012). 

2.3.1 Fimm kerfi vistfræðilíkans 

1. Nærkerfi: Er innsta kerfið. Það er nánasta umhverfi barnsins en á fyrstu æviárum 

barns hefur nærkerfið hvað mest áhrif. Þar eru tengsl barnsins við móður sína og 

föður sem veita því næringu og umhyggju, vini og aðra fjölskyldumeðlimi svo 

sem ömmur og afa.  
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2. Miðkerfi: Er annað kerfið. Í miðkerfi eru atriði sem barnið tengist beint við í 

nærumhverfi sínu eins og heimili, jafningjatengsl og skóli. Þegar barnið verður 

eldra, fer miðverkið að hafa meiri áhrif á þroska þess, svo sem í grunnskóla. 

3. Stofnanakerfi: Er ytra kerfi. Barnið er undir áhrifum af stofnanakerfinu þó svo að 

það tengist því ekki beint. En það eru atriði í umhverfinu, svo sem vinnustaður 

foreldra, félagsþjónusta og nágrenni vinar. 

4. Heildarkerfi: Er ysta kerfið. Heildarkerfið hefur áhrif á hin kerfin svo sem ríkjandi 

viðhorf hjá stjórnkerfi landsins, fjáhagur þjóðar og samfélagið. 

5. Lífkerfi: Er kerfi sem umlykur hin kerfin. Lífkerfið er í meiri fjarlægð en hefur þó 

áhrif á þroska einstaklings. Dæmi um lífkerfi er umheimurinn, tímarúm, munstur 

lífsins og umhverfisþættir eins og traustur jarðvegur (Bronfenbrenner, 1979; 

Gray Macblain, 2012). 

Í kaflanum var farið yfir þrjár kenningar um félagslegan þroska einstaklings á 

uppvaxtarárum, í bernsku og fram til unglingsaldurs. Í næsta kafla verður fjallað um áföll 

og áfallastreituröskun. 
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3 Áföll og áfallastreituröskun 

Í þessum kafla verður fjallað um áföll og áfallastreitursökun með áherslu á bernskuárin. Í 

lok kaflans verður stuðst við greiningarkerfi DSM-5 til þess að meta einkenni 

áfallatreituröskunar. 

3.1 Áfall 

Áfall er atburður sem gerist án fyrirvara og ógnar lífi eða persónulegu öryggi einstaklings. 

Mismunandi er hvernig einstaklingar upplifa atburði og bregðast við þeim, en atburður 

sem er áfall fyrir einum þarf ekki að vera það fyrir öðrum (Black, Woodworth, Tremblay 

og Carpenter, 2012). Áföll geta verið margskonar og margbrotin, dæmi um áföll eru t.d. 

þjáning, stórslys eins og náttúruhamfarir, misnotkun, ofbeldi eða missir (Wamser-Nanney 

og Vandenberg, 2013). Feiri dæmi um atburði sem geta valdið áfalli eru þungbærar 

reynslur, mótlæti, tjón eða sjúkdómar (Árni Böðvarsson, 1983). Krónísk áföll eru skilgreind 

sem síendurtekin, en slík áföll geta líka verið samsett af mörgum flóknum áföllum sem 

geta átt sér stað snemma á lífsleiðinni (Wamser-Nanney og Vandenberg, 2013).  

 Þegar barn verður fyrir mörgum áföllum á skömmum tíma er oft ekki nægjanlega 

langur tími á milli atburða til að vinna úr hverju áfalli fyrir sig til að það nái viðunandi bata. 

Ýmsir þættir hafa áhrif á það hvort barn verði fyrir áfalli eða ekki, en upplifun barns á 

atburði getur verið margskonar, þar spilar aldur og þroski stóran þátt en einnig nálægð 

og tengsl við atburðinn. Barn sem hefur áður upplifað áfall eða orðið vitni að atburði sem 

hefur valdið því áfalli, er viðkvæmara fyrir áföllum sem geta komið síðar. Svo hefur 

menning og samfélag barns einnig áhrif á það hvernig barnið upplifir og skynjar atburði. 

Umsjónaraðilar og einstaklingar í umhverfi barns verða einnig fyrir áhrifum af atburðum 

og viðbrögð þeirra hafa því áhrif á hvernig barn bregst við. Fjölskyldumeðlimir geta 

brugðist við á mismunandi hátt við sama atburðinum en þeir verða einnig fyrir áhrifum 

frá viðbrögðum samfélagsins.       

 Afleiðingar áfalls hjá langflestum er álag, áhyggjur, þjáning og streita. Flest börn 

ná sér og ná aftur andlegu jafnvægi með tíma og stuðningi frá til dæmis eigin fjölskyldu. 

Lítill minnihluti barna þróar með sér langvarandi streituástand (American Psychiatric 

Association, e.d.). Börn geta brugðist við áföllum með því að fara í afturhvarf þar sem þau 

haga sér eins og yngri börn, með því að byrja til dæmis að sjúga þumalinn eða væta rúmið. 

Börn fara ekki að hegða sér öðruvísi meðvitað, en kvíði hefur áhrif og truflar eðlilega 



16 

skynsemi þess. Þá geta meðal annars komið upp svefnörðugleikar hjá barni, til dæmis ótti 

við að sofa eitt sem og líkamleg viðbrögð eins og ógleði (Deborah DeWolfe, 2006). 

3.2 Áfallastreituröskun 

Áfallastreituröskun er skilgreind sem kvíðaröskun þar sem einstaklingur hefur upplifað 

lífsógnandi atburð eða áfall sem einkennist af endurupplifun áfalls sem getur komið fram 

í óvelkomnum hugsunum tengdum áfalli, tilfinningalegri deyfð og lífeðlisfræðilegri örvun 

(e. physiological arousal) þar sem hann getur fundið til áhugaleysis gagnvart afþreyingu 

og verið ótengdur raunveruleikanum, glímt við svefnleysi, óróleika og skort á einbeitingu. 

Streitueinkenni eru eðlileg í kjölfar erfiðleika, áfalls og hættuástands eins og 

náttúruhamfara, stríðs, ástvinamissis og ofbeldis. Algeng streitueinkenni eru svefnleysi, 

uppnám, óróleiki og kvíði. Ef einkennin hafa áhrif á virkni einstaklings og vara í mánuð eða 

lengur þá er talið um áfallastreituröskun geti verið að ræða (Carole Wade og Carol Tavris, 

e.d.). Flestir sem lenda í áfalli ná sér og þróa ekki með sér áfallastreituröskun. Í 

rannsóknum á þróun áfallastreituröskunar kemur fram að einkenni hennar þróast hratt 

hjá sumum, hægt hjá öðrum og hjá sumum er engin þróun einkenna. Alvarleiki einkenna 

eru líka mismunandi. Takmarkanir eru í aðferðum til að rannsaka þróun 

áfallastreituröskunnar og þar af leiðandi er margt ekki auðskilið (Robinaugh, Marques, 

Traeger, Marks, Sung, Beck o.fl., 2011). Talið er að það sem hafi áhrif á að sumir þrói 

frekar með sér áfallastreituröskun en aðrir sé persónubundið.    

