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Útdráttur 

Rannsókn þessi fjallar um Unglingasmiðjuna, félagslegt úrræði Reykjavíkurborgar fyrir 

unglinga sem eiga félagslega erfitt uppdráttar. Markmið rannsóknarinnar er að kanna 

hvort aðstæður umsækjenda um úrræðið hafi breyst á árunum 2011-2015. Jafnframt er 

kannað hvort þjónusta úrræðisins mætir þörfum þeirra unglinga sem sækja um þjónustu 

þess. Innihaldsgreining var gerð á umsóknum 197 einstaklinga um úrræði Velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar, Unglingasmiðjuna. Algengast er að félagsráðgjafar sem starfa á 

þjónustumiðstöðvum borgarinnar sendi inn umsóknir um úrræðið fyrir einstaklingana. 

Auk þess að skoða fyrrgreind gögn voru tekin þrjú viðtöl við starfsmenn Velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar. Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram í formi lýsandi tölfræði 

og greiningu viðtala. Notast var við tölfræðiforritið SPSS og farið var eftir reglum sem 

varða úrvinnslu eigindlegra gagna. Greining var gerð á helsta vanda umsækjenda, 

heimilisaðstæðum og félagslegum aðstæðum. Einnig var athugaður sá stuðningur sem 

einstaklingarnir höfðu nýtt sér eða höfðu áform um að nýta. Í viðtölunum var könnuð 

afstaða viðmælenda gagnvart starfsemi úrræðisins ásamt því að greina mögulega 

breytingu á aðstæðum umsækjenda.  

Algengasti vandi umsækjenda reyndist vera félagsleg einangrun, erfiðleikar í 

samskiptum, námsörðugleikar og hegðunarvandi. Tilfellum þar sem uppeldisaðstæðum 

umsækjenda var áfátt fer fjölgandi milli ára. Algengt var að umsækjendur væru greindir 

með athyglisbrest með eða án ofvirkni (ADHD/ADD) eða eingöngu hvatvísi, kvíðaröskun, 

þroskahömlun og einhverfu. Fjöldi þeirra sem eru með fleiri en eina greiningu fer 

vaxandi. Í niðurstöðum viðtala kemur fram að úrræðið hafi tekið breytingum vegna 

þátttakenda með aukna  þjónustuþörf og viðmælendur finna fyrir þörf á nýju úrræði 

fyrir unglinga með einhverfugreiningar og/eða hegðunarvanda. Hið nýja úrræði myndi 

vera með svipuðu móti og Unglingasmiðjan, en þjónustan þó sérhæfðari þannig að hún 

mæti betur þörfum unglinga með einhverfu og/eða hegðunarerfiðleika. 

 

Lykilorð: Velferðarsvið, Unglingasmiðjan, félagslegt úrræði, unglingar. 
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Abstract 

The aim of this reaserch is to assess the social resource from Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, called Unglingasmiðjan. The main goal is to assess whether the 

applicant of Unglingasmiðjan has changed in the years of 2011-2015. The research is 

both quantitative and qualitative. A total of 197 applications were analyzed, gathered 

from the data from Velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Most of the application are 

gathered from social workers working at the service centers in Reykjavík. Interviews 

were also taken with employees of Velferðarsvið Reykjavíkur. The findings are 

exploratory and were analyzed with SPSS. The primary focus was on the main difficulties 

of the applicant, psychological diagnosis, family- and social conditions and the support 

that they had before or planned to use. In the interviews the aim was to gather 

information about the operation as well as the change and variance among applicants.  

 The most common difficulty among applicants was social isolation, problems in 

social communication, learning difficulties and behavioral problems. Cases of deficient 

upbringing conditions are increasing year by year. Most of the applicants have some 

sort of diagnosis, most common are ADHD, anxiety, mental disability and autism. The 

number of applicants with more than one diagnosis increases and in the interviews, the 

interviewees say the Unglingasmiðjan has changed because of that. They feel a need for 

a new resource, especially for teens with autism and/or behavior problems. The new 

resource should be similar to Unglingasmiðjan but more specialized to teenagers with 

autism and/or behavioral problems.  

 

 

 

Key words: Velferðarsvið, Unglingasmiðjan, social resources, teenagers. 
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Formáli  
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1 Inngangur  

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, það er 

félagsþjónusta, barnavernd, þjónusta við börn og fjölskyldur, aldraða, innflytjendur, 

fatlað fólk og utangarðsfólk (Reykjavíkurborg, 2017a). Unglingasmiðjan er félagslegt 

stuðningsúrræði á vegum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar fyrir börn á aldrinum 13-18 

ára, hér eftir nefndir unglingar. Smiðjurnar eru tvær og heyra undir þjónustumiðstöð 

Breiðholts en þjóna íbúum allra hverfa borgarinnar. Þær eru Stígur, sem er staðsett í 

Borgartúni og Tröð sem er staðsett í Keilufelli (Reykjavíkurborg, e.d.-f; e.d.-g). Starfsemi 

þeirra eru sniðin að þörfum unglinga sem eru félagslega einangraðir, eru óframfærir, 

hafa orðið fyrir einelti, hafa lítið sjálfstraust, sýna þunglyndis- og kvíðaeinkenni, eru með 

slaka félagsfærni og/eða búa við erfið uppeldisskilyrði (Reykjavíkurborg, e.d.-e).  

Rannsókn þessi beinist að því að skoða hvort að vandi umsækjenda um úrræðið hafi 

breyst á árunum 2011-2015. Jafnframt er kannað hvort þjónustan sé í samræmi við það 

sem henni er ætlað og mæti þörfum þátttakenda. Einnig er leitast við að varpa ljósi á 

sögu Unglingasmiðjunnar, með tilliti til starfsemi hennar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

byggja á innihaldsgreiningu gagna, sem eru umsóknir um úrræðið og viðtölum við fjóra 

starfsmenn Reykjavíkurborgar. Notast var við tengt snið, en þá er megindlegum og 

eigindlegum gögnum aflað samhliða (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Rannsóknarefnið er 

fengið frá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar og er gildi rannsóknarinnar bæði hagnýtt og 

fræðilegt. Þess er vænst að niðurstöður hennar geti nýst Velferðarsviði, notendum 

þjónustunnar og fjölskyldum þeirra.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar kynnti fyrir meistaranemum til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf hugmyndir að rannsóknarefni innan sviðsins. Rannsakandi valdi verkefni 

um málefni unglinga vegna áhuga hans á tilurð félagslegs vanda þeirra og mögulegum 

leiðum til lausnar þess vanda. Rannsakandi hefur unnið með börnum með 

þroskaraskanir og fjallaði BA ritgerð hans um afbrot ungmenna. Það er nauðsynlegt að 

starf með börnum og unglingum sé vel upp byggt, einnig skiptir máli sú aðferðafræði 

sem starfsmenn beita. 



16 

Rannsakanda þykir mikilvægt að meistaraverkefnið sé hagnýtt og væri það óskandi 

að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst starfsemi Unglingasmiðjunnar og 

Velferðarsviðs og gæti stuðlað að betri þjónustu fyrir unglingana og fjölskyldur þeirra. 

Auk þess að rannsóknin verði viðbót við aðrar rannsóknir á úrræðum Velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar.  

1.2 Tilgangur og markmið 

Unglingasmiðjan, úrræði Reykjavíkurborgar fyrir börn sem eiga í félagslegum og 

tilfinningalegum erfiðleikum, er viðfangsefni rannsóknarinnar. Markmiðið er að skoða 

hvaða þjónustu smiðjan veitir og hvort sá hópur sem sækir um úrræðið hafi breyst á 

árunum 2011-2015. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja aðallega á innihaldsgreiningu 

umsókna í Keilufelli og Borgartúni á árunum 2011-2015. Umsóknirnar voru fengnar úr 

gagnagrunni Reykjavíkurborgar, svo kallaðri málaskrá. Skoðað var hvort að einkenni 

umsækjenda hafi breyst á milli ára, meðal annars með tilliti til greininga á vanda 

umsækjenda og fjölskylduaðstæðna. Einnig voru tekin fjögur viðtöl við lykilstarfsmenn 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar sem komið hafa að starfseminni, stjórnun og 

afgreiðslu umsókna um þátttöku í Unglingasmiðjunni. Markmið viðtala og rannsóknar á 

gögnum er að kanna hvort vandi umsækjenda hafi breyst á árunum 2011-2015, hvort 

þjónustan sé í samræmi við það sem henni er ætlað og hvort hún mæti þörfum 

einstaklinganna. Settar eru fram tvær rannsóknarspurningar: 

1. Hafa orðið breytingar á hópi umsækjenda Unglingasmiðjunnar á árunum 

2011-2015? 

2. Mætir Unglingasmiðjan þörfum þátttakenda? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Að loknum inngangi er kafli þar sem sagt er frá 

Unglingasmiðjunni. Þar verður farið yfir sögu smiðjunnar, starfsemi hennar, inntökuferli 

og helstu hugmyndafræði sem unnið er eftir. Einnig er sagt frá tveimur fyrirliggjandi 

rannsóknum á úrræðinu. Þar sem rannsóknin varðar í raun tvo hópa, börn og fatlað fólk, 

þriðji kafli fjallar um um helstu lög er varða málefni þeirra og þá þjónustu sem veitt er af 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Fjórði kafli segir frá helstu greiningum á vanda 

umsækjenda. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og Þroska og hegðunarmiðstöðin eru 
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helstu stofnanirnar sem sjá um greiningar á börnum og fjallað verður um starfsemi 

þeirra og fjölda greininga sem framkvæmdar eru þar eftir árum. Einnig er greint frá 

helstu niðurstöðum rannsóknar um líðan ungs fólks í Reykjavík frá 2016 sem 

rannsóknarmiðstöðin Rannsóknir og greining ehf. framkvæmir árlega. Í þeim kafla er að 

auki sagt frá rannsóknum um afleiðingar félagslegrar einangrunar og einmanaleika, 

sambandi námsörðugleika og kvíða sem og tengslakenningunni. Fimmti kafli greinir 

stuttlega frá helstu úrræðum sem Barnavernd og félags- og heilbrigðisþjónustan veita 

og varða þennan hóp. 

Í sjötta kafla er farið yfir aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar, siðferðisleg 

álitamál og takmarkanir gagna og rannsóknarinnar. Sjöundi kafli greinir frá helstu 

niðurstöðum rannsóknarinnar, þar er leitast við að svara rannsóknarspurningunum. Í 

byrjun er sagt frá niðurstöðum megindlegra gagna, það eru umsóknir í 

Unglingasmiðjuna, því næst er fjallað um niðurstöður viðtala. Í lokaorðum eru 

niðurstöður dregnar saman, tillögur að áframhaldandi rannsóknum ræddar og 

styrkleikum og veikleikum rannsóknarinnar gerð skil. 

 





19 

2 Unglingasmiðjan 

Unglingasmiðjan er félagslegt stuðningsúrræði á vegum Velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar fyrir börn á aldrinum 13-18 ára. Smiðjurnar eru tvær og heyra undir 

þjónustumiðstöð Breiðholts en þjóna íbúum allra hverfa borgarinnar. Þær eru Stígur, 

sem er staðsett í Borgartúni, og Tröð sem er staðsett í Keilufelli (Reykjavíkurborg, e.d.-f; 

e.d.-g). Í þessum kafla er sagt frá sögu og þróun Unglingasmiðjunnar. Þar á eftir er fjallað 

um starfsemi hennar, inntökuferli og að lokum hugmyndafræði úrræðisins.  

2.1 Saga 

Árið 1976 var stofnuð nefnd til að fjalla um málefni unglinga í Reykjavík, í nefndinni sátu 

fulltrúar fræðsluráðs, æskulýðsráðs og félagsmálaráðs.  

Ein úrlausn er nefndin tilgreindi í niðurstöðum sínum var stofnun Unglingaathvarfs 

er hefði það hlutverk að mæta þörfum unglinga á aldrinum 13 til 16 ára, sem eiga í 

svo miklum félags- og/eða námserfiðleikum að þeir þurfa á skipulögðum stuðningi 

að halda utan skóla eða heimilis (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1982, bls. 

1.). 

Starfsemin skyldi fyrst og fremst sinna félagslegum og uppeldislegum þáttum sem 

styddu unglinga til að standast þær kröfur sem þjóðfélagið gerði til þeirra. 