 Í rannsókn sem gerð var á börnum frá unga aldri til sautján ára aldurs kom fram 

að þeir sem þróuðu helst með sér áfallastreituröskun höfðu fyrri sögu um kvíða og 

óábyrga hegðun. Þau virtust ekki hafa félagslega, sálræna né taugafræðilega getu til að 

forðast að lenda í fyrirsjáanlegum áföllum. Einnig kom fram að þau börn sem voru með 

háa greindavísitölu voru síður líkleg til að þróa með sér áfallastreituröskun vegna 

vitsmunalegrar aðlögunarhæfni. Þeir sem þjást af áfallastreituröskun sem og aðrir með 

kvíðaröskun eru líklegri til að eiga í erfiðleikum með að treysta öðrum og eiga þeir til með 

að hugsa á þann hátt að það auki á kvíða eftir atburð, til dæmis með því að hugsa hvert 

smáatriði sem hefur farið úrskeiðis og vanmeta sjálfan sig. Auk þess hefur verið sýnt fram 

á mun á heilastarfsemi. Margir sem þjást af áfallastreituröskun hafa minni dreka (e. 

hippocampus) en það er sá hluti heilans sem gegnir stærsta hlutverki í minningum. Ef 

einstaklingur hefur lítinn dreka getur það haft í för með sér erfiðleika fyrir hann sem 
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þolenda áfalls að bregðast við minningum vegna atburða fortíðar, ástæðan getur verið sú 

að viðkomandi er að endurupplifa þá atburði í nútíð. Skert vitsmunaleg greind og skert 

starfsemi taugakerfis sem var til staðar áður en áfall átti sér stað getur orsakað frekari 

líkur á að áfall valdi varanlegum einkennum (Carole Wade og Carol Tavris, e.d.). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða áhrif félagslegra tengsla á 

áfallastreituröskun, einnig til að kanna áhrif jákvæðra og neikvæðra félagslegra tengsla á 

einkenni áfallastreituröskunnar, þá hvort dragi úr þeim, þeim sé viðhaldið eða hvort þau 

aukist. Sem dæmi var rannsókn gerð af fræðimönnunum Jerome Cook og Leonard 

Bickman árið 1990 um félagslegan stuðning eftir áfall en þeir töldu að engin tengsl væru 

á milli andlegrar neyðar og félagslegs stuðnings. Niðustaða rannsóknar sýndi að á fyrstu 

viku eftir áfall er sálræn vanlíðan sambærileg hvort sem um jákvæð eða neikvæð 

félagsleg tengsl er að ræða. En í ljós kom að þar sem niðurstöður rannsókna voru 

miðaðar við stuttan tíma voru engin áhrif af félagslegum tengslum sjáanleg, en þegar 

litið er til lengri tíma kemur fram munur á milli hópa. Í nýlegri rannsóknum hefur fundist 

marktækur munur á milli hópa á þunglyndiseinkennum tveimur vikum eftir áfall og með 

tímanum eykst munur enn frekar. Ef litið er á einkenninn mánuð eftir áfall og upp í hálft 

ár eða ár má sjá að neikvæð og jákvæð tengsl hafa mikið það að segja hvort fólk upplifi 

einkenni áfallastreituröskunnar. Talið er að jákvæð félagsleg tengsl séu áhrifamesti 

stuðningurinn sem einstaklingur getur fengið eftir áfall, þar sem félagslegur stuðningur 

byggir upp einstakling eftir áfall og gegnir því mikilvægu hlutverki í að hann nái bata. 

Hins vegar spá neikvæð félagsleg tengsl sterkar fyrir um það hvort einstaklingur þrói 

með sér áfallastreituröskun heldur en að jákvæð tengsl fyrirbyggi að svo verði. Þar af 

leiðandi virka neikvæð félagsleg tengsl sem áhættuþáttur fyrir einstakling sem lendir í 

áfalli í þróun einkenna áfallastreituröskunnar (Robinaugh o.fl., 2011). 

3.3 DSM-5 skilgreining áfallastreituröskunar 

DSM-5 er greiningar- og upplýsingahandbók fyrir geðsjúkdóma (diagnostic and statistical 

manual of mental disorders). Í DSM-5, greiningarkerfi eru tvær skilgreiningar á 

áfallastreituröskun en þær eru bæði fyrir börn yngri en sex ára og fyrir börn eldri en sex 

ára, unglinga og fullorðna (American Psychological Association, 2013). Munurinn er sá að 

„D“ flokkur sem er í DSM-5 skilgreiningu fyrir börn eldri en sex ára, unglinga og fullorðna 
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er ekki að finna í DSM-5 skilgreiningu fyrir börn yngri en sex ára. Hér verður tekið fyrir 

greiningarkerfið DSM-5 fyrir börn eldri en sex ára, unglinga og fullorðna: 

A. Viðkomandi er vitni að stórslysi, raunverulegum eða hótuðum dauða, kynferðislegu 

ofbeldi. Þar sem eitt eða fleiri af þessum atriðum áttu sér stað: 

1. Bein upplifun. 

2. Aðrir verða fyrir áfalli/áföllum með þeim afleiðingum að einstaklingur 

upplifir sjálfur áfall. 

3. Viðkomandi fær vitneskju um áfall eða áföll nákominna fjölskyldumeðlima 

eða vina. Til dæmis; óvænt dauðsfall. 

4. Síendurteknar upplifanir af neikvæðum smáatriðum í áföllum. Til dæmis í 

starfi eða umhverfi. 

B. Eftir að áfall/áföll eiga sér stað upplifir viðkomandi eitt eða fleiri af eftirfarandi áreitum 

eða árásarkenndum einkennum: 

1. Endurteknar óþæginlegar minningar, óvelkomnar og ósjálfráðar um atburð 

áfalls/áfalla. Hjá börnum getur þetta komið fram í endurteknum leik þar sem 

atburður í áfalli/áföllum er tjáður sem þema eða hlutur. 

2. Endurteknir óþægilegir draumar þar sem tilfinningar og innihald draumsins 

tengjast atburði áfallsins/áfallana. Börn geta fengið drauma sem vekja upp 

hræðslu þar sem innihald er óskiljanlegt. 

3. Svipleiftur (e.flashback) eða hugrofs viðbrögð sem eru til dæmis þegar 

einstaklingur upplifir og/eða hegðar sér eins og að atburðurinn sé að 

endurtaka sig. Hjá börnum getur endurupplifun áfalls/áfalla komið fram í 

leikjum. 

4. Innri eða ytri vísbendar sem kalla fram mikla eða langvarandi sálræna 

vanlíðan sem sýnir, táknar eða líkist hluta af atburði áfalls/áfalla. 

5. Innri eða ytri vísbendar sem kalla fram merkjanleg lífeðlisleg viðbrögð sem 

benda á, tákna eða líkist hluta af atburði áfalls/áfalla. 
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C. Stöðug forðun áreita vegna tengsla þeirra við atburð í áfalli/áföllum, áreitin tengjast 

neikvæðum minningum, tilfinningum eða hugsunum eftir að áfall á sér stað. Einstaklingur 

upplifir annað eða bæði eftirfarandi einkenna: 

1. Forðun eða tilraun til að forðast neikvæðar minningar, tilfinningar og 

hugsanir sem tengjast áfalli/áföllum. 

2. Forðun eða tilraun til að forðast ytri áreiti sem kalla fram neikvæðar 

minningar, tilfinningar og hugsanir um eða í tengslum við áfallið/áföllin svo 

sem staði, aðstæður, fólk og hluti. 

D. Eftir að áfall/áföll eiga sér stað hefst eða versnar neikvæð breyting á hugarstarfi og 

skapi í tengslum við áfallið/áföllin. Það kemur fram í tveim eða fleiri af eftirfarandi 

einkennum: 

1. Viðkomandi hefur ekki getu til að kalla fram mikilvæg atriði áfalls/áfalla. 

2. Viðkomandi hefur viðvarandi neikvæðar væntingar og tilfinningar gagnvart 

sjálfum sér, öðru fólki, umhverfi sínu og heiminum. Til dæmis: „engum er 

treystandi“. 

3. Hugrenningar einstaklings eru viðvarandi skekktar um orsök og afleiðingu 

áfalls/áfallanna sem ýtir undir sjálfsásökun eða ásökun á aðara. 

4. Tilfinningarástand hjá viðkomandi er neikvætt þar sem hann finnur fyrir; 

reiði, skömm, sektarkennd og ótta. 

5. Virkni og áhugi á mikilvægum athöfnum er merkjanlega minni. 

6. Viðkomandi finnur sig illa tengdan eða fjarlægan öðrum. 

7. Viðkomandi finnur viðvarandi skort á getu til að finna fyrir jákvæðum 

tilfinningum eins og ást og fullnægju. 

E. Eftir að áfall/áföll eiga sér stað hefst eða versnar merkjanleg breyting á svörun og 

árverkni (e. arousal) í tveimur eða fleiri af eftirfarandi einkennum: 

1. Reiðisköst, pirringur þar sem lítil eða engin örvun er. Til dæmis: Árásargjarnt 

tal eða neikvæð hegðun gagnvart hlutum og/eða fólki. 

2. Sjálfskaðandi hegðun eða kæruleysi. 
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3. Aðgát eða ofurárverkni (e. hypervigilance). 

4. Ýkt viðbrögð eða hvimpni (e. exaggerated startle response). 

5. Erfitt með einbeitingu. 

6. Svefnerfiðleikar.  

F. Tímalengd truflunarinnar er lengur en einn mánuður. 

G. Merkjanleg klínísk truflun, svo sem þjáning eða hefting í atvinnu, samskiptum við 

annað fólk eða á öðru mikilvægum sviðum í lífinu. 

H. Truflun er ekki vegna lífeðlislegra efna eins og af sökum áfengis eða lyfjanotkunnar og 

ekki af annarri læknisfræðilegri ástæðu (American Psychological Association, 2013). 

 

Í kaflanum var fjallað um áföll og áfallastreituröskun. Í næsta kafla verður fjallað um 

áhættuhegðun ungmenna. 
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4 Áhættuhegðun ungmenna 

Í þessum kafla verður fjallað um áhættuhegðun ungmenna. Skoðuð verða tengsl áfalla í 

æsku við áhættuhegðun ungmenna. Svo verður stuðst við greiningarkerfi ESTER til að 

meta áhættuhegðun ungmenna. 

4.1 Ungmenni 

Unglingsárin hafa verið skilgreind sem tímabil á milli þess að vera barn og fullorðinn 

(Jeffrey, 1992). Á því tímabili er farið að gera meiri kröfur til einstaklingsins. Ungt fólk þarf 

að geta aðlagast nýjum hlutverkum og því fylgir aukin ábyrgð af ýmsu tagi. Á þessu tímabili 

í lífinu er algengt að ungt fólk fari að prófa sig áfram og gera ýmsar tilraunir og ef að vel 

tekst til þá kemur út sjálfstæð, heilbrigð manneskja með góða sjálfsmynd (Bjarni 

Össurarson Rafnar, 2006). Þegar sjálfsmynd er að mótast, þá er ungmennið í tengslum við 

umhverfið við að finna út hver hann er og leitast við að svara spurningum sem eru 

mikilvægar fyrir þroska hans, spurningum eins og; hver er ég? Hvernig er ég? Hvaða 

skoðanir hef ég? Hvað finnst mér í lagi? (Garðar Gíslasson, 2008; Segal og Stewart, 1996). 

Í umhverfinu eru þættir, svo sem félagsleg tengsl og fjölskyldutengsl sem hafa áhrif á 

öryggiskennd einstaklings og þeir geta þar af leiðandi styrkt sjálfsmyndina. Unglingsárin 

eru einnig tími umróts og breytinga (Garðar Gíslasson, 2008). Þar sem ungmenni er að 

prófa sig áfram í leit að sjálfsmynd sinni verða unglingsárin oft tími þar sem teknar eru 

meiri áhættur (Afolabi og Adesina, 2011; Bae, 1999). Ungmenni hafa oft takmarkaðan 

skilning og litla reynslu og hegða sér oft í samræmi við það. Þau átta sig ekki á ýmsum 

hættum og stunda þar af leiðandi meiri áhættuhegðun en fullorðnir einstaklingar sem 

hafa öðlast bæði meiri reynslu og skilning í lífinu (Jeffrey, 1992).  

4.2 Áhættuhegðun 

Að taka áhættu lýsir sér í hegðun þar sem verið er að taka áhættu, þar sem hegðun getur 

haft í för með sér neikvæðar afleiðingar. Önnur orð sem lýsa áhættuhegðun eru gáleysi, 

kæruleysi og glæfraleg hegðun. Einnig getur áhættuhegðun lýst sér sem leit í spennu og 

ánægju (Afolabi og Adesina, 2011; Jeffrey, 1992). Ein áhættuhegðun getur svo leitt út í 

aðra áhættuhegðun og svo framvegis (Segal og Stewart, 1996). 

Hér eru nokkur dæmi um áhættuhegðun. Í fyrsta lagi getur kynlíf verið áhættusöm 

hegðun meðal unglinga, þar skiptir aldur og þroski miklu máli og eykst áhættan því fyrr 
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sem einstaklingur byrjar að stunda kynlíf (Jeffrey, 1992). Óvarið kynlíf eykur líkur á að 

einstaklingur fái kynsjúkdóma sem stofnar heilsu hans í hættu. Þetta á ekki við ef um 

einkvæni er að ræða (Afolabi og Adesina, 2011). Í öðru lagi flokkast hraðakstur sem 

áhættuhegðun þar sem mikill hraði eykur hættur í umferðinni (Lheureux, 2012). Í þriðja 

lagi getur mataræði einstaklings verið áhættuhegðun ef viðkomandi fer til dæmis í 

megrunarkúr þrátt fyrir að það sé honum hættulegt að grennast (Lattimore og Halford, 

2003). Í fjórða lagi getur áfengisdrykkja verið áhættuhegðun þar sem hún getur aukið 

líkur á frekari áhættuhegðunum eins og eiturlyfjanotkun og áhættusamri kynhegðun 

(Afolabi og Adesina, 2011). En sum hegðun er skilgreind sem áhætta ef hún er 

framkvæmd á ákveðnum aldri, eins og áfengisneysla undir lögaldri (Jeffrey, 1992). 

 Dæmi um hegðunarvanda í íslensku samfélagi þar sem þörf er á inngripi er: 

Refsiverð hegðun þar sem afskipti lögreglu hafa komið til, líkamlegt ofbeldi í 

nærumhverfi, á heimili eða í skóla, hótanir um að skaða aðra, munnlegt ofbeldi, skróp í 

skóla eða annars konar skólaerfiðleikar, áfengisdrykkja og vímuefnamisnotkun 

(Barnaverndarstofa, e.d.-a).       

 Rannsókn á ungmennum sem stunduðu kynlíf í Suður-Afríku, þar sem mikil 

áhætta var á þungunum og kynsjúkdómasmitum sýndi fram á, að um var að ræða 

hegðunar- og persónuleikavandamál sem stöfuðu helst af; veikum fjölskyldutengslum, 

streitu, innri vanlíðan, tilfinningaerfiðleikum og lélegum jafningjatengslum (Brook, 

Morojele, Zhang og Brook, 2006).        