Unglingaathvarfið Stígur hóf starfsemi sína haustið 1977, það var til húsa að Hagamel og 

sex unglingar gátu dvalið í athvarfinu hverju sinni. Þá mættu unglingarnir þrisvar í viku í 

athvarfið og voru frá klukkan 18 til 22 á kvöldin. Haldinn var hópfundur, kvöldverður 

matreiddur, þeim var hjálpað við heimanám og veitt fræðsla, til dæmis kynfræðsla 

(Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1982). Á þeim tíma komu flestir unglinganna úr 

fjölskyldum sem höfðu átt í áralöngum vanda, meðal annars áfengisvanda og geðrænum 

vandkvæðum (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1978). Í ársskýrslu athvarfsins frá 

1978 kemur fram að mikið álag hafi verið á starfsmönnum, þá sérstaklega um helgar 

þegar þeir þurftu að sinna óvæntum símtölum og heimsóknum. Segir „...í þessum 

tilvikum hafa einstaka unglingar tvímælalaust þurft á mun meiri stuðningi að halda en 

athvarfið hefur getað veitt þeim.“ (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1978, bls. 9.). 

Í samtali við Helgarpóstinn árið 1981 segir starfsmaður að áður hafi ekkert verið til 

nema Unglingaheimili ríkisins í Kópavogi sem var sólarhringsvistun. Það hafði bæði 
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neikvætt álit og þangað var einungis hægt að leita þegar allt var komið í kalda kol. Með 

Unglingaathvarfinu vildu þau koma til móts við unglingana áður en þörf væri fyrir vistun 

á Unglingaheimilinu „...við reynum að byrgja brunninn áður en barnið er dottið oní.“ 

segir einn starfsmaður í viðtalinu. Aðspurð segja krakkarnir að ef þau myndu ekki mæta í 

Unglingaathvarfið myndu þau fara niður í bæ, í spilasali eða á Planið (Stuðarinn, 1981). Á 

þeim tíma voru tilvísunaraðilar félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, sálfræðideild skóla 

og Útideild Reykjavíkurborgar. Aðrir aðilar og unglingarnir sjálfir gátu þó leitað til 

athvarfsins eftir aðstoð og dvöl í athvarfinu og var þá tilvísunaraðilum kynnt málið 

(Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1982). 

Árið 1984 flutti athvarfið frá Hagamel 19 að Tryggvagötu 4 og var þá pláss fyrir átta 

unglinga í senn. Athvarfinu bárust 19 tilvísanir það árið, ástæður vistana voru meðal 

annars félagsleg einangrun, erfiðar fjölskylduaðstæður, námserfiðleikar, flökkulíf, 

hegðunarerfiðleikar og afbrot (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1982). Árið 1987 

var stofnað nýtt athvarf í Flúðaseli til að mæta aukinni aðsókn í athvarfið. Hefðbundin 

starfsemi og hugmyndafræði eru þær sömu í báðum athvörfum (Félagsmálastofnun 

Reykjavíkurborgar, 1988). Árið 1990 flutti annað athvarfanna í einbýlishús við Keilufell 

en hitt var áfram í Tryggvagötu. Þá fór starfsemin fram þrjú til fjögur kvöld í viku og 

nýttu samtals 28 unglingar úrræðið það árið (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 

1990). Mikil útivera var stunduð á sumrin en stærsti viðburðurinn var sumarferðin þar 

sem hóparnir ferðuðust saman og gistu. Haldnar voru fjáraflanir til að fjármagna 

ferðirnar, til dæmis í formi blaðaútgáfu (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1993). 

Haustið 2009 tók einn forstöðumaður við starfsemi beggja smiðjanna í stað tveggja áður 

sem voru á hvoru heimili fyrir sig (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.).  

Í næsta kafla verður sagt betur frá því hvernig starfseminni er háttað nú til dags. 

2.2 Starfsemin 

Starfsemi smiðjanna er sniðin að þörfum unglinga sem eru félagslega einangraðir, eru 

óframfærir, hafa orðið fyrir einelti, hafa lítið sjálfstraust, sýna þunglyndis- og 

kvíðaeinkenni, eru með slaka félagsfærni og/eða búa við erfið uppeldisskilyrði 

(Reykjavíkurborg, e.d.-e). Fyrir marga reynist skólaumhverfið erfitt, bæði félagslega og 

námslega og er geta þeirra af þeim toga að þeir eiga erfitt með að nýta sér þátttöku í 

tómstundastarfi eða öðru uppbyggilegu starfi (Reykjavíkurborg, 2014). Markmið 
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Unglingasmiðjunnar er að leita uppbyggilegra lausna við vanda unglinganna svo sem til 

að efla sjálfstraust, styrkja hópkennd og stuðla að jákvæðum samskiptum. Einnig er lögð 

áhersla á að þátttakendur beri virðingu fyrir öðrum, sýni öðrum umburðarlyndi og að 

þeir bæti sig í félagslegum samskiptum (Reykjavíkurborg, e.d.-e).  

Starfsemin fer fram tvö kvöld í viku í skipulögðu kvöldstarfi, annað kvöldið í fimm 

tíma og hitt kvöldið þrjá og hálfan tíma. Hóparnir eru fjórir, í hverjum hópi eru átta 

unglingar og þeir eru kynjaskiptir (Reykjavíkurborg, 2014). Hópfundir eru haldnir með 

það að markmiði að unglingarnir læri að treysta hver öðrum, að auðvelda þeim að tjá sig 

af einlægni og auka getu þeirra til að setja sig í spor annarra. Þar að auki er lögð áhersla 

á persónulegan stuðning og einstaklingsviðtöl (Reykjavíkurborg, e.d.-e). Starfsemi 

Unglingasmiðjunnar er fjölbreytt, má þar nefna keilu, klifur, matargerð, sund, leikhús og 

fleira (Unglingasmiðjurnar Stígur og Tröð, 2014). Einnig er farið í ýmsar ferðir á hverjum 

vetri, en veturinn endar á því að fara í ferðalag þar sem unglingarnir gista 

(Reykjavíkurborg, 2014).  

Starfsmenn Unglingasmiðjunnar eru forstöðumaður í fullu stöðugildi og fimm 

starfsmenn í hvorri smiðju í 33% hlutastarfi (Reykjavíkurborg, 2014). Lögð er áhersla á 

góð samskipti við foreldra unglinganna og þeim er boðið á foreldrafundi eftir þörfum. 

Gerðar hafa verið þjónustukannanir meðal foreldra. Í könnuninni fyrir veturinn 2016-

2017, svöruðu 18 foreldrar af 31 (58%). Markmið könnunarinnar er að kanna viðhorf 

foreldra til starfsemi Unglingasmiðjunnar. Kom í ljós að 95% foreldra töldu spil og spjall, 

matargerð, útivist og afþreyingu (til dæmis bíó og keilu) vera mikilvæga þætti í 

starfseminni. Hvað varðar þjónustu við foreldra þá fannst meirihluta svarenda 

foreldrakvöld (90%) og foreldrafræðsla (95%) mikilvæg. Meirihluti foreldra (83%) töldu 

fjölskylduviðtöl vera mikilvæg. Allir mátu úrræðið frekar eða mjög gagnlegt og 89% 

fannst samskipti við starfsfólk vera góð eða mjög góð. Jafnframt vildi enginn breyta 

áherslum í Unglingasmiðjunni. Hvað varðar líðan unglingsins töldu 83% foreldra að hún 

hefði batnað nokkuð eða mikið á tímabilinu, en í 17% tilvika óbreytt. Helmingur taldi að 

hegðun unglings hefði batnað mikið eða nokkuð mikið, en hinn helmingurinn taldi hana 

vera óbreytta (44%) eða hafa versnað (6%) á tímabilinu. Rúmur helmingur (56%) 

foreldra töldu samskipti unglings við fjölskylduna hefði batnað nokkuð eða mikið á 

tímabilinu, en 44% sögðu hana óbreytta. Helmingur foreldra taldi að félagsleg staða 
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unglingsins væri óbreytt, 6% sögðu hana hafa versnað, en 44% töldu hana hafa batnað 

nokkuð mikið eða mikið. Þegar spurt var hvort hegðun unglingsins hefði breyst í 

skólanum á tímabilinu svöruðu 50% foreldra að hegðunin hefði batnað nokkuð mikið 

eða mikið en 44% töldu hana óbreytta, 6% sögðu að hegðunin hefði versnað á 

tímabilinu (Belinda Karlsdóttir, 2017). 

2.3 Inntökuferli  

Starfsmenn þjónustumiðstöðva Reykjavíkur sækja um fyrir unglingana í 

Unglingasmiðjuna, umsóknirnar eru síðan lagðar fyrir inntökuteymi Velferðarsviðs til 

ákvörðunar. Báðir foreldrar þurfa að samþykkja umsóknina og ber unglingurinn ábyrgð á 

því hvort hann vill nýta sér boð um þátttöku eða ekki. Umsóknir eru sendar til 

forstöðumanns þegar þær hafa verið samþykktar hjá inntökuteyminu. Forstöðumaður 

og starfsmenn smiðjunnar taka síðan endanlega ákvörðun um þátttöku hvers unglings 

(Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.). Forstöðumaðurinn situr fundi inntökuteymis um það 

bil einu sinni í mánuði. Hann hittir unglinginn, foreldra/forráðamenn og tilvísunaraðila 

áður en unglingurinn hefur þátttöku í starfseminni. Þar er úrræðið kynnt fyrir þeim og 

markmið með dvölinni rædd (Reykjavíkurborg, 2014). Valið er í hópana með tilliti til hve 

mikilli þjónustu unglingarnir eru taldir þurfa á að halda (Velferðarráð, 2009). Í reglum 

um stuðningsþjónustu í Reykjavíkurborg (2016) segir að þegar hópastarf er valið þurfi 

kostir þess og markmið umfram einstaklingsþjónustu að vera skýr. Fjöldi þátttakenda í 

hópastarfi þarf að taka mið af þörfum þeirra og skal meta styrkleika hvers og eins út frá 

líkamlegu og andlegu ástandi þátttakenda. Fjöldi starfsmanna miðast við þarfir 

þátttakenda.   

Þátttökutímabilið í Unglingasmiðjunni getur varað frá nokkrum mánuðum upp í 1-2 

ár. Unglingurinn metur síðan sjálfur, í samráði við foreldra, starfsfólk og ráðgjafa 

Unglingasmiðjunnar, hvenær hann hefur náð þeim árangri sem hann telur fullnægjandi 

til að útskrifast (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.). Í tillögu sem lögð var fyrir 

velferðarráð Reykjavíkur árið 2009 segir að áhersla sé lögð á að koma þeim unglingum 

sem eru betur staddir í félagsstarf annars staðar þegar þátttöku í Unglingasmiðju líkur. 

Að auki er mikilvægt að þróa frekari stuðning við þá unglinga sem þurfa meiri þjónustu, 

bæði samhliða Unglingasmiðjunni og eftir að þátttöku í henni lýkur. Einnig er lögð 

áhersla á að tengja börnin almennu félagsstarfi (Velferðarráð, 2009).  
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Í ársskýrslu Unglingasmiðjunnar frá 2014 segir að í samtölum við foreldra kom í ljós 

að rúmur helmingur útskrifaðra unglinga úr Unglingasmiðjunni fer að finna sig betur 

félagslega eftir grunnskóla en einhver hluti þeirra þarfnast frekari stuðnings. Til að veita 

þessum unglingum betri þjónustu var Unglingabrúin stofnuð, hún er ætluð 16-18 ára 

unglingum og er sér úrræði sem starfsmenn Unglingasmiðjunnar sjá um 

(Reykjavíkurborg, 2014).  

2.4 Hugmyndafræði Unglingasmiðjunnar 

Í ársskýrslu Unglingasmiðjunnar segir að lögð sé áhersla á teymisvinnu starfsmanna og 

starfað sé meðal annars eftir hugmyndafræði lausnamiðaðra aðferða, valdeflingu og 

reynslunámi. Áhersla er lögð á að unnið sé með örvandi og styrkjandi vinnu með 

unglingana, bæði einstaklingslega og í hópi (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.).  

Hér verður sagt frá helstu einkennum og áhrifum hópavinnu með börnum og 

unglingum, einkennum notendasamráðs, lausnamiðaðrar nálgunar og reynslunáms. Að 

lokum verður sagt frá niðurstöðum fyrirliggjandi rannsókna á úrræðinu.  