 Orsakir áhættuhegðunar geta bæði verið nálægir og fjarlægir þættir, nálægir 

þættir hafa þó meiri áhrif á hegðun ungmennis. Nálægir þættir snerta ungmennið 

persónulega svo sem líðan, sjálfsmynd og fjölskyldutengsl. En léleg sjálfsmynd eykur 

líkur á að ungmenni leiti í eitthvað sem gefur því falskt sjálfstraust, svo sem áfengis og 

vímuefni, kynlíf og fleira. Gæði fjölskyldutengsla hafa mikil áhrif á líf einstaklings á 

uppvaxtárunum. Neikvæð eða veik fjölskyldutengsl eru áhættuþáttur er varðar 

hegðunar- og persónuleikavandamál, þar sem einstaklingur upplifir meira af mótlæti og 

streitu. Kærleiksrík og uppbyggileg fjölskyldutengsl auka heilbrigðan þroska þar sem agi, 

uppbygging og góð fyrirmynd foreldra er í fyrirrúmi en þau hafa góð áhrif á líðan og 

sjálfsmynd ungmennis (Infurna, Rivers, Reich og Zautra, 2015). Fjarlægir þættir geta 

verið staðbundnir þættir svo sem aldur og þroski einstaklings, fjárhagsleg staða 

fjölskyldu og samfélagsleg áhrif en það eru ekki þættir sem knýja ungmenni til að stunda 
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áhættuhegðun (Brook o.fl., 2006; Segal og Stewart, 1996). Fjarlægir þættir eru samt sem 

áður einnig áhættuþættir þar sem staða foreldra getur verið mjög mismunandi, svo sem 

fjárhagsleg og félagsleg staða, atvinna og menntun, fjöldi fjölskyldumeðlima og annað 

slíkt sem hefur áhrif í umhverfi barns. Síðan hefur samfélagið í heild bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif á fjölskylduna (Infurna o.fl., 2015).      

 Afleiðing áhættuhegðunar getur verið eyðileggjandi og getur orsakað sjálfskaða 

eða valdið öðrum skaða, handtöku yfirvalda eða ótímabæra þungun. Dánartíðni, 

sjúkdómstíðni og heilsufarsleg vandamál svo sem næringarskortur geta aukist í kringum 

áhættuhegðun. Afleiðing áhættuhegðunar getur bæði komið fram strax og einnig löngu 

seinna og verið allt frá því að vera lítil í að vera mikil (Lattimore og Halford, 2003; 

Jeffrey, 1992). Þar af leiðandi getur hún haft áhrif á þroska unglinga og útkomu þeirra 

(Bjarni Össurarson Rafnar, 2006). 

4.3 Tengsl áhættuhegðunar við áföll í æsku 

Lotugræðgi er alvarlegt geðrænt hegðunarvandamál sem endar mögulega með dauða 

viðkomandi ef ekkert er að gert. Lotugræðgi eru endurtekin tímabil ofáts þar sem 

einstaklingur kemur í veg fyrir þyngdaraukningu með því að þvinga fram uppköst. Eitt af 

sálrænum einkennum lotugræðgi er að sjálfsmat einstaklings er undir sterkum áhrifum af 

þyngd hans og líkamsvexti (American Psychological Association, 2013). 

 Samanburðarannsókn var gerð á hópi ungmenna með lotugræðgi og öðrum 

heilbrigðum hópi ungmenna. Þar sem markmiðið var að rannsaka hvort tengsl væru á milli 

líkamlegs, kynferðislegs og eða tilfinningarlegs áfalls í æsku og áhættuhegðun ungmenna. 

Í niðurstöðu rannsóknar kom fram að mikill munur var á milli hópanna. Það kom fram að 

þeir sem þjáðust af lotugræðgi áttu frekar sögu um líkamlega, kynferðislega og/eða 

tilfinningalega misnotkun í æsku en þeir sem voru í heilbrigða hópnum, einnig var meira 

um sálræna og tilfinningarlega vanlíðan hjá þeim en hjá heilbrigða hópnum og því er talið 

að greinilegt samband sé milli áfalls í æsku og geðræns vandkvæðis seinna á ævinni. Fram 

kom að helstu spár um sálræn vandamál voru tilfinningarleg áföll í æsku þar sem þau hafi 

áhrif á sálrænan líðan almennt. Það kom fram að hvort sem um tilfinningalegt eða 

kynferðislegt áfall er að ræða, þá eru ekki endilega bein tengsl þar á milli við ákveðna 

tegund áhættuhegðunar, svo sem frekar við áfengisneyslu en lotugræðgi (Charlotte o.fl. 

2012).            
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 Áföll í æsku hafa almennt miklar afleiðingar þar sem sálræn áföll geta leitt af sér 

geðræn vandkvæði einstaklings. Þess vegna er talið mikilvægt að skoða sögu sjúklings 

með lotugræðgi hvað varðar mögulega sögu um áföll í æsku (Charlotte o.fl. 2012). 

Einstaklingur sem hefur upplifað sálrænt áfall í æsku er því samkvæmt stöðugri klínískri 

rannsókn líklegri til að glíma við sálræna kvilla og óvirkni á fullorðinsárum (Frederick, 

Genevieve, Natasha, Samuel og Serge, 2011). Talið er að þeir sem hafa orðið fyrir áfalli í 

æsku upplifi sterkari tilfinningaleg viðbrögð bæði gagnvart neikvæðum og jákvæðum 

atburðum í lífinu, sem getur svo valdið truflunum í daglegu lífsmynstri þeirra. Er leikni eða 

hæfni þeirra til að takast á við kringumstæður þá lakari sem gerir þeim torveldara fyrir við 

að takat á við umhverfi sitt (Infurna o.fl., 2015). 

4.4 ESTER, mat á áhættuþáttum 

Á Íslandi er verið að innleiða greiningakerfi ESTER en það er samstarf Barnaverndarstofu 

við sænska sérfræðinga. Samningur var gerður á milli Evrópu unga fólksins og fulltrúa 

Barnaverndarstofu í janúar 2015 og styrkur var fenginn fyrir innleiðingu kerfisins 

(barnarverndarstofa, e.d.-c). ESTER er sænskt greiningarkerfi sem stendur fyrir sannreynt 

kerfi til kerfisgreiningar á áhættu- og verndandi þáttum (evidensbaserad strukturerad 

bedömning av risk och skyddsfaktorer) (ESTER, e.d.). 

ESTER er greiningarkerfi til að meta áhættuþætti barna og ungmenna. Það er 

mismunandi hvernig greiningarkerfið er lagt fram eftir þroska og aldri einstaklings. 

Þegar barn hefur náð fjórtán ára aldri er framkvæmt mat með ESTER. Til að nota ESTER 

þarftu að leggja það fram fyrir tvo aðila, til dæmis móðir og barn sem svarar sjálft 

spurningum og einnig er það oft lagt fyrir fagfólk sem vinnur með barnið. Með ESTER er 

lagt faglegt mat á áhættu- og verndandi þáttum og hver áhættuþáttur er metinn 

sérstaklega óháð öðrum þáttum, hversu alvarlegur og áberandi hann er. Fagaðili metur 

síðan niðurstöðu og að lokum er áætlun gerð til lausnar á vandanum sem getur verið til 

dæmis viðtöl hjá sálfræðingi. Þar sem markmiðið getur verið að barn mæti í skólann eða 

hætti í neyslu. Þegar framkvæmt er mat með ESTER eru jákvæðir eiginleikar einnig 

metnir svo hægt sé að styðja við þá vernandi þætti sem eru mögulega til staðar, sem 

geta til dæmis verið jákvætt viðhorf og áhugamál (Andershed og Andershed, 2014). 

Hér verða tekin fyrir þau atriði sem eru skoðuð þegar greiningarkerfi ESTER er notað 

til að meta áhættuþætti sem beinast að ungmennum. 
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4.4.1 ESTER, mat á áhættuþáttum ungmennis. 

1. Mótþrói, reiði eða hættuleg hegðun: Sýnir leiðbeiningum foreldra eða 

fagaðila neikvætt viðmót, þrætir og er þvermóðskufullt þegar því er 

leiðbeint. Verður auðveldlega og fljótt reitt eða pirrað og lendir í útistöðum 

við aðra. Framkvæmir hættulega hluti, tekur áhættu og virðist óttalaust. 

2. Ofvirkni, hvatvísi eða einbeitingarerfiðleikar: Er mikið á hreyfingu og sýnir 

eirðarleysi, á einnig erfitt með kyrrsetu. Hvatvísi: fljótfærni, getur ekki beðið 

og talar og framkvæmir án umhugsunar. Einbeitingarerfiðleikar: Erfiðleikar 

með halda athygli og einbeita sér að því sem tekur lengan tíma. 

3. Takmörkuð samkennd, eftirsjá eða sektarkennd: Með takmarkaðri 

samkennd er átt við að ungmenni sé sama um líðan annarra og sýni 

takmarkaða umhyggju. Það sýnir takmarkaða eftirsjá eða sektarkennd þar 

sem því virðist ekki líða illa eða fá samviskubit þegar það hefur gert rangt á 

hlut annarra. 

4. Slakur námsárangur og málörðugleikar: Gengur illa í skóla samanborið við 

jafnaldra og námsárangur er undir meðaltali. Með málörðugleikum er átt við 

erfiðleika með lestur, ritun og tal í samanburði við jafnaldra sína. 

5. Neikvæð viðhorf, lausnir og túlkanir: Viðhorf í tali og hegðun er neikvætt, 

það sem telst rangt samfélagslega telur það vera rétt, til dæmis álítur það að 

vímefnaneysla sé í lagi. Túlkun á hegðun annarra er röng, það telur að aðrir 

vilji því illt og beitir óréttlæti að ástæðulausu. Beitir einnig neikvæðum 

aðferðum við lausn vandamála og tjáning og hegðun getur verið neikvæð og 

skaðleg. 

6. Depurð eða sjálfskaðandi hegðun: Er dapurt, leitt eða þunglynt í tali og 

hegðun. Það hefur skaðað sig eða talað um að skaða sig. 

7. Frávikshegðun: Er annað hvort ofbeldisfull hegðun sem brýtur gegn venjum 

og reglum samfélagsins á ofbeldisfullan hátt, til dæmis lemur, sparkar, 

hrindir eða leggur í einelti. Eða frávikshegðun sem er ekki ofbeldisfull og 

getur verið með þeim hætti að brjóta reglur foreldra, stela, eyðileggja eigur 

annarra og fleira þess háttar. 
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8. Áfengis- eða vímefnaneysla: Drekkur áfengi til að þess að verða drukkinn 

eða neytir annarra vímefna með það að markmiði að komast í vímu, notar til 

dæmis eiturlyf, lím og fleira. 

9. Slæmur félagsskapur: Á erfitt með að mynda heilbrigð jafningjatengsl eða 

hefur ekki áhuga á félagskap þar sem góð hegðun og viðhorf eru viðurkennd. 

Umgengst frekar þá sem hafa andfélagsleg viðhorf og neyta mögulega 

áfengis og vímefna (Andershed og Andershed, 2008). 

Í kaflanum var fjallað um áhættuhegðun ungmenna. Í næsta kafla verður fjallað um 

forvarnir og úrræði í íslensku samfélagi. 
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5 Forvarnir og úrræði 

Í þessum kafla verður fjallað um forvarnir og úrræði með áherslu á skóla, fjölskyldu og 

samfélag. Farið verður yfir lög, stofnanir, samtök og aðra starfsemi. 

5.1 Almenn umfjöllun 

Góð geðheilsa og líðan er samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðissmálastofnunar 

(WHO) undirstaða þess að geta notið lífsgæða, hafa færni til að finna tilgang í lífinu og 

vera skapandi og virkur einstaklingur í samfélagi. En með því að hlúa að geðheilsu og 

vellíðan barna og ungmenna er færni þeirra efld, skilningur á eigin tilfinningum eykst og 

það stuðlar einnig að betri tengslum við aðra (Embætti landlæknis, 2013). 

 Skilgreining á hugtakinu forvörn: Forskeytið for- merkir það sama og fyrir. En 

sögnin fyrir orðið -vörn er að verja og getur þýtt að varna einhverju eða einhverjum. 

Viðvörun er samheiti fyrir orðið fyrirvari. Skilgreining á hugtakinu úrræði: Úrræði getur 

átt við um möguleika til lausnar eða veita kost og ráð. Önnur orð sem eru oft notuð í sama 

samhengi eru úrbót og úrlausn. Hugtakið úrbót þýðir að bæta úr til dæmis 

hegðunarvarnda barns en hugtakið úrlausn er að leysa úr eða ráða úr tilteknu verkefni 

(Árni Böðvarsson, 1983).        

 Úrbætur og fyrirbyggjandi aðgerðir snúa að því að skilja, rannsaka og leiðrétta það 

sem þarf til að koma í veg fyrir að misræmi endurtaki sig (Van Wert, 2008). Fjölskylda, 

skóli og samfélag eru sterkir áhrifavaldar í umhverfi barna og ungmenna. Þeir geta haft 

verndandi áhrif og fyrirbyggt streituvaldandi aðstæður í lífi viðkomandi einstaklings 

(Steinunn Gunnlaugsdóttir og Unnur Heba Steingrímsdóttir, 2009a). Helsta markmið með 

forvörnum er að fyrirbyggja hegðun sem getur leitt af sér skaða eða tjón (Rafn M. Jónsson, 

2015). Möguleikinn til að ná árangri með forvörnum er mestur hjá börnum og unglingum. 

Í samfélaginu þarf að beita forvörnum mjög víða. Þverfagleg, víðtæk nálgun og samstarf 

sem byggir á þekkingu er lykillinn að árangri á sviði forvarna. Mikilvægt er að þekking sé 

aðgengileg fyrir bæði opinbera aðila og einstaklinga (Siv Friðleifsdóttir, 2007).  

 Þegar áhættuhegðun ungmenna er skoðuð þá er vinna með áhættuþætti sem geta 

leitt til áhættuhegðunar ungmenna ein helsta forvörnin (Brook o.fl., 2006). 

Tilfinningalegur viðnámsþróttur er minni hjá þeim sem hafa upplifað áfall í bernsku. Þar 
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af leiðandi þarf að stuðla að viðnámsþrótti einstaklings með inngripi til að draga úr 

skaðlegum áhrifum brenskuáfalls. Streita getur verið meiri hjá þolendum áfalls sem hefur 

síðan áhrif á heilsu viðkomandi og þar af leiðandi skiptir inngrip miklu máli (Infurna o.fl., 

2015).  

5.2 Skóli 

Almenna menntun er víða að fá í samfélaginu. Skólakerfið er hins vegar aðal vettvangur 

samfélagsins til að tryggja einstaklingum almenna menntun. Skilgreining á almennri 

menntun er ekki einhlít en hún er á hverjum tíma skilgreind út frá þörfum samfélagsins 

og einstaklinganna. Í aðalnámskrá skólakerfis eru grunnþættir menntunar teknir fyrir en 

þeir eru; heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sjálfbærni og sköpun 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í skóla fer fram kennsla sem veitir 

þekkingu og skilning. Þar sem börn og ungmenni fá aðstoð við að móta eigin skoðanir og 

mynda stefnu þar sem leikni og færni á tilteknum sviðum er efld (Velferðarráðuneytið, 

2001a).           

 Skóli er umhverfi sem er næst á eftir fjölskyldunni mikilvægasta umhverfi barnsins 

(Embætti landlæknis, 2013). Þar sem skólastarf hefur áhrif á félagsmótun barna og 

ungmenna er því mikilvægt að efla heilbrigði barna og ungmenna og stuðla að vellíðan 

(Embætti landlæknis, 2013; Garðar Gíslasson, 2008).     

 Í 3. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram að öllum börnum á aldrinum 

sex til sextán ára er skylt að sækja grunnskóla. Grunnskólum er heimilt að vinna að 

forvarnarstarfi samkvæmt 40. grein grunnskólalaga með athugun og skimun á 

nemendum. Fram kemur að forvarnarstarf grunnskóla er til þess að huga að þörfum 

nemenda sem eiga í félagslegum eða sálrænum erfiðleikum sem hefur áhrif á 

námsárangur þeirra. Innan skólans eru störf svo sem sérfræðiþjónusta, skólaheislugæsla 

og námsráðgjöf sem sjá um málefni einstakra nemenda (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

5.2.1 Fyrirbyggjandi starfsemi 

Börn sem glíma við heilsuvandamál svo sem geðræn, líkamleg eða hvers konar annan 

vanda, geta fengið sérkennslu í grunnskólum til að mæta þeim þörfum (Steinunn 

Gunnlaugsdóttir og Unnur Heba Steingrímsdóttir, 2009a).    