2.4.1 Hópavinna með börnum og unglingum 

Hægt er að skilgreina hópavinnu á marga vegu, hér er það skilgreint sem aðferð þar sem 

þekking og færni er beitt í vinnu með hóp einstaklinga til að aðstoða þá við að ná 

markmiðum sínum. Markmiðið getur verið einstaklingsmiðað, en hópurinn getur einnig 

deilt sameiginlegum markmiðum (Jennings og Sawyer, 2003). Hópavinna hefur verið 

flokkuð í fjóra flokka, það er teymi (e. work groups), lærdómshópar (e. 

psychoeducational groups), meðferðarhópar (e. psychotherapy groups) og 

ráðgjafa/stuðningshópar (e. counseling groups) (Gladding, 2012). Áframhaldandi 

umfjöllun varðar aðallega ráðgjafa/stuðningshópa.  

Fyrir marga unglinga í vanda getur hópavinna verið eini staðurinn þar sem þau 

upplifa tilfinningalegt frelsi, þar sem hlustað er á þau og þau eru viðurkennd. 

Unglingarnir fá tækifæri til að bera kennsl á styrkleika sína, læra um sjálfa sig og aðra og 

þróa félagsleg og tilfinningaleg bjargráð í styðjandi umhverfi. Þeir læra að aðrir hafa 

svipuð vandamál, þeir veita hinum meðlimum uppbyggjandi endurgjöf til að hjálpa þeim 

að bæta hegðun sína (Leichtentritt og Shectman, 2010). 



24 

Þegar einstaklingi finnst hann vera hluti af hópnum verður hann fyrir áhrifum frá 

öðrum hópmeðlimum og normi hópsins. Niðurstöður rannsóknar Shechtman og Gluck 

(2005) sýna að þéttleiki hópsins er einn mikilvægasti þáttur hópavinnu, þar sem 

samþykki og stuðningur frá jafningjum er veigamikill þáttur. Stuðningur frá jafningjum 

og ráðgjafa hópsins dregur úr kvíða, eflir tjáningu og viljann til að reyna nýja hegðun. 

Fyrir mörg börn er heimilið og skólinn ekki nógu öruggur staður fyrir persónulegan vöxt 

og því er hópurinn eini vettvangurinn sem veitir þeim svigrúm til tilfinningalegs þroska. 

Börn með námsörðugleika og ADHD glíma oft við tilfinningalegan- og hegðunarvanda. 

Algengt er að jafnaldrar þeirra hafni þeim, þau valdi kennurum vonbrigðum og foreldrar 

verði argir út í þau. Markmið hópavinnu með slíkum börnum er að draga úr streitu og 

gera þeim kleift að upplifa jákvæð samskipti, bera kennsl á styrkleika sína, viðurkenna 

takmarkanir sínar og leiðbeina þeim í að öðlast innsæi og skilja umhverfi sitt. 

Langtímarannsóknir sýna að hópavinna með unglingum sem þessum getur borið góðan 

árangur (Leichtentritt og Shectman, 2010). 

2.4.2 Notendasamráð og valdefling 

Notendasamráð er þegar notendur þjónustu fá tækifæri til að hafa áhrif á og móta  

þjónustu. Notendur eru þar af leiðandi með meira vald yfir eigin aðstæðum og taka þátt 

í að bæta þjónustuna og sníða hana að eigin þörfum og óskum. Notendur þjónustunnar 

búa yfir mismunandi þekkingu sem byggist á bakgrunni þeirra og persónulegri reynslu 

sem gerir þá hæfari í að meta hvers konar þjónustu þeir þurfa. Aukin þátttaka notenda 

og þjónustuaðila í þróun, veitingu og skipulagningu félags- og heilbrigðisþjónustu er 

meðal annars vegna aukinnar kröfu um að þjónusta mæti flóknum og mismunandi 

þörfum. Notendasamráð er þekktara í opinbera geiranum og velferðarþjónustunni en í 

einkageiranum (Warren, 2007). 

Fram kemur í ársskýrslu Velferðarsviðs frá 2016 að einstaklingsbundnar þarfir og 

notendasamráð eiga að vera þungamiðjan í þjónustu við fatlað fólk. Ein af áherslum og 

forgangsatriðum velferðarráðs er að styðja einstaklinga. Þar er lögð áhersla á virkni og 

valdeflingu. Markmiðið er að fyrirbyggja að fólk festist í langtímavanda, heimilisleysi eða 

verði utangarðs í samfélaginu. Þar segir einnig að við lögfestingu samninga líkt og 

mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og hugmyndum um valdeflingu sé kallað á 



25 

nýja nálgun þar sem hugtakið notendasamráð fær mikilvægari og dýpri merkingu en 

áður (Reykjavíkurborg, 2017a). 

2.4.3 Lausnamiðuð nálgun 

Sjónarhorn lausnamiðaðrar nálgunar er að einstaklingar hafa eiginleika til að hegða sér á 

áhrifaríkan máta, en vegna neikvæðra hugsana verður sá eiginleiki sljóvgaður. 

Viðkomandi er aðstoðaður við að bera kennsl á undantekningar á vandamáli sínu, í þeim 

felst lausnin á vandanum (Nichols, 2016). 

Lausnamiðuð nálgun beinist að því að nota samtöl til að endurskapa nýja merkingu 

sem varðar áhyggjur einstaklings. Notað er málfar sem beinist að lausnum og 

styrkleikum frekar en vanda og meðferðaraðilinn beinir sjónum einstaklingsins að 

lausninni og aðstoðar hann við að setja sér markmið og finna leiðir til að ná þeim 

(Nichols, 2016). 

2.4.4 Reynslunám 

Reynslunám (e. experiential learning) er byggt á kenningum John Dewey. Samkvæmt 

kenningu hans upplifir einstaklingur nýja reynslu, ígrundar hana og öðlast með því nýja 

sýn sem breytir hegðun eða skilningi hans (Sigrún Júlíusdóttir, 2002). Upplifunin er 

einstaklingsbundin að því leyti að það er einstaklingur sem upplifir, en upplifuninni er 

miðlað í félagslegu umhverfi og þroski einstaklingsins mótast af félagslegri þekkingu. 

Það er mikilvægt að kennarinn velji og skapi þá upplifun sem vekur áhuga og forvitni, 

ásamt því að hvetja til íhugunar og leiða til lærdóms og vaxtar einstaklingsins. Þegar 

þessi skilyrði eru uppfyllt verður upplifunin, samkvæmt Dewey, knýjandi kraftur (e. 

moving force), sem leiðir nemandann í jákvæða átt. Við lærum og þroskumst með því að 

hugsa um þá hluti sem við erum að gera á markvissan og ígrundandi máta. Það er því 

sambland af virkni og ígrundun sem er mikilvæg í reynslunámi (Musolino og Mostrom, 

2005). Aðferðir reynslunáms reynast oft vel þegar aðstoða á ungt fólk í vanda, því þær 

efla sjálfsöryggi og jákvæða sjálfsmynd. Unglingarnir kynnast sjálfum sér betur, eigin 

styrkleikum og veikleikum og hvað það er að vera hluti af hópi (Prouty, Panicucci og 

Collinson, 2007). 
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2.5 Fyrirliggjandi rannsóknir 

Sigurlaug H. Traustadóttir (2009) skrifaði meistararitgerð sína í félagsráðgjöf um 

Unglingasmiðjuna. Rannsóknin byggði á eigindlegri aðferð þar sem tekin voru viðtöl við 

átta fyrrum notendur Unglingasmiðjunnar í Reykjavík og var markmiðið að kanna 

upplifun þeirra á þjónustu smiðjunnar. Tímabilið sem viðmælendur nýttu þjónustuna er 

frá 2001-2007, hver þeirra í mis langan tíma. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur 

meðal annars í ljós að upplifun þeirra af starfsmönnum smiðjunnar var almennt góð og 

þótti þeim mikilvægt að eiga sinn tengil sem þau gátu rætt við í trúnaði. Útiveran fannst 

mörgum viðmælenda vera mikilvæg og þá sérstaklega vorferðirnar. Þau voru sammála 

um að starfsemi Unglingasmiðjunnar hafi verið þeim gagnleg, þau þjálfuðust í 

félagslegum samskiptum, mörg þeirra eignuðust vini og héldu áfram sambandi við aðra 

unglinga sem þau kynntust í smiðjunni. 

Meistararitgerð Belindu Karlsdóttur (2012) fjallaði um Unglingasmiðjuna Stíg. Helstu 

niðurstöðurnar voru að unglingarnir mættu aðallega á sínum eigin forsendum, en þeir 

hefðu þurft frekari hvatningu frá foreldrum og starfsmönnum þegar þeir mættu í fyrsta 

skiptið. Allir þátttakendur og foreldrar þeirra töldu úrræðið hafa jákvæð áhrif á velferð 

unglingsins og fjölskyldu hans og greindu frá framförum í persónulegum og félagslegum 

þáttum. Unglingarnir greindu frá auknu hugrekki og sjálfstrausti við að segja frá 

tilfinningum sínum og skoðunum og við að taka þátt í ákvarðanatöku. Þátttaka þeirra 

hafði einnig jákvæð áhrif á úrræðið. 

Í næsta kafla verður sagt frá þeim lögum sem varða meðal annars umsækjendur 

Unglingasmiðjunnar og fjölskyldur þeirra. 
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3 Lagaumhverfi 

Í þessum kafla verður greint frá helstu lögum sem varða þjónustu við börn, unglinga og 

foreldra þeirra. Það eru lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, 

barnaverndarlög nr. 80/2002, og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Einnig verður 

stutt umfjöllun um tilfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaganna og þjónustu við þá.  

3.1 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Með félagsþjónustu eins og hún er skilgreind í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga 

nr. 40/1991 er átt við þjónustu, ráðgjöf eða aðstoð til félagslegrar ráðgjafar, málefni 

barna og ungmenna, þjónustu við unglinga og þjónustu við fatlaða ásamt fleiri 

málaflokkum. Fyrsta grein laganna segir: 

Markmið félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga er að tryggja fjárhagslegt og 

félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Skal það gert 

með því 

a) að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti 

b) að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna 

c) að veita aðstoð til þess að íbúar geti búið sem lengst í heimahúsum, 

stundað atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi 

d) að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál 

Við framkvæmd félagsþjónustunnar skal þess gætt að hvetja einstaklinginn til 

ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja 

hann til sjálfshjálpar. 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, það er 

félagsþjónustu, barnavernd, þjónustu við börn og fjölskyldur, aldraða, innflytjendur, 

fatlað fólk og utangarðsfólk. Í því felst stefnumótun í velferðarmálum, áætlanagerð, 

framkvæmd félagsþjónustu, samþætting á velferðarþjónustu, eftirlit í samræmi við 

samþykktir, lög og reglur, pólitíska stefnu í velferðarmálum, þróun á nýjum úrræðum og 

leiðum og mat á árangri og gerð þjónustusamninga við þriðja aðila um framkvæmd 

þjónustu. Framkvæmd þjónustunnar fer fram á þjónustumiðstöðvum og hjá Barnavernd 

Reykjavíkur. Sú þjónusta sem miðstöðvarnar veita er margvísleg og má þar nefna 
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þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur, félagsráðgjöf, sálfræðiþjónustu og almenna 

upplýsingagjöf um þjónustu og starfsemi Reykjavíkurborgar. Að auki sinna 

þjónustumiðstöðvar forvarnarmálum og vinna að því að efla lýðheilsu í hverfum 

borgarinnar með sérstaka áherslu á börn, ungmenni og eldri borgara. Þverfaglegt 

samstarf fer fram á þjónustumiðstöðvum og er lögð áhersla á samþætta nærþjónustu. 

Árið 2016 fengu 18.961 einstaklingar þjónustu Velferðarsviðs, þar af voru 4.202 börn 

(Reykjavíkurborg, 2017a).  

3.2 Börn og unglingar 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna var lagður fyrir allsherjarþing 

Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989. Árið 1992 undirritaði Ísland samninginn, hann 

var lögfestur 20. febrúar 2013 og er nú hluti af íslenskri löggjöf. Barnasáttmálinn felur í 

sér alþjóða viðurkenningu á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi 

og tryggir öllum börnum sérstaka vernd og umönnun. Skipta má réttindum barna í þrjá 

flokka, þeir eru vernd, umönnun og þátttaka. Til verndar er vísað til þess að sáttmálinn 

verndi tiltekin grundvallar-mannréttindi barna, það er að barn á rétt til lífs, friðhelgi 

fjölskyldu- og einkalífs, félaga-, skoðana, trú- og tjáningafrelsis. Til umönnunar er átt við 

að aðildarríkjum ber skylda til þess að grípa til aðgerða til að tryggja velferð barna, 

meðal annars á sviði heilbrigðis-, mennta- og félagsmála. Með þátttöku er átt við að 

sáttmálinn tryggir börnum þann rétt að láta í ljós skoðanir sínar á þeim málum sem 

varða þau með einum eða öðrum hætti. Taka skal tillit til skoðana barna í samræmi við 

aldur og þroska (Þórhildur Líndal, 2007). 

Félagsmálanefndum sveitarfélaga er skylt að sjá til þess að börn njóti 

þroskavænlegra og hollra uppvaxtarskilyrða, aðbúnaði þeirra sé ekki áfátt og að 

umhverfi þeirra sé öruggt. Samkvæmt 35 gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991 á félagsmálanefnd, að tilhlutan sveitarfélaga, að bjóða upp á skipulagt 

forvarnarstarf í unglingamálum þar sem markmiðið er að beina athafnaþörf þeirra á 

skynsamar brautir. Barnaverndarnefnd Reykjavíkurborgar sér um eftirlit með aðbúnaði, 

uppeldisskilyrðum og hátterni barna, tekur við barnaverndartilkynningum, ber ábyrgð á 

málsmeðferð og beitir viðeigandi úrræðum í samræmi við barnaverndarlög. Nefndin 

starfar samkvæmt 10. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og sinnir eftirliti með heimilum 
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og stofnunum og öðrum verkefnum sem henni eru falin hverju sinni. Í nefndinni sitja 

fimm fulltrúar sem eru kosnir af borgarstjórn (Reykjavíkurborg, 2017a). 

Í 4. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 segir að barnaverndaryfirvöld skuli taka tillit til 

óska og sjónarmiða barna eftir því sem þroski þeirra og aldur leyfir. Starfið skal stuðla að 

stöðugleika í uppvexti barna og leitast við að eiga góða samvinnu við börn og foreldra 

þeirra og við aðrar stofnanir sem fjalla um málefni barna. Jafnframt skulu 

barnaverndaryfirvöld gæta þess að almenn stuðningsúrræði séu reynd áður en gripið er 

til annarra úrræða og skal þar gæta meðalhófsreglu stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

Barnavernd heyrir undir velferðarráðuneytið sem ber ábyrgð á stefnumótun 

barnaverndar og hefur eftirlit með starfi Barnaverndarstofu. 

3.3 Fatlað fólk 

Samgönguráðherra, formaður sambands íslenskra sveitarfélaga, tryggingamálaráðherra 

og fjármálaráðherra rituðu undir viljayfirlýsingu ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu 

þjónustu fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga 13. mars 2009. Viljayfirlýsingin beindist að 

því að öll þjónusta við fatlaða myndi færast til sveitarfélaga ásamt fjármögnun 

þjónustunnar. Markmiðið með tilfærslu þjónustunnar var að: 

Bæta þjónustu og auka möguleika til að laga hana að þörfum notenda með hliðsjón 

af ólíkum aðstæðum. Tryggja að eitt stjórnsýslustig beri ábyrgð á stærstum hluta 

almennrar félagsþjónustu, bæta samhæfingu og draga úr skörun ábyrgðarsviða 

stjórnsýslustiga. Stuðla að samþættingu nærþjónustu við íbúa sveitarfélaga. Styrkja 

sveitarstjórnarstigið. Einfalda verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga (Viljayfirlýsing 

ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu þjónustu fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga, 2009, 

bls. 1).  

Í 1. gr. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum segir að 

markmið laganna sé er að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa þeim nauðsynleg skilyrði til að lifa eðlilegu lífi. Í 8. gr. sömu 

laga segir að fötluðu fólki skuli veita þjónustu sem miðar að því að gera því kleift að lifa 

og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra, þar er meðal annars átt við ráðgjöf, 

sálfræðiþjónustu, félagslegan stuðning og félagslegt samneyti. Til stuðningsþjónustu 

telst persónuleg ráðgjöf, tilsjón, liðveisla, frekari liðveisla og stuðningsfjölskyldur. 

Stuðningsþjónusta er aðstoð við athafnir daglegs lífs og/eða félagslegur stuðningur til að 

rjúfa félagslega einangrun og markmið hennar er að veita viðbótaraðstoð við 
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grunnþjónustu fyrir einstaklinga. Reykjavíkurborg ber ábyrgð á þjónustu við fatlað fólk, 

framkvæmd þjónustunnar, stefnumótun og eftirliti með henni. Margvísleg þjónusta er 

veitt til fatlaðra í Reykjavík, það er ráðgjöf og stuðningur, þjónusta á heimilum, vernduð 

vinna, starfsþjálfun, skammtímavistun, ferðaþjónusta og stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð 

börn (Reykjavíkurborg, 2016; e.d.-b). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar Rými, 

sjálf og samfélag í lífi fatlaðra barna eftir Rannveigu Traustadóttur (2008), finnst 

mörgum börnum og ungmennum með fatlanir að sérúrræði einangri þau frá þátttöku í 

samfélaginu, aðgreiningin dragi úr samskiptum þeirra við jafnaldra og þau missi oft 

tengsl við vini sína. Á þessu ári skilaði stýrihópur um frístundaþjónustu og félagsstarf frá 

sér tillögu um frístundaþjónustu í Reykjavík. Stýrihópurinn telur að eitt af 

forgangsaðgerðum sé meðal annars að ýta undir jöfnuð og aðgengi að frístundastarfi. 

Einnig er lagt til að aðstaða í félagsmiðstöðvum verði bætt svo að hægt sé að bjóða upp 

á frístundastarf án aðgreiningar. Jafnframt þyrfti að skapa aðstæður til að koma betur til 

móts við unglinga í minnihlutahópum og hvetja til verkefna sem draga úr félagslegri 

einangrun þeirra (Reykjavíkurborg, 2017b). 

Í október 2017 sendi velferðarráðuneytið árangursmat á framkvæmdaráætlun í 

málefnum fatlaðs fólks. Þar segir að börn sem eru búsett í Reykjavík og eru með mikla 

þjónustuþörf séu oftast með teymi fagfólks frá frístund, skóla og félagsþjónustu. Að auki 

er tekið fram að innleiðing á einstaklingsbundinni þjónustuáætlun sé hafin hjá 

Velferðarsviði (Velferðarráðuneytið, 2016). Í ársskýrslu Velferðarsviðs frá 2016 segir að 

Velferðarsvið hafi starfað eftir áherslum og forgangsröðun velferðarráðs frá 2015 og er 

ein af þeim áherslum „...stöðug umbóta- og gæðavinna til að auka hagkvæmni, skilvirkni 

og fagleg vinnubrögð. Þróa nýjar leiðir og lausnir í velferðarþjónustunni“ 

(Reykjavíkurborg, 2017a, bls 6.). 

Hér hefur verið greint frá þeim helstu lögum sem varðar umsækjendur í 

Unglingasmiðjuna. Næsti kafli segir frá þeim helstu greiningum á vanda sem 

umsækjendur eru með og fjallar um helstu stofnanir sem gera greiningar á börnum á 

Íslandi. Einnig verður rætt um rannsókn á líðan ungs fólks í Reykjavík, afleiðingar 

félagslegrar einangrunar, tengslakenninguna og samband kvíða og námsörðugleika.  
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4 Greiningar á börnum og ungmennum 

Áreiðanleg greining er mikilvæg við meðhöndlun geðsjúkdóma, þegar mótuð er 

þjónusta fyrir sjúklinga, skrásetning heilsufars og framkvæmd rannsókna. 

Greiningarkerfi geðsjúkdóma nefnd DSM 5, stendur fyrir Diagnosis and statistical 

manual of mental disorders og er fimmta útgáfa kerfisins. Kerfið lýsir einkennum sem 

þurfa að vera til staðar til þess að viðkomandi uppfylli tiltekna greiningu. 

Greiningarflokkar kerfisins eru 22, hver og einn með sinn undirflokk (American 

Psychiatric Association, 2013). Við mat á einstaklingum eru meðal annars skoðaðar eldri 

upplýsingar og skrár, líkt og læknisskoðanir og einkunnir úr skóla. Einnig eru tekin viðtöl 

við skjólstæðing og fjölskyldu hans, upplýsinga aflað frá heimilismönnum og 

starfsmönnum skólans og skoðaðar niðurstöður spurningalista sem foreldrar og 

kennarar fylla út (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). 

Greining á börnum getur verið vandasöm vegna þeirra miklu breytinga sem verða á 

þroska í barnæsku, unglingsárum og fullorðinsárum. Af þessum ástæðum forðast margir 

læknar að greina börn með persónuleikaraskanir fyrir 16-18 ára aldur. Hins vegar getur 

mat á börnum og unglingum leitt í ljós einkenni sem eru undanfarar geðrænna 

vandamála fyrir þann aldur, sem gefa tilefni til þess að gripið sé til aðgerða. Af þessum 

ástæðum er greining á börnum og ungmennum mikilvæg (Sadock, Sadock og Ruiz, 

2015). 

Í þessum kafla er sagt stuttlega frá sjö algengustu greiningum á vanda notenda og 

umsækjenda Unglingasmiðjunnar. 

Námsörðugleikar 

Námsörðugleikar eru taugaþroskaskerðing vegna gena- og umhverfisþátta sem hefur 

áhrif á getu heilans til að skilja eða vinna úr yrtum eða óyrtum upplýsingum. 

Örðugleikarnir einkennast af viðvarandi erfiðleikum við lestur, skriflega tjáningu eða 

reikning og verður vart snemma á barnsaldri. Vandinn helst ekki í hendur við 

vitsmunaþroska barns. Börn með námsörðugleika eiga erfitt með að halda í við jafnaldra 

í námsgreinum en geta verið framúrskarandi á öðrum sviðum. Örðugleikarnir eru tvisvar 

til þrisvar sinnum algengari meðal drengja. Til að mæta greiningarskilyrðum þarf 
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námsgeta barns að vera verulega lægri en viðmið í einum eða fleiri eftirfarandi flokkum: 

lestrarhæfni, lesskilningi, stafsetningu, skriflegri tjáningu, reikningi, stærðfræðilegri 

rökfærslu og/eða námsörðugleikum sem hafa áhrif á námsárangur eða daglega virkni. 

Vegna þessara örðugleika getur það reynst barni erfitt að ná árangri í skóla, sem getur 

leitt til lélegs sjálfsmats, viðvarandi vanmáttarkenndar og stofnað jafnaldratengslum í 

hættu (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). 

ADHD 

ADHD er taugafræðilegur sjúkdómur sem hrjáir einstaklinga á öllum aldri og einkennist 

af skertri athygli, hvatvísi og ofvirkni. Um 5-8% barna á skólaaldri eru með ADHD og 

mæta 60-85% þeirra viðmiðum ADHD á fullorðinsárum. Algengir samkvillar ADHD eru 

námsörðugleikar, kvíðaraskanir, skapgerðarraskanir og hegðunarraskanir. ADHD er 

viðvarandi mynstur einbeitingarskorts og/eða ofvirkni og hvatvísi sem hefur áhrif á 

virkni eða þroska. Hægt er að greinast með athyglisbrest en ekki ofvirkni og kallast það 

þá ADD, en ADHD vísar til þess þegar einstaklingur er bæði með athyglisbrest og 

ofvirkni. Til að greinast með athyglisbrest þarf einstaklingur að hafa sex einkenni af níu, í 

að minnsta kosti sex mánuði, að því marki að það passar ekki þroskastigi og hefur 

neikvæð áhrif á félags- og námsvirkni. Þessi einkenni eru meðal annars þau að 

einstaklingur veitir smáatriðum ekki athygli, á erfitt með að halda athygli við 

verkefnavinnu eða í leik, virðist ekki hlusta þegar talað er við hann og á erfitt með að 

skipuleggja verkefni og athafnir. Einkenni ofvirkni og hvatvísi eru meðal annars að 

viðkomandi er oft á iði, yfirgefur gjarnan sæti sitt í aðstæðum þar sem ætlast er til að sé 

setið, talar óhóflega og truflar oft aðra. Einkenni ADHD koma oftast í ljós um þriggja ára 

aldur, yfirleitt er greining ekki gerð fyrr en barn er á leikskóla- eða grunnskólaaldri, 

vegna ábendinga frá kennara (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). Fylgiraskanir ofvirkni eru 

algengar, en um 38% fullorðinna með ofvirkni greinast með einhverskonar lyndisröskun, 

kvíði er algeng fylgiröskun, um helmingur fullorðinna með ofvirkni greinast með 

einhvers konar kvíða (Brynjar Emilsson, Emil Einarsson og Sigurlín Hrund Kjartansdóttir, 

2009). Í áframhaldandi umfjöllun verður notast við skammstöfunina ADHD. 