 Íþróttir eru námsgrein á vegum skólakerfisins sem miðar að því að stuðla heilbrigði 

og velferð nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Hér verður tekið 
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dæmi um það hvernig íþróttaiðkun felur í sér forvarnargildi og stuðlar að heilbrigði og 

velferð barna og ungmenna: 

Íþróttaiðkun 

Regluleg hreyfing og íþróttaiðkun hefur mikið með líðan og heilsu fólks að gera. Íslenskar 

rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi hreyfingar. Niðurstöður þeirra sýnt fram á að 

almennt líður þeim ungmennum betur andlega sem stunda reglulega íþróttir en hinum 

sem ekki gera það og hjá þeim sem stunda heilbrigðan lífstíl minnka verulega líkurnar á 

misnotkun áfengis eða annarra vímuefna. Heilsusamlegur lífstíll sem felur í sér 

íþróttaiðkun og þjálfun líkamans minnkar því líkur á lifnaðarháttum unglinga sem tengjast 

vímuefnum. Áhættuhegðun líkt og vímuefnaneysla getur einnig minnkað ef ábyrgur 

eftirlitsaðili hefur umsjón með aðilanum til að mynda íþróttakennari. En samkvæmt 

rannsóknum eru jákvæð tengsl á milli þess að stunda íþróttir og að hafa góða sjálfsmynd. 

Þeir einstaklingar sem stunda íþróttir lýsa sér oftar en ekki sem hraustri og sterkri 

manneskju (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006; 

Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). 

5.3 Fjölskylda 

Fjölskylda er hópur einstaklinga með sameiginlegt heimili, einstaklingar sem deila þar 

hvíld, tómstundum, verkefnum, efnahag og ábyrgð. Algengasta fjölskyldumyndin eru tveir 

fullorðnir einstaklingar ásamt barni eða börnum. Fjölskylda getur einnig verið fjölbreytileg 

en hún getur tekið á sig ýmsar myndir (Velferðarráðuneytið, 2001b). Sem dæmi má nefna 

einstæðir foreldrar með börn, hjón án barna, óvígð sambúð með börn og staðfest samvist 

(Garðar Gíslasson, 2008).         

 Í íslensku samfélagi er fjölskyldan grunneiningin. En hún skipar lykilhlutverk í 

félagsmótun þar sem tengslamyndun og heilbrigður tilfinningarþorski á sér stað 

(Velferðarráðuneytið, 2001b). Fjölskyldu- og jafningjatengsl eru þættir sem hafa áhrif á 

öryggiskennd einstaklings en öryggiskennd styrkir sjálfsmyndina. Tengsl við jafningjahóp 

verður mikilvæg uppspretta félagsmótunar á unglingsárum og viðhorf hópsins skipta máli, 

en innan hópsins gilda ýmsar skoðanir, reglur og hegðun sem geta stangast á við skoðanir 

fullorðna fólksins. Hins vegar þarf unglingurinn mikið á fjölskyldu sinni að halda á þessu 

tímabili, því unglingsárin geta einkennst af miklum óróleika (Garðar Gíslasson, 2008).  
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 Í 28. grein barnalaga nr. 76/2003 segir að foreldrum beri að gegna forsjár- og 

uppeldisskyldum við barn uns það verður sjálfráða eða til átján ára aldurs. Í því felst að 

bera umhyggju, virðingu og annast barnið, sjá til þess að það fái lögmæta fræðslu og ala 

með því siðgæði og iðjusemi. Foreldrum ber einnig að vernda það gegn andlegu og 

líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. Í 24. grein barnalaga felast úrræði fyrir 

börn og ungmenni meðal annars í að aðstoða foreldra með aðbúnað og uppeldi þeirra. 

5.3.1 Úrræði fyrir foreldra 

Ein helsta tegund forvarnar er stuðningur við fjölskyldur barna og ungmenna sem eru í 

áhættuhóp (Rafn M. Jónsson, 2015). En félagsleg samskipti barns skipta máli þegar 

sálfélagsleg úrræði er skoðuð (Infurna o.fl., 2015). Hér verða tekin dæmi um úrræði fyrir 

foreldra: 

PMTO foreldrafærni 

Til að draga úr hegðunarvarnda er mikilvægt að vinna með foreldrum en PMTO 

foreldrafærni er námskeið þar sem ítarleg vinna er gerð með foreldrum til að draga úr 

hegðunarvanda barns. Foreldri eða foreldrar eru þjálfaðir í lausnaleit þar sem markmiðið 

er að stöðva erfiða hegðun, ásamt því fær barn meiri jákvæða athygli (PMTO, e.d.).  

Fjölkerfameðferð MST 

MST er meðferðarúrræði fyrir nærumhverfi ungmennis á aldrinum tólf til átján ára sem 

glímir við alvarlegan hegðunarvanda. Nærumhverfið er fjölskyldan, foreldrar, vinir, 

tómstundir og skóli. Markmið meðferðar er að bæta tengsl barnsins við fjölskyldu sína, 

auka samheldni og bæta samskiptin. Einnig að bæta samráð og tengsl foreldra og skóla. 

Áhersla er lögð á styrkleika einstaklings og umhverfis. Meðferðin er þróuð út frá 

rannsóknum á meðferð við hegðunarvanda. Markmið MST eru einstaklingsbundin, en 

heildarmarkmiðið er að barnið geti lifað án vímuefnanotkunnar og ofbeldis, komist ekki í 

kast við lögin, geti búið heima og stundað skóla eða vinnu. Vandamál hvers og eins geta 

verið gríðarlega ólík og þar af leiðandi er meðferðin aðlöguð að þörfum hverrar fjölskyldu 

þar sem sett eru skýr markmið um það hvernig megi efla bjargráð foreldra og draga úr 

vandanum (Barnaverndarstofa, e.d.-b).   

Foreldrahús  
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Vímulaus æska rekur starfsemi Foreldrahúss, þar er áhersla lögð á forvarnir og ráðgjöf. 

Markmið foreldrahúss er stuðningur, ráðgjöf og forvarnir fyrir foreldra sem eiga börn í 

vanda. Þau verkfæri sem Foreldrahús notast við eru foreldranámskeið, foreldrahópar og 

fjölskylduráðgjöf þar sem leitast er við að styðja og efla foreldrana. Foreldrahús veitir 

einnig ungmennum í vímuefnavanda stuðningsmeðferð og þar eru haldin 

sjálfstyrkingarnámskeið fyrir börn og unglinga. Foreldrahús gætir að hagsmunum barna 

og foreldra. Neyðarsími foreldra er verkfæri foreldrahúss en þar geta foreldrar hringt inn 

til að fá stuðning og aðstoð á erfiðum stundum (Vímulaus æska, e.d.-a).  

5.4 Samfélag 

Samfélag er stór eða lítill hópur fólks sem lifir saman, í sama ríki og á sama tíma (Árni 

Böðvarsson, 1983). Ísland er sjálfstætt ríki sem hefur orðið fyrir áhrifum af mörgum 

menningarheimum. Samfélög eru skipulögð með þarfir íbúa í huga. Að vera þátttakandi í 

samfélagi er að vera hluti af menningu þess sem breytist stöðugt. Í menningu 

samfélagsins eru svör við því hvað telst vera rétt og rangt sem flyst síðan á milli kynslóða 

með félagsmótun. Í menningu íslensks samfélags eru viðmið sem eru skráðar og óskráðar 

reglur en dæmi um skráðar reglur eru íslensk lög (Garðar Gíslasson, 2008).