Algeng gagnrýni á ofvirkni er að hún sé ofgreind, tískufyrirbæri og jafnvel ekki 

raunverulegt læknisfræðilegt vandamál. Vegna þessa ákváðu helstu sérfræðingar í 

barnasálfræði og barnageðlækningum að senda frá sér yfirlýsingu þar sem þeir sögðu frá 
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þeim fjölmörgu rannsóknum sem gerðar hafa verið á ofvirkni og lögðu áherslu á að 

ofvirkni væri raunverulegt vandamál og hefði hamlandi áhrif á þá sem þjást af því. Þeir 

greindu frá langtímarannsóknum sem sýna að einstaklingar með ADHD eru 32-40% 

líklegri til að hætta í skóla en þeir sem eru ekki með greininguna, 50-70% eiga fáa eða 

enga vini, allt að helmingur þeirra sýnir andfélagslega hegðun og á fullorðinsárum vinna 

70-80% þeirra langt undir getu á vinnumarkaði (Barkley, o.fl. 2002). 

Mótþróaþrjóskuröskun 

Hegðunarraskanir, þá sérstaklega mótþróaþrjóskuröskun (MÞR) og árásargjörn hegðun, 

er ein algengasta ástæða þess að börn og unglingar fara í geðmat. Hvatvísi og mótþrói er 

algeng hegðun meðal ungra barna, mörg þeirra sem sýna þessa hegðun á barnsaldri 

finna sér aðra leið til að tjá sig þegar þau eldast og hætta að sýna slíka hegðun á 

unglings- eða fullorðinsaldri. Uppruni slíkrar hegðunar er vegna margra samspilandi 

þátta, þar á meðal líffræðilegra, skapgerðar, lærðrar hegðunar og sálfræðilegra þátta. 

Áhættuþættir sem ýta undir árásargjarna hegðun hjá börnum er ill meðferð í uppvexti, 

líkt og líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi, vanræksla, andlegt ofbeldi, of harkalegar 

refsingar og óþarflega strangt uppeldi. Börn með MÞR rífast oft við fullorðna og verða 

auðveldlega örg, sem leiðir til reiði og gremju. Þau eiga erfitt með að vera í 

kennslustund og mynda jafnaldratengsl (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). 

DSM 5 kerfið hefur skipt mótþróaþrjóskuröskun í þrár gerðir, það er reitt/pirrað 

skap, deilugjarnt/ögrandi hegðun og hefnigirni. Barn getur mætt greiningarviðmiðum 

MÞR eftir sex mánaða mynstur af að minnsta kosti fjórum einkennum af þessum 

þremur. Reið/pirruð börn með mótþróaþrjóskuröskun missa oft stjórn á skapi sínu, 

verða auðveldlega örg og eru pirruð meiri hluta af degi. Deilugjörn/ögrandi börn með 

MÞR rífast oft við fullorðna, líkt og foreldra, kennara og skyldmenni. Börn með þessa 

gerð MÞR neita ítrekað að fara eftir fyrirmælum, brjóta reglur vísvitandi og ónáða aðra 

af ásettu ráði. Þau taka oft ekki ábyrgð á eigin gjörðum og kenna öðrum um hegðun 

sína. Börn sem eru hefnigjörn sýna slíka hegðun eða illkvittnislega hegðun að minnsta 

kosti tvisvar á sex mánuðum til að mæta þeim greiningarviðmiðum (Sadock, Sadock og 

Ruiz, 2015). 

Langtímarannsóknir á mótþróaþrjóskuröskun sýna að einkenni röskunarinnar í 

barnæsku er sterk forspá fyrir þunglyndi á unglingsárum. Ekki er vitað um ástæðuna en 
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tvær kenningar miða að því að útskýra þessi tengsl. Önnur þeirra er kenningin um að 

misheppnast (e. failure hypothesis), samkvæmt henni upplifir viðkomandi ítrekað þá 

tilfinningu að misheppnast eða höfnun frá öðrum vegna hegðunar sinnar og það leiðir til 

þunglyndis. Hin kenningin heldur því fram að mótþrói og þunglyndi séu hluti af 

þroskabraut hjá börnum sem hafa skapgerð sem einkennist af neikvæðum áhrifum 

(Boylan, Vaillancourt og Szatmari, 2012). 

Félagskvíði  

Kvíði og hræðsla eru ósjálfráð viðbrögð við raunverulegri eða skynjaðri ógn. Viðbrögðin 

eru mismunandi, en yfirleitt er um að ræða líkamlegt, hugrænt og lífeðlislegt viðbragð. 

Kvíði og hræðsla eru talin eðlilegur hluti af þroska barna, kvíðinn getur þó orðið það 

mikill að hann hafi áhrif á virkni og félagsþroska barnsins. Þá er um kvíðaröskun að ræða 

(Silverman og Treffers, 2001). 

Greiningarviðmið félagskvíða eru sjö samkvæmt DSM 5. Þar á meðal þarf 

viðkomandi að hafa viðvarandi ótta við eina eða fleiri félagslegar aðstæður þar sem 

hann hittir ókunnuga eða á í hættu að verða fyrir gagnrýni. Viðkomandi hræðist að hann 

muni sýna kvíðaeinkenni í aðstæðunum og gerir sér grein fyrir að hræðslan er óhófleg 

eða óréttmæt. Kvíðinn hefur veruleg áhrif á líf viðkomandi og námsgetu, virkni eða 

sambönd. Kvíðinn, hræðslan eða forðunin verður að vera viðvarandi í að minnsta kosti 

sex mánuði (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015).  

Þunglyndi og depurð 

Þunglyndi meðal ungmenna er alvarlegt heilsufarsvandamál sem hefur langtímaáhrif á 

vitsmunalegan, félagslegan og sálrænan þroska. Slíkur vandi hefur áhrif á um það bil 2-

3% barna og um 8% unglinga og því er þörfin fyrir snemmbæra greiningu og inngrip 

mikilvægt. Grunn einkenni þunglyndis eru lík meðal barna, unglinga og fullorðinna en 

hins vegar hefur þroskastig áhrif. Fæst barna og unglinga með þunglyndi gera 

sjálfsmorðstilraunir eða fremja sjálfsmorð, aftur á móti geta sjálfsmorðshugleiðingar 

verið tíðar. Algengt er að ungmenni með þunglyndi kvarti undan höfuðverk, magaverk, 

séu hlédræg og döpur og hafi lágt sjálfsálit. Börnin eru einstaklega viðkvæm gagnvart 

utanaðkomandi streitu, til að mynda ágreiningi innan fjölskyldu, misnotkun eða 

vanrækslu og lélegum námsárangri. Börn sem þróa með sér þunglyndi þegar erfiðleikar 

steðja að fjölskyldunni, batna oft þegar streituvaldurinn minnkar eða þegar aðstæður 
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innan fjölskyldunnar skána. Þunglyndi er almennt tímabundið sem varir yfirleitt um eitt 

ár. Upphaf þess getur hins vegar verið lúmskt, þar til tengsl við jafnaldra eru röskuð, 

námsárangur verður verri og hlédrægni verður áberandi meiri. Skilgreining á þunglyndi 

er ástand sem stendur yfir í meira en tvær vikur, sem einkennist meðal annars af 

breytingum á matarlyst, depurð, breytingum á þyngd, svefntruflunum, breytingum á 

virkni, áhugaleysi, tómleikatilfinningu og síendurteknum sjálfsvígshugsunum. Til að 

mæta greiningarviðmiðum þurfa einkennin að valda skaða á félags- eða námsstöðu 

(Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). 

Einkenni depurðar eru hins vegar ekki eins afgerandi og í þunglyndi og er þá talað 

um depurð eða pirring yfir mest allan daginn í að minnsta kosti eitt ár. Einkennin eru 

meðal annars lágt sjálfsmat, vonleysi, kraftleysi, breyting á matarlyst og skortur á 

einbeitingu (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). 

Þroskahömlun 

Um 1-3% af fólki er með einhvers konar þroskahömlun. Þroskahömlun er skilgreind sem 

takmörkun á vitsmunaþroska og aðlögunarfærni og hún er metin með stöðluðum 

greindarprófum og mati á aðlögunarfærni. Á Íslandi er notast við flokkunarkerfi 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, ICD 10, við greiningu þroskahömlunar 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-b). Flokkun þroskahömlunar fer eftir 

alvarleika hennar og þá er helst stuðst við greindarvísitölu viðkomandi. Flokkarnir eru 

fjórir, það eru væg þroskahömlun (greindarvísitala 50-69), miðlungs þroskahömlun 

(greindarvísitala 35-49), alvarleg þroskahömlun (greindarvísitala 20-34) og djúp 

þroskahömlun (greindarvísitala <20). Alvarleiki hömlunarinnar fer ekki einungis eftir 

heilsufari eða takmörkunum barnsins heldur einnig hvernig umhverfisþættir styðja við 

þátttöku og aðlögun þess í samfélaginu. Vitsmunaþroski og aðlögunarfærni getur breyst 

yfir tíma, en hægt er að styrkja þá þætti með viðeigandi stuðningi, þjálfun og 

endurhæfingu (ICD-10, 2016). 

Einhverfa 

Einhverfa er röskun í taugaþroska. Einkenni þess birtast yfirleitt snemma í barnæsku, 

eða fyrir 36 mánaða aldur og er algengasta þroskaröskunin (Kristján Guðmundsson, 

2014). Tímabundin afturför kemur fram hjá um það bil fjórðungi barnanna og svipað 

hlutfall fær flogaveiki einhvern tíma á lífskeiðinu. Styrkleiki og fjöldi einkenna ræðst af 
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alvarleika ástandsins og þessum breytileika er oft lýst sem einhverfurófi (Evald 

Sæmundsen, 2008). Einhverfa er viðvarandi hömlun á félagslegum samskiptum og 

félagslegum tengslum í mismunandi aðstæðum. Einkennin birtast í hegðun og helstu 

skilgreiningareinkennin eru tvö. Annars vegar alvarleg hindrun í félagslegum 

samskiptum og tjáskiptum og hins vegar í sérkennilegri og/eða áráttukenndri hegðun. Til 

hindrana í félagslegum samskiptum telst skortur á gagnkvæmum samskiptum, áberandi 

hömlur í óyrtum tjáskiptum og skortur í að þróa, viðhalda og skilja sambönd við 

jafningja. Til sérkennilegrar og/eða áráttukenndrar hegðunar telst sérkennilegar eða 

síendurteknar hreyfingar eða tal, áhugi á einhverju einstöku, ósveigjanleiki til breyttrar 

rútínu, verulega hamlandi og fastheldin áhugamál og of- eða vanvirkni gagnvart 

skynáreitum (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). Samkvæmt niðurstöðum rannsókna er 

einhverfa algengari hjá einstaklingum með þroskahömlun heldur en hjá fólki almennt. 

Greining á einhverfu byggist fyrst og fremst á hegðunareinkennum (Evald Sæmundsen, 

2008). 

Unglingar með einhverfu takast reglulega á við félagslegar áskoranir, samskipti og 

hegðun sem getur haft neikvæð áhrif á daglega virkni þeirra. Ásamt auknum væntingum 

sem skólinn og heimilið gera til unglingsins, einkennast unglingsárin af nýjum 

félagslegum samböndum sem eru næmari og flóknari en áður. Þessar auknu áskoranir 

og kröfur frá umhverfinu geta valdið því að einstaklingar með einhverfu finni fyrir 

vanmætti og félagslegri einangrun og eru því líklegri til að þróa með sér geðrænan 

samkvilla (e. comorbid) á unglingsárum (Connolly og Pierson, 2012). Kvíði er ein 

birtingarmynd þessara samkvilla en samkvæmt rannsókn Farrugia og Hudson (2006) 

greina unglingar með einhverfu jafn hátt stig kvíða og unglingar með kvíðaraskanir. 

Einstaklingar með einhverfu eru síður virkir á unglingsárum en þeir sem ekki eru með 

einhverfu, meðal annars vegna þess að þá skortir félagsfærni.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna sem beinast að virkni unglinga með einhverfu, 

virðist þróun röskunarinnar vera mismunandi eftir einstaklingum. Sum einkenni 

einhverfunnar dvína eftir því sem einstaklingurinn þroskast, til dæmis aukinn málþroski 

og félagslegur áhugi. Aftur á móti virðist sem hegðunareiginleikar standi í stað frá 

unglingsárum fram á fullorðinsár, það er hegðunareinkennin dvína ekki. Í sumum 

tilvikum verður almenn vanvirkni hjá þessum hópi á unglingsárum og fyrri 
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fullorðinsárum. Minni virkni má rekja til þeirra breytinga og aukinna félagslegra 

áskorana eins og aukið sjálfræði, að vera hluti af jafningjahópi og sambönd við jafnaldra 

á þessu þroskastigi. Fyrir unglinga með einhverfu getur þessi varanlega röskun í 

félagsþroska haft áframhaldandi neikvæð áhrif á getuna til að stofna og viðhalda 

mikilvægum samböndum (Connolly og Pierson, 2012). 

Asperger lýsir sér sem hömlun á félagslegum tengslum og stöðluðum mynstrum 

hegðunar, án þess að hafa seinkaðan eða afbrigðilegan málþroska. Í nýjustu útgáfu DSM 

var ákveðið að sameina greiningu asperger við einhverfuróf, vegna aukinnar þekkingar á 

greiningunni (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). 

4.1 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Ein af helstu stofnunum sem gerir greiningar á börnum á Íslandi er Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins (GRR) og starfar eftir lögum nr. 83/2003 um Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins. Stöðin þjónar öllu landinu og markmið starfseminnar er að tryggja 

að börn (0-18 ára) með alvarlegar fatlanir og þroskaraskanir bjóðist greining, ráðgjöf og 

önnur úrræði sem beinast að því að auka möguleika þeirra til sjálfstæðis á 

fullorðinsárum. Einhverfuróf og hreyfihömlun eru algengustu þroskafrávikin sem leiða til 

tilvísunar á stofnunina. Helstu tilvísendur og samstarfsaðilar eru barnalæknar, 

sálfræðingar, barna- og unglingageðdeildir sjúkrahúsa, Þroska- og hegðunarstöð og ýmis 

greiningarteymi. Fjölskyldumiðuð þjónusta er sú hugmyndafræði sem starfið byggir á og 

stofnunin veitir börnum með flóknar eða sjaldgæfar fatlanir ráðgjöf og eftirfylgd til 

lengri tíma (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.-a). 

Við mat á þroska og færni barna er aflað upplýsinga frá foreldrum og fagfólki í 

heimabyggð. Einnig er gerð þverfagleg athugun á stöðu þeirra, þar sem hópur 

sérfræðinga með mismunandi þekkingu tekur þátt í greiningunni. Athuganirnar eru 

sniðnar að aldri og þörfum barnsins og umfang þeirra er því mismikið (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, 2016).   

Í ársskýrslum Greiningar- og ráðgjafarstöð Ríkisins er greint frá hversu mörg börn 

sem koma í fyrsta skipti til athugunar greinast með þroskahömlun, þroskaröskun, 

einhverfurófsröskun, tal- og málþroskaraskanir og heilalömun (CP). Á tímabilinu 2011-

2016 voru að meðaltali 314 tilvísanir, fleiri tilvísanir berast vegna drengja en stúlkna, 

eða 73%. Flest börnin eru búsett á höfuðborgarsvæðinu og helstu tilvísendur eru 
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sérfræðiþjónusta sveitarfélaganna fyrir leik- og grunnskóla. Meiri hluti barnanna eru að 

koma í fyrsta skipti til athugunar og er þá gerð frumathugun, einnig er algengt að 

börnum sé vísað aftur til stofnunarinnar til endurathugunar vegna vaxandi erfiðleika eða 

breyttrar stöðu. Að auki kemur stór hópur barna í endurmat, oft við upphaf 

grunnskólagöngu (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2013a, 2013b, 2014, 2016, 

2017). 

Alls voru 799 börn greind með einhverfu á tímabilinu 2011-2016. Fjöldi 

frumgreiningar fer vaxandi eftir 2011 og helst nokkuð stöðugur milli ára, líkt og sjá má á 

mynd 1. Upplýsingar um heilalömun eru ekki sýndar hér, þar sem þær tengjast ekki 

þeim hópi sem þessi rannsókn miðar að. 

Mynd 1. Heildarfjöldi barna sem fá greiningu eftir frumathugun frá 2011-2016 (Greiningar- og 
ráðgjafarstöð ríkisins, 2013a, 2013b, 2014, 2016, 2017). 
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Af þessum fjórum greiningum sem teknar eru til umfjöllunar þá er einhverfa 

algengust hjá 13-17 ára börnum sem koma í frumgreiningu. Hafa skal í huga að 

þjónustan hefur breyst á milli ára, það er því ekki hægt að staðfesta að greiningum 

einhverfurófs hafi fækkað þó svo að mynd 2. sýni fram á það. Næst algengasta 

greiningin er þroskahömlun, á tímabilinu 2011-2013 fengu að meðaltali 11 þá greiningu 

en árið 2014 voru 14 einstaklingar greindir með þroskahömlun og sex einstaklingar árið 

þar á eftir. Einungis var eitt tilvik af ótilgreindri þroskaröskun greint á þessu árabili og að 

meðaltali greindust þrír einstaklingar með tal- og málþroskaraskanir. Árið 2016 er 

áberandi fjölgun á greiningum hjá þessum aldurshópi.  

 
Mynd 2. Fjöldi barna á aldrinum 13-17 ára sem fá greiningu hjá GRR. (Greiningar- og 
ráðgjafarstöð ríkisins, 2013a, 2013b, 2014, 2016). 

Algengast er að börn fái greiningu þegar þau eru á aldursbilinu 3-6 ára, bæði fjöldi 

og dreifing greininga hjá börnum á þeim aldri er frábrugðnari þeirri sem gildir fyrir eldri 

aldurshópinn. Dreifing greininga milli ára er nokkuð jöfn en áberandi er hversu margir 

fengu greiningu árið 2013 miðað við hin árin sem tekin eru til umfjöllunar. Hér er um að 

ræða börn sem koma í fyrsta skipti til athugunar hjá GRR (sjá mynd 3.). 
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Mynd 3. Fjöldi barna á aldrinum 3-6 ára sem fá greiningu hjá GRR (Greiningar- og 
ráðgjafarstöð ríkisins, 2013a, 2013b, 2014, 2016, 2017). 

4.2 Þroska- og hegðunarstöð (ÞHS) 

Þroska- og hegðunarstöð tilheyrir Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, en hún veitir 

þjónustu á öðrum landsvæðum ef ekki er í boði sambærilegt úrræði í nærumhverfi 

fjölskyldunnar. Þjónustan sem ÞHS veitir er meðal annars greining þroska-, hegðunar- og 

lyndisraskana, ráðgjöf, meðferð, fræðsla og námskeið fyrir fjölskyldur og fagfólk. Í 

greiningarferlinu fara fram athuganir og prófanir á barni, viðtöl við barn og foreldra og 

upplýsingaöflun frá kennurum og öðru fagfólki. Það fagfólk sem kemur að greiningum 

eru sálfræðingar, barnalæknar og barnageðlæknar, iðjuþjálfar og aðrir sérfræðingar. 

ÞHS gerir frumgreiningu fyrir börn undir leikskólaaldri og fyrir börn á leikskólaaldri þegar 

þau eru ekki í leikskóla. Nánari greining býðst grunn- og framhaldsskólabörnum að 18 

ára aldri ef frumgreining bendir til athyglisbrests, ofvirkni (ADHD) eða skyldra raskana. 

Helstu samstarfsaðilar ÞHS eru þjónustustofnanir heilbrigðis-, mennta og félagskerfisins 

(Heilsugæslan, 2015). 
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Mikil aukning er á tilvísunum til Þroska- og greiningarstöðvarinnar milli ára og 

verður áberandi fjölgun eftir 2008, en þá varð sú breyting á þjónustunni að fleiri börn 

gátu fengið greiningu frá ÞHS. Einnig er fjölgun meðal barna sem eru í greiningarferli eða 

í viðtölum hjá stöðinni (sjá mynd 4.). 

Mynd 4. Fjöldi nýrra tilvísana og mála sem eru í greiningarferli eða í viðtölum (Dagmar Kristín 
Hannesdóttir, 2017). 

Aukning er á nánari greiningu hjá börnum hjá Þroska- og hegðunarstöðinni. Hins 

vegar fer frumgreiningum fækkandi, líkt og sjá má á mynd 5. Hafa ber í huga að þjónusta 

stöðvarinnar hefur breyst með árunum, því er ekki hægt að alhæfa út frá gögnunum.  

Mynd 5. Fjöldi frumgreininga og nánari greininga hjá ÞHS frá 2005-2016 (Dagmar Kristín 
Hannesdóttir, 2017). 
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Meðal algengustu greininga Þroska- og hegðunarstöðvarinnar er ADHD, 

mótþróaþrjóskuröskun og kvíðaröskun. Til greiningu ADHD er um að ræða greiningu 

athyglisbrests með ofvirkni, athyglisbrestur eingöngu og ofvirkni/hvatvísi eingöngu. Árið 

2014 innleiddi ÞHS kvíðagreiningarviðtalið ADIS, sem gerði það að verkum að betur 

tókst að kortleggja kvíðaraskanir ef þær voru til staðar (sjá töflu 1.).  

Tafla 1. Greiningar ÞHS hjá börnum 5-10 ára (Dagmar Kristín Hannesdóttir, 2017). 

Greining 2008 2011 2015 

ADHD 72 92 133 

Mótþróaþrjóskur. 22 25 10 

Kvíðaröskun 4 8 25 

Samtals 98 125 168 

 

Eins og fyrri gögn sýna þá fá fleiri börn greiningu fyrir 18 ára aldur. Aldurshópurinn í 

töflu 2. skiptist eftir mánuðum, það er barn sem er 15 ára og eins mánaðar gamalt er í 

hópnum 15-18 ára. Árið 2014 byrjaði ÞHS að þjóna unglingum frá 12-18 ára aldri, 

upplýsingar um þann aldurshóp eru því á þessu formi.  

Tafla 2. Fjöldi barna á aldrinum 10-18 ára sem fá greiningu árið 2015 (Dagmar Kristín 
Hannesdóttir, 2017). 

Greining 10-15 ára 15-18 ára 

ADHD 67 12 

Mótþróaþrjóskr. 4 0 

Kvíðaröskun 24 7 

Samtals 95 19 

4.3 Líðan ungs fólks í Reykjavík 

Á hverju ári framkvæmir fyrirtækið Rannsóknir og greining ehf. (2016) könnun sem lögð 

er fyrir alla nemendur í 8. til 10. bekk á Íslandi. Spurningalistar eru sendir í alla skóla á 

landinu og sjá kennarar um að leggja þá fyrir nemendur. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar hefur samvera foreldra og unglinga í 9. og 10. bekk í Reykjavík aukist 

milli ára, eða frá 23% árið 1997 í 52% árið 2016. Þegar skoðuð er heilsa og líðan 

nemenda í 8., 9. og 10. bekk árið 2016 greina 7% þeirra frá þunglyndiseinkennum og er 

það algengara meðal stúlkna en drengja.  

Þegar athugað er hve miklum tíma stelpur og strákar telja sig verja að jafnaði á 

hverjum degi á samskiptamiðlum á netinu, kemur í ljós að notkunin er meiri eftir því 

sem börnin eru eldri. Stúlkur eyða jafnframt meiri tíma á samskiptamiðlum á netinu en 
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drengir, 32% stúlkna í tíunda bekk í Reykjavík segjast eyða fjórum klukkustundum eða 

meira á samfélagsmiðlum á móti 20% drengja (Rannsóknir og greining, 2016). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að spilun tölvuleikja á netinu er aftur á móti mun 

algengari meðal drengja en stúlkna og drengir verja mun meiri tíma en stúlkur við spilun 

slíkra leikja. Í tíunda bekk verja tæplega 20% drengja fjórum klukkutímum á dag, eða 

lengur, við spilun tölvuleikja, en aðeins um 2% stúlkna (Rannsóknir og greining, 2016). 