 Barnaverndarlög nr. 80/2002 fjalla um að vernda rétt barna og í 2. grein 

barnaverndarlaga stendur að þau nái til allra barna sem falla undir yfirráðasvæði íslenska 

ríkisins, en markmið þeirra er að leitast við að vernda börn og beita úrræðum sem og veita 

nauðsynlega aðstoð þegar við á. Í 4. grein barnaverndarlaga kemur fram að taka beri tillit 

til sjónarmiða og óska barns eftir því sem aldur og þroski gefur tilefni til og að hagsmunir 

barns séu ávalt hafðir í fyrirrúmi til þess að ráðstafanir hæfi þörfum þess. 

5.4.1 Helstu úrræði og forvarnir  

Þær starfsstéttir sem vinna með börnum og ungmennum og hafa ráð og svör við vanda 

þeirra eru meðal annars: Hjúkrunarfræðingar, kennarar, námsráðgjafar, heimilislæknar, 

sálfræðingar, barna- og unglingageðlæknar, félagsráðgjafar og iðjuþjálfar (Steinunn 

Gunnlaugsdóttir og Unnur Heba Steingrímsdóttir, 2009b).     

 Hér verða tekin dæmi um starfsemi iðjuþjálfa. Einnig verður tekið dæmi um 

meðferðarúrræði á vegum ríkisins og frjáls félagasamtök. 

Iðjuþjálfi 
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Iðjuþjálfi veitir börnum aðstoð sem eiga erfitt með verkefni og athafnir daglegs lífs. Iðja 

er að geta leyst dagleg verkefni. Iðjuþjálfar vinna með öllum aldurshópum vegna veikinda, 

þroska og áfalla og annarra örðugleika en börn sem hafa orðið fyrir áfalli, geta fengið 

aðstoð hjá iðjuþjálfa. Hlutverk iðjuþjálfa eru ýmis, meðal annars ráðgjöf, að vera 

leiðbeinandi, þjálfari eða talsmaður. Iðjuþjálfar starfar hjá sveitafélögum, 

félagsþjónustum, sjúkrahúsum og skólum svo dæmi má nefna er hægt er að fá aðstoð 

iðjuþjálfa á vegum BUGL. Áherslan er á að styrkja barnið og fjölskyldu þess. Iðjuþjálfi tekur 

mið af þörfum barnsins, vinnur með styrkleika þess og leggur einnig áherslu á styrkleika 

fjölskyldu þess. Markmiðið er að bæta lífsgæði, lífsfyllingu, sjálfræði og þátttöku þess í 

samfélaginu (Jódís Garðarsdóttir, Katrín Aðalsteinsdóttir og Thelma Karen Kristjánsdóttir, 

2015). 

Stuðlar 

Þegar hegðunarvandamál unglings er orðið alvarlegt er vistun á Stuðlum úrræði. 

Meðferðarheimilið Stuðlar er úrræði fyrir börn sem eiga við vanda að stríða. Ástæða fyrir 

vistun á Stuðlum getur verið margvísleg. Sumir eru fórnarlömb ofbeldis, aðrir beita 

ofbeldi, margir glíma við margþættan vanda svo sem þunglyndi, kvíða, ofvirkni, 

námserfiðleika og eða hegðunarvanda. Vandi barnsins getur verið fjölþættur en er notast 

við DSM-5 greiningarkerfið til að greina vandann. Rík áhersla er lögð á tengsl og samskipti 

barns við umhverfið, viðhorf og líðan til eigin stöðu og hæfni innan fjölskyldu. Reynt er að 

yfirfæra meðferðarárangur í heimsóknum foreldra og í samskiptum barns við þá á meðan 

dvöl stendur, þar sem aðlögun á fyrra umhverfi hefst áður en einstaklingur útskrifast 

(Barnaverndarstofa, e.d.-d). Eftir vistun á Stuðlum getur starfsfólk barnaverndarnefndar 

sótt um frekari meðferð á meðferðarheimilum, en þau eru Laugaland, Lækjarbakki, 

Háholt og Hamarskot. Meðferðirnar eru allt frá sex til níu mánuðir fyrir unglinga á 

aldrinum þrettán til átján ára (Barnaverndarstofa, e.d.-e).  

BUGL 

BUGL stendur fyrir barna- og unglingageðdeild Landspítala og er innan kvenna- og 

barnasviðs. Sérhæfður hópur fagaðila starfar á BUGL við greiningu og meðferð á 

geðröskunum. Mikil samvinna er við heilsugæslu og félagsþjónustu og annarra fagaðila 

sem sinna frumgreiningu á börnum og fjölskyldum þeirra. BUGL tekur á móti börnum og 

unglingum að átján ára aldri allstaðar frá á landinu. BUGL veitir fagaðilum og foreldrum 
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fræðslu og ráðgjöf, en BUGL er hluti af háskólasjúkrahúsi og veitir heilbrigðisstétt grunn- 

og framhaldsmenntun í geðheilbrigðisþjónstu fyrir börn og unglinga. BUGL veitir börnum 

og unglingum með samsettan og flókin geðrænan vanda og/eða alvarleg geðræn einkenni 

sérfræðiþjónustu. Markmiðið er að stuðla að auknum lífsgæðum barna og fjölskyldna 

þeirra. Áhersla er lögð á gott samstarf við foreldra/forráðamenn barna og á alúð í 

samskiptum (Landspítali, 2016). 

Rauði kross Íslands 

Rauði kross Íslands eru fjáls félagasamtök sem starfa meðal annars með börnum og 

ungmennum. Áfallateymi Rauða kross Íslands er byggt upp af fagfólki sem eru; 

félagsráðgjafar, sálfræðingar og hjúkrunafræðingar. Eftir áfall er hægt er að leita til 

fagfólks hjá Rauða krossi Íslands en sérstaklega er mælt með því ef barn upplifir kvíðaköst, 

ef það eru mikil líkamleg einkenni, alvarleg náms- og hegðunarörðugleikar í skóla og ef 

stöðugar umræður og hugsanir eru um atburð. Það sem fagaðstoð getur gert, er einna 

helst að hjálpa barni að aðlagast breyttum forsendum, en það getur hjálpað barni að átta 

sig á upplifun og tilfinningum sínum tengdum áfalli (Deborah DeWolfe, 2006). 

Barnaheill 

Barnaheill eru samtökin Save the Children á Íslandi. Barnaheill eru frjáls félagasamtök sem 

hafa barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi í öllu starfi sínu. Þar sem helstu 

áherslur eru á rétt barna til verndunar lífs og þroska þeirra. Samtökin standa vörð um 

réttindi barna og leggja áherslu á að rödd barna og ungmenna heyrist betur í íslensku 

samfélagi. Barnaheill vinnur að heilbrigðismálum með neyðarraðstoð og vernd barna 

gegn ofbeldi (Barnaheill Save the Children á Íslandi, e.d.-b). Starfsemi Barnaheill er 

fjölbreytt en sem dæmi má nefna er SAMAN-hópurinn starfsemi innan Barnaheill sem 

vinnur að ráðgjöf, fræðslu og rannsóknum á samveru barna og foreldra (Barnaheill Save 

the Children á Íslandi, e.d.-a). 