4.4 Félagsleg einangrun og einmanaleiki 

Félagstengsl eru mikilvæg í mannlegu lífi. Tengslanet jákvæðra félagstengsla veitir 

stuðning og leiðsögn sem getur haft áhrif á langtímaheilsu viðkomandi (Matthews, 

Danese, Wertz, Odgers, Ambler, Moffit og Arseneault, 2016). Unglingar sem eiga vini 

eru almennt sjálfsöruggari, sýna sterkari samkennd, stunda betur nám og einbeita sér 

frekar að atvinnuferli sínum en unglingar sem eiga ekki vini. Slík tengsl veita 

tilfinningalegan stöðugleika, ánægju og afslöppun og koma í veg fyrir einmanaleika og 

þunglyndi (Wilkinson, 2010). Þegar slík tengsl eru ekki til staðar er félagslegum þörfum 

ekki fullnægt, viðkomandi er félagslega einangraður og það getur haft skaðleg áhrif á 

heilsufar og velferð hans (Matthews o.fl., 2016). 

Félagsleg einangrun er ástand útilokunar þar sem félagsleg sambönd eru takmörkuð 

eða ekki til staðar og er ein birtingarmynd eineltis. Einmanaleiki er hins vegar 

tilfinningaleg þjáning, sem kemur fram þegar félagsleg tengsl virðast ófullnægjandi eða 

ónæg (e. unfulfilling) (Victor, Scambler, Bond og Bowling, 2000). Einmanaleiki er sterkur 

áhættuþáttur varðandi þunglyndi. Þó svo að tíðni einmanaleika breytist eftir aldri eru 

tengsl þess við þunglyndi stöðug í gegnum ævina. Eðli einmanaleika getur hins vegar 

breyst á mismunandi aldursstigi eftir því sem félagsleg þörf einstaklingsins breytist. Á 

tímabilinu frá unglingsárum til fyrri fullorðinsára eru vina og náin sambönd mikilvæg en 

upplifun einmanaleika er algeng á þessu aldursskeiði. Að finnast maður vera útilokaður 

frá félagshópum vekur tilfinningu um óöryggi og hrindir af stað hugrænni, hegðunarlegri 

og sálrænni svörun sem beinist að sjálfsvörn. Þar af leiðandi eiga einmana einstaklingar 

oft á tíðum erfiðara með að treysta öðrum, eru frekar kvíðnir og svartsýnir, líta 

neikvæðum augum til annarra og þeir geta verið neikvæðir í samskiptum við aðra. 

Vegna þessa viðmóts eiga þeir erfiðara með að mynda ný vinasambönd og þar af 

leiðandi einangra sig enn fremur (Cacioppo og Hawkey, 2009). 
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4.5 Tengslakenningin 

Frá sjónarhorni tengslakenningarinnar einkennast unglingsárin af aðskilnaði frá 

fjölskyldu. Ástæða færri samverustunda með foreldrum er meðal annarra sú að ný 

félagsleg hlutverk eru að opnast fyrir unglingnum, þau hlutverk skilja unglinginn enn 

fremur frá fjölskyldu sinni. Þar af leiðandi tekur við nýtt félagslegt og tilfinningalegt 

skeið í lífi unglingsins, breyting sem krefst þess að hann upplifi nýja reynslu í tengslum 

við umhverfið og sig sjálfan. Bágborin tengsl við umönnunaraðila geta haft veruleg áhrif 

og skapað það félagslega aðlögunarferli sem verður á unglingsárum. Þar af leiðandi 

mótar tengslin félagslegan og tilfinningalegan þroska. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt 

fram á að traust tengslamyndun hefur verndandi áhrif og dregur úr geð- og 

hegðunarvanda (Debbané, Badoud, Sander, Eliez, Luyten og Vrticka, 2017). 

4.6 Námsörðugleikar og kvíði 

Einn algengur vandi á unglingsárum er léleg skólasókn, þrátt fyrir að viðkomandi sé 

heilsufarslega hraustur og ekkert annað sé því til fyrirstöðu að viðkomandi mæti í 

skólann. Fyrir hvern dag sem barn mætir ekki í skólann er erfiðara fyrir það að mæta 

aftur, langtímaafleiðingarnar geta verið sálrænir erfiðleikar og bágborin 

námsframmistaða. Þrír þættir eru algengir í þessu samhengi. Í fyrsta lagi barn sem vill 

mæta en getur það ekki vegna kvíða, þunglyndis eða veikinda í fjölskyldunni. Í öðru lagi 

börn sem vilja vera heima til að forðast skólann, til dæmis vegna eineltis, 

námsörðugleika og/eða ofbeldis. Í þriðja lagi börn sem stunda tölvuleiki og aðra rafræna 

miðla af miklu magni (Edbor, Singh, Athithan, Singh, Diwedi, 2016). Samkvæmt skýrslum 

Barnaverndarstofu voru 60 tilkynningar vegna vanrækslu varðandi nám á fyrstu þremur 

mánuðum ársins 2017 (Barnaverndarstofa, 2017). 

Edbor, Singh, Athithan og Diwedi (2016) gerðu rannsókn á lélegri skólasókn barna á 

aldrinum 11-15 ára. Samkvæmt niðurstöðum þeirra neitar barnið yfirleitt að mæta í 

skólann í meira en viku, eða kvartar reglulega undan magaverkjum, hausverk, þreytu 

eða svima og getur þar af leiðandi ekki farið í skólann. Með tímanum bregst hinn 

fullorðni við með pirringi eða reiði vegna þess að honum finnst barnið vera að spila með 

sig. Slík hegðun er algengust við upphaf skólaárs eða eftir frí. Komust þeir jafnframt að 

því að margir nemendur með námsörðugleika og athyglisbrest neita að mæta í skólann, 
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ekki aðeins vegna þeirra eigin takmarkana heldur einnig vegna þess að andrúmsloftið og 

viðmótið í skólanum gerir þeim erfitt fyrir að læra.   

Niðurstöður rannsóknar Beuchemin, Hutchins og Patternson (2008) sýna að 

nemendur með námsörðugleika eru oft með meiri kvíða, streitu tengda skóla og lélegri 

félagsfærni en jafnaldrar þeirra. Hugrænir erfiðleikar leiða til neikvæðrar sjálfsmyndar, 

tilfinninga- og hegðunarvanda, lélegs námsárangurs og brottfalls. Námsfærni og 

vitsmunavandi geta verið samofin, þar sem vitsmunavandi er sterkasti áhættuþáttur 

fyrir kvíða. 

Kvíðaraskanir eru algengustu geðraskanirnar á barns- og unglingsárum og verður oft 

vart við þær um 11 ára aldur. Félagskvíði einkennist af félagslegri vanhæfni og 

einangrun, sem tengist oft en þó ekki alltaf námsörðugleikum. Börn og unglingar með 

námsörðugleika hafa frekar streitu og kvíða einkenni og er algengara meðal drengja. 

Með tímanum getur aukinn kvíði vegna námsframmistöðu haft áhrif á neikvæðar 

afleiðingar á námsárangur (Carroll, Maughan, Goodman, og Meltzer, 2004). Rannsókn 

Nelson og Harwood (2011) sýndi að um 70% nemenda með námsörðugleika höfðu fleiri 

kvíðaeinkenni en nemar sem höfðu ekki námsörðugleika. Um 10% barna með 

lestrarörðugleika glíma við kvíðaröskun en 4% barna sem hafa ekki lestrarörðugleika eru 

kvíðin. 

Þessi kafli beindist í meginatriðum að greiningum á vanda unglinga, áhrif 

félagslegrar einangrunar og mikilvægi góðra tengsla umönnunaraðila við ungling. Einnig 

var sagt stuttlega frá ástæðum lélegrar skólasóknar og hvernig námsörðugleikar geta 

valdið kvíða hjá börnum og unglingum. Í næsta kafla er sagt frá helstu úrræðum og 

stuðningi sem umsækjendur í Unglingasmiðjuna eru að nýta sér eða áætla að nýta sér 

samhliða smiðjunni.  
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5 Úrræði 

Í þessum kafla verður sagt stuttlega frá þeim úrræðum sem umsækjendur 

Unglingasmiðjunnar hafa nýtt sér eða sjá fram á að nýta sér. Fyrst verður sagt frá 

úrræðum Barnaverndar og félagsþjónustunnar, síðan úrræðum heilbrigðisþjónustunnar 

og að lokum öðrum úrræðum sem varðar hópinn. Hafa ber í huga að listinn er ekki 

tæmandi. 

5.1 Barnavernd 

Þegar tilkynning til Barnaverndar berst, þarf að taka ákvörðun um hvort hefja skuli 

könnun á málinu eða ekki, ef ákveðið er að hefja könnun þá telst málið 

barnaverndarmál. Þegar könnun leiðir í ljós að veita þurfi barni og/eða foreldrum 

stuðning eða úrræði þarf nefndin að vinna að áætlunargerð um meðferð máls, í samráði 

við foreldra og eftir tilvikum barni (barnaverndarlög nr. 80/2002). Barnaverndarnefndir 

eru oft að fást við mál sem varða vanrækslu, eitt einkenni þeirra er að vanrækslan hafi 

verið langvarandi. Barn og fjölskylda þess þurfa því oft langtíma stuðning og samtímis er 

gert mat á því hvernig stuðningurinn gagnast barninu.  

Í barnaverndarlögum eru úrræði flokkuð eftir því hvort stuðningurinn sé veittur á 

heimili barnsins eða utan heimilis með því að vista barnið á meðferðar- eða 

fósturheimili. Þau eru einnig flokkuð eftir því hvort að samstarf sé við foreldra og/eða 

barn eða hvort beita þurfi þvingun. Þvingunarúrræði er aldrei beitt nema að vægari 

úrræði hafi verið reynd og ekki borið árangur eða að ljóst sé að vægari úrræði muni ekki 

koma að gagni. Í barnaverndarmálum er vandinn oft langvarandi, flókinn og hefur áhrif á 

marga meðlimi fjölskyldunnar, því þarf oftar en ekki að beita fleiri en einu úrræði 

(Barnaverndarstofa, 2015).  

5.2 Félagsþjónusta 

Eins og fram kom í fjórða kafla þá er stuðningsþjónusta persónuleg ráðgjöf, tilsjón, 

liðveisla, frekari liðveisla og stuðningsfjölskyldur. Stuðningsþjónusta er aðstoð við 

athafnir daglegs lífs og/eða félagslegur stuðningur til að rjúfa félagslega einangrun og 

markmið hennar er að veita viðbótaraðstoð við grunnþjónustu fyrir einstaklinga 

(Reykjavíkurborg, 2016; e.d.-b).  
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Persónuleg ráðgjöf, tilsjón og liðveisla er veitt á grundvelli d. liðar 24 gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 og 11. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Frekari 

liðveisla er veitt á grundvelli 25. gr. málefna fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari 

breytingum. Stuðningsfjölskyldur eru veittar á grundvelli 21. gr. laga um málefni fatlaðs 

fólks nr. 59/1992 og d. liðar 24 gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002, 85. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 ásamt 26. gr. reglugerðar nr. 652/2004 um úrræði á 

ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga og 11. gr. laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 (Reykjavíkurborg, 2016). 

Persónulegur ráðgjafi 

Ráðgjafinn veitir barni leiðbeiningar og ráðgjöf með það að markmiði að styrkja það 

félagslega, tilfinningalega og siðferðislega í sambandi við menntun, tómstundir og 

atvinnu. Það eru ekki gerðar formlegar menntunarkröfur til persónulegs ráðgjafa. Hann 

þarf aftur á móti að hafa áhuga á því að vera með börnum, hafa þekkingu á 

áhugamálum þeirra og vera góður hlustandi. Hann þarf að geta leiðbeint og aðstoðað 

barnið við að kynnast öðrum eða nýjum tómstundum. Lögð er áhersla á að barn sé 

virkur þátttakandi við gerð áætlunar til að hugmyndir þess og sjónarmið komi fram. 

Ráðgjafinn ræðir við barnaverndarstarfsmann reglulega til að fá leiðsögn og handleiðslu 

og til að tryggja að markmið vinnunnar séu ávallt höfð í fyrirrúmi (Barnaverndarstofa, 

2015). 

Liðveisla 

Liðveisla er stuðningsþjónusta á vegum Reykjavíkurborgar. Liðveisla er líkt og 

persónulegur aðstoðarmaður, en ólíkt persónulegum aðstoðarmanni þá starfar hann 

samkvæmt 24. gr. laga um málefni fatlaðs fólks. Hann á að veita félagslegan stuðning 

vegna samfélagsþátttöku út frá markmiðum og forsendum hvers og eins. Frekari 

liðveisla er margþáttuð aðstoð vegna aukinnar þjónustuþarfar vegna fötlunar 

(Reykjavíkurborg, 2016). 

Félagsráðgjöf 

Samkvæmt 2. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 eiga 

félagsmálanefndir sveitarfélaga að bjóða upp á félagslega ráðgjöf. Hlutverk 

félagsráðgjafa sem starfa hjá þjónustumiðstöðvum borgarinnar er að veita upplýsingar 
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og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál og stuðning vegna persónulegs og félagslegs 

vanda. Þeir vísa einnig fólki í þau úrræði sem henta hverjum og einum. Ráðgjöfin varðar 

meðal annars atvinnuleysi, veikindi, húsnæðisleysi, fjárhagsvanda, fjölskylduvanda, 

öldrun, fötlun, málefni útlendinga, barna og ungmenna og áfengis og vímuefnavanda 

(Reykjavíkurborg, e.d.-c). Félagsráðgjafar starfa með heildarsýn að leiðarljósi. Þeir líta á 

aðstæður skjólstæðings frá öllum hliðum og í samhengi við umhverfi hans. Þeir verða að 

þekkja til samfélagsins og vita hvaða úrræði eru þar að finna, hafa vitneskju um 

kenningar um mannlega hegðun og getuna til að greina hvernig umhverfið og fólk hefur 

áhrif á hvort annað (Lára Björnsdóttir, 2006). Félagsráðgjöf fylgir akademískum aga sem 

stuðlar að samfélagslegum breytingum og þróun, félagslegri samloðun og valdeflingu 

einstaklinga. Félagslegt réttlæti, mannréttindi, sameiginleg ábyrgð og virðing fyrir 

margbreytileika eru meðal áhersluatriða félagsráðgjafar. Fagið starfar eftir kenningum 

félagsráðgjafar, félagsfræða, hugvísinda og þarlendri þekkingu. Félagsráðgjöf er net 

gilda, þekkingar og starfshátta. Inngrip félagsráðgjafar fer frá einstaklingsmiðaðri vinnu 

til skipulagningar og þróunar félagslegra stefnumála. Þetta inniheldur félagslega ráðgjöf, 

klíníska ráðgjöf, hópavinnu, uppeldisfræðilega vinnu, fjölskyldumeðferð og að aðstoða 

fólk við að nálgast þjónustu og úrræði í samfélaginu (Beckett og Horner, 2016).  

Félagsráðgjafar hjálpa fólki til sjálfshjálpar og valdefla skjólstæðinga sína til að þeir 

geti notið sín sem best í samfélaginu (Reykjavíkurborg, e.d.-c). Í lögum um félagsráðgjafa 

nr. 95/1990 segir að til að eiga rétt á að kalla sig félagsráðgjafa þarf viðkomandi að hafa 

leyfi landlæknis. Í siðareglum félagsráðgjafa segir að grundvöllur félagsráðgjafar sé 

virðing fyrir sérstöðu og manngildi hvers einstaklings. Félagsráðgjafi trúir á getu 

einstaklings til að nýta hæfileika sína til fulls, hann starfar að lausn persónulegra og 

félagslegra vandamála og spornar við félagslegu ranglæti. Siðareglunum er skipt í 

frumskyldur, ábyrgðar- og hæfnisskyldur, félagslegar skyldur og systur/bróðurlegar 

skyldur (Félagsráðgjafarfélag Íslands, e.d.). 

Félagsráðgjafar sem vinna hjá hinu opinbera starfa meðal annars eftir 

upplýsingalögum, en þau lög gilda til allrar starfsemi stjórnvalda. Í sjötta kafla, 27. gr. 

upplýsingalaga nr. 140/2012 segir um skráningu mála:  

...við meðferð mála þar sem taka á ákvörðun um rétt eða skyldu manna ber 

stjórnvöldum, og öðrum sem þessi lög taka til, að skrá upplýsingar um málsatvik 

sem veittar eru munnlega eða viðkomandi fær vitneskju um með öðrum hætti ef 
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þær hafa þýðingu fyrir úrlausn máls og er ekki að finna í öðrum gögnum þess. Sama 

á við um helstu ákvarðanir um meðferð máls og helstu forsendur ákvarðana, enda 

komi þær ekki fram í öðrum gögnum málsins.  

Tilsjón 

Tilsjónarmaður er einstaklingur sem er á vegum barnaverndarnefndar. Hann skal 

aðstoða foreldra við að sinna forsjár- og uppeldisskyldum sínum með hag og þarfir 

barnsins að leiðarljósi (reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga nr. 652/2004). Það eru ekki gerðar formlegar menntunarkröfur til 

tilsjónarmanna en þeir þurfa að hafa ákveðna þekkingu og helst reynslu af því að vinna 

með börnum og fjölskyldum. Hann þarf að vera góður hlustandi og hæfur til að 

leiðbeina og miðla þekkingu. Tilsjónarmaður er stundum einhver sem er í umhverfi 

fjölskyldunnar. Tilsjónarmaður kemur á heimili fjölskyldunnar þar sem venjur, siðir, 

viðhorf og samskiptamynstur geta verið ólíkt því sem hann er vanur. Líkt og 

persónulegur ráðgjafi, þá fær tilsjónarmaður stuðning og aðhald frá 

barnaverndarstarfsmanni (Barnaverndarstofa, 2015). Niðurstöður rannsóknar Maríu 

Gunnarsdóttur og Anni G. Haugen (2012) á úrræðinu gefa til kynna að helsta ástæðan 

fyrir afskiptum barnaverndarnefndar þegar úrræðinu var beitt var vanræksla vegna 

umsjón og eftirlit og tilfinningaleg vanræksla. Helstu markmið tilsjónarmanns voru að 

veita uppeldislega ráðgjöf, veita móður persónulegan stuðning og skipuleggja daglegt 

heimilislíf. Kostir úrræðisins eru að þjónustan er einstaklingsmiðuð og fer fram á heimili 

fjölskyldunnar. Aftur á móti eru helstu brestir úrræðisins lítil verkstjórn og skortur á 

skýrum verkferlum.  

Stuðningsfjölskylda 

Stuðningsfjölskyldur eru á vegum Barnaverndarnefndar. Hlutverk þeirra er að taka á 

móti barni, eða barni og foreldrum, á einkaheimili til að tryggja öryggi barnsins, létta 

álagi af barni og fjölskyldu og til að styðja og leiðbeina foreldrum í uppeldishlutverki 

sínu. Barn getur verið hjá stuðningsfjölskyldu í allt að sjö daga samfellt (reglugerð um 

úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004). 

Fjölskyldan þarf að vera reiðubúin til að taka barnið og eftir tilvikum foreldri á 

heimili sitt í ákveðinn tíma í senn. Hlutverk hennar er að mynda náin tengsl við barnið og 

styðja það í gleði þess og sorgum. Mikilvægt er að stuðningsfjölskyldan fái markvissa 
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handleiðslu og meta þarf starfið reglulega til að sjá hvort úrræðið sé að ná tilætluðum 

árangri eða hvort það sé þörf á breytingum (Barnaverndarstofa, 2015). 

Teymisfundir 

Teymisvinna er samvinna fagfólks, foreldra og fjölskyldu. Í teymisvinnu eru haldnir 

teymisfundir þar sem rætt er um skoðanir, málefni og fréttir um líðan og nám barnsins. 

Slíkir fundir eru góður vettvangur til að ná saman þeim aðilum sem koma að barninu til 

að þeir geti deilt þekkingu sinni og sjónarmiðum sín á milli. Foreldrar barnsins eru þeir 

aðilar sem þekkja barnið best og hafa þarfir þess í fyrirrúmi. Fagfólk hefur hins vegar 

fagþekkingu á aðra þætti sem til dæmis varða þroskaferli og geta komið með 

ábendingar varðandi vinnu með barninu. Í teymisvinnu er mikilvægt að þekking allra sé 

metin til jafns (Harpa Stefánsdóttir og Þórhildur Björnsdóttir, e.d.). 

Dvöl í sveit 

Sumardvöl í sveit er eitt af úrræðum barnaverndarnefnda og er almennt ekki ætluð 

börnum yngri en sex ára. Barn dvelur á einkaheimili í allt að þrjá mánuði yfir sumartíma. 

Þeir sem sækja um að veita sumardvöl þurfa að uppfylla ýmis skilyrði 

(Barnaverndarstofa, 2015).  

Fötluðum börnum býðst einnig dvöl í sumar- og helgardvalarstað í Reykjadal. Það er 

hins vegar ekki á vegum barnaverndarnefndar. Í Reykjadal er boðið upp á sumar- og 

vetrardvöl og dvelja þar 250 börn árlega. Flest þeirra eru á aldrinum sex ára til tvítugs. 

Reykjadalur er á vegum Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, þar er lögð áhersla á útivist, 

íþróttir og sköpun (Reykjadalur, e.d.). 

MST 

MST er meðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu og stendur fyrir Multisystematic 

Therapy (MST). MST fer fram á heimili fjölskyldu og barnsins og snýr að öllu 

nærumhverfi þeirra, það er foreldrum, fjölskyldu, vinum, skóla og tómstundum. Unnið 

er að því að bæta og styrkja samheldni innan fjölskyldunnar og tengsl og samráð 

annarra lykilaðila í umhverfi barnsins. Í meðferðinni er markmiðið að leysa úr 

vandamálum barns og auka hæfni og bjargráð foreldra í að fást við vandamál barnsins. 

Meðferðaraðili hittir foreldra, og barn eftir tilvikum, á heimili þeirra eftir samkomulagi. 

Unnið er að ákveðnum meðferðarmarkmiðum, til dæmis að barn stundi skóla eða vinnu. 
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Í hverri viku eru metnar þær leiðir sem notaðar eru til að ná þeim markmiðum og 

árangri. Úrræðið er ætlað fjölskyldum barna á aldrinum 12-18 ára sem glíma við 

alvarlegan hegðunarvanda og myndu að óbreyttu vista barn utan heimilis 

(Barnaverndarstofa, e.d.).  

Atvinnutengt nám 

Atvinnutengt nám er úrræði á vegum Reykjavíkurborgar. Það er ætlað nemendum með 

sértækra örðugleika, aðra en fötlun, sem hafa dregist verulega aftur úr í námi og/eða 

sem stríða við félags- og tilfinningalega örðugleika sem valda þeim vanlíðan í 

grunnskóla. Atvinnutengt nám mætir þeim nemendum með það að markmiði að bæta 

líðan nemenda, efla sjálfsmynd þeirra og vinna með umhverfislæsi þeirra. Skóla- og 

frístundasvið, þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts og Velferðarsvið standa að 

verkefninu. Tengiliðir grunnskóla og þjónustumiðstöðvar finna vinnustað fyrir 

nemandann innan skólans, í nágrenni hans eða nálægt heimili hans. Nemendur í 

atvinnutengdu námi eru launþegar hjá Reykjavíkurborg og fá greitt tímakaup. 

Vinnustundafjöldi er að hámarki 16 klukkustundir á mánuði, ein klukkustund í 

atvinnutengdu námi er jafnt við 1,5 kennslustundir (Reykjavíkurborg, e.d.-a). 

Barnahús 

Rekstur Barnahúss er á vegum Barnaverndarstofu, það sinnir málefnum barna sem 

grunur leikur á að hafi sætt kynferðislegu ofbeldi eða áreitni. Í Barnahúsi fara fram 

könnunarviðtöl ef ákveðið er að óska ekki lögreglurannsóknar. Málum er vísað til 

lögreglurannsóknar þegar það á við og rannsóknarviðtöl fara þá fram fyrir framan 

dómara. Í Barnahúsi er sérútbúin aðstaða til að taka skýrslur af börnum og veitingu 

meðferðar og þar starfa sex sérfræðingar. Þar er einnig aðstaða til læknisskoðunar og 

veita hana barnalæknir og kvensjúkdómalæknir. Barnahús veitir að auki 

barnaverndarnefndum, foreldrum og öðrum fagstéttum leiðbeiningar og ráðgjöf í 

kynferðisbrotamálum (Barnaverndarstofa, 2015).  

Námskeið 

Ýmis námskeið standa börnum og unglingum til boða sem beinast til dæmis að 

reiðistjórnun, félagsfærni og kvíðastjórnun. Hér verður sagt frá þremur námskeiðum, 
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það eru námskeiðin Klókir Krakkar, Aggression