 

Í kaflanum var farið yfir helstu forvarnir og úrræði í íslensku samfélagi. Í næsta kafla 

verður farið yfir niðurstöður rannsóknarspurninga og þær ræddar í fræðilegu samhengi 

og ályktanir dregnar af þeim. 
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6 Niðurstöður og umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður dregnar saman og þær ræddar í fræðilegu samhengi og 

ályktanir dregnar af þeim. Lagt var upp með að svara fjórum rannsóknarspurningum, þær 

voru; „hver eru tengsl á milli áfalla í æsku og áhættuhegðunar hjá ungmennum?“, 

„hvernig er hægt að bera kennsl á einkenni áfallastreituröskunar hjá börnum og 

áhættuhegðunar ungmenna?“, „hverjir eru helstu þættir í umhverfi barna og ungmenna 

sem hafa jákvæð áhrif á líðan og hegðun þeirra?“ og „hverjar eru helstu forvarnir og 

úrræði í íslensku samfélagi?  Svar við rannsóknarspurningu; hver eru tengsl á milli áfalla 

í æsku og áhættuhegðunar hjá ungmennum? Atburðir í æsku hafa áhrif á unglingsár 

(Bowlby, 1969). Þroskakenningar leiddu í ljós að frá fæðingu mótast barn af umhverfinu 

og það hefur áhrif á það hvernig það tekst á við verkefni unglingsára (Bowlby, 1969; Bae, 

1999; Bronfenbrenner, 1979). Tengsl eru á milli áfalla í æsku og áhættuhegðunar hjá 

ungmennum en ekki eru endilega bein tengsl á milli ákveðins áfalls í æsku og ákveðinnar 

áhættuhegðunar hjá ungmennum (Charlotte o.fl., 2012). Hins vegar mátti sjá að afleiðing 

tilfinningalegs áfalls í æsku er sálræn vanlíðan, sem getur síðan leitt af sér geðræn 

vandkvæði á unglingsárum. Niðurstaða samanburðarrannsóknar á ungmennum annars 

vegar með lotugræðgi og hins vegar á heilbrigðum hópi sýndi fram á að meira er um áföll 

í æsku hjá ungmennum með lotugræðgi en hjá heilbrigðum hópi. Mikilvægt er því að 

skoða áföll í æsku þegar unnið er með geðræn vandkvæði hjá ungmönnum (Charlotte 

o.fl., 2012).          

 Ef áhættuhegðun ungmenna er afleiðing af sálrænni vanlíðan vegna áfalla í æsku, 

tel ég mikilvægt að einstaklingur fái aðstoð til að vinna úr þeim áföllum. Fókusinn ætti að 

vera á innri líðan einstaklings í stað ytri hegðunar hans. Mín skoðun er sú að með því að 

stuðla að innri vellíðan og bata eftir þungbæra reynslu, verður jákvæð breyting á hegðun 

viðkomandi í kjölfarið.        

 Svar við rannsóknarspurningu; hvernig er hægt að bera kennsl á einkenni 

áfallastreituröskunar og áhættuhegðunar ungmenna? Með því að styðjast við 

greiningarkerfi er hægt að bera kennsl á einkenni þess sem verið er að kanna. Til að meta 

einkenni áfallastreituröskunar er hægt að styðjast við greiningarkerfi DSM-5 (American 

Psychological Association, 2013). Þegar meta á einkenni áhættuhegðunar ungmenna er 

hægt að notast við greiningarkerfið ESTER (Andershed og Andershed, 2008). 

 Til að skoða líðan einstaklings er best að fá upplýsingar hjá honum sjálfum og því 
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geta spurningalistar hentað vel. Í hverju tilfelli fyrir sig þarf samt að meta það hvort 

spurningalistar séu rétta leiðin (Andershed og Andershed, 2014). Mikilvægt er að, þegar 

verið er að meta einkenni viðkomandi, að stuðst sé við viðurkennda aðferð, hvort heldur 

sem fagaðilinn eða sá sem málið varðar svarar spurningarlistanum. En þegar 

áhættuþættir eru metnir er vert að skoða einnig hvort önnur vandkvæði liggi að baki eins 

og áfallastreituröskun. Það var áhugavert að sjá, að þó svo að ólíkir þættir hafi verið 

metnir í greiningarkerfunum, mátti sjá sambærilegar spurningar um skaðlega og 

neikvæða hegðun.         

 Svar við rannsóknarspurningu; hverjir eru helstu þættir í umhverfi barna og 

ungmenna sem hafa jákvæð áhrif á líðan og hegðun þeirra? Fjölskyldutengsl eru allt frá 

fæðingu og upp á unglingsár mikilvægustu tengsl í mótun og þroska einstaklings. Jákvæð 

tengsl barns við foreldra hafa hvað mest áhrif á líðan þeirra og hegðun (Bowlby, 1969; 

Bae, 1999). Skóli er mikilvægasti þátturinn á eftir fjölskyldu (Embætti landlæknis, 2013). 

Góð jafningjartengsl eru mikilvægur þáttur á unglingsárum (Garðar Gíslasson, 2008). En 

það er síðan samfélagið í heild sem hefur áhrif á hegðun og líðan einstaklings með því að 

móta þá þætti sem viðkomandi er í nánum tengslum við (Gray og Macblain, 2012). Það 

eru gæði tengslanna sem skipta hér mestu máli (Infurna o.fl, 2015; Brook o.fl., 2006; 

Bowlby, 1969).        

 Nálægð barns við foreldra skipti miklu máli svo sem í gegnum snertingu, leik eða 

tengsl. Til að tengsl geti myndast þarf að eyða tíma saman. Foreldri þarf að vera til staðar 

til að vita hvað er um að vera í lífi barnsins. Ef eitthvað kemur upp á þarf foreldri að vera 

í nálægð til geta veitt því þá aðstoð sem það þarfnast. Hjálpa þeim og vernda þau, fylgjast 

með þeim, halda utan um þau í gegnum þroskatímabil æsku- og unglingsára. Hægt er að 

draga þá ályktun að til þess að fjölskylda geti eytt tíma saman þarf einna helst að huga að 

vinnutíma foreldra, en þar hefur samfélagið mikilvægu hlutverki að gegna við stjórnun og 

skipulag. 

Svar við rannsóknarspurningu; hverjar eru helstu forvarnir og úrræði í íslensku 

samfélagi? Í íslensku samfélagi eru ýmsar forvarnir og úrræði. Fjölskyldan er besta 

forvörnin og úrræðið í umhverfi barna og ungmenna (Brook o.fl., 2006). Til að styðja við 

það eru úrræði fyrir foreldra eins og Foreldrahús, PMTO foreldrafærni og MST (PMTO, 

e.d.; Barnaverndarstofa, e.d.-b; Vímulaus æska, e.d.-a). Grunnskólar vinna að 

forvarnarstarfi en þar gegnir íþróttaiðkun mikilvægu hlutverki (Lög um grunnskóla nr. 
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91/2008, 40.gr; Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006; 

Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). Samfélagið hefur svo að geyma ýmis úrræði á stofnunum 

sem ríkið stendur fyrir eins og BUGL (Landspítali, 2012) og Stuðlar (Barnaverndarstofa, 

e.d.-d). Einnig eru frjáls samtök sem koma með mikilvæg úrræði svo sem Rauði kross 

Íslands (Deborah DeWolfe, 2006) og Barnaheill (Barnaheill Save the Children á Íslandi, 

e.d.-b).           

 Það er mikilvægt að takast á við þann vanda sem er fyrir höndum. En til að takast 

á við vandann þarf samfélagið að hafa úrræði sem eru fordómalaus og lausnamiðuð þar 

sem leitast er við að styðja og hjálpa einstaklingum. Hægt er að draga þá ályktun að þegar 

börn og ungmenni líta til samfélagsins er forsenda þess að hægt sé að veita þeim aðstoð; 

traust, samvinna og heilbrigt viðmót. Það er gríðarlega jákvætt að takast á við erfiðleika 

með börnum, ungmennum og fjölskyldum þeirra og að lögð sé áhersla á sjálfbærni með 

því að veita þeim verkfæri, sem þau hafa ekki sjálf til að mynda með kennslu og ráðgjöf. 
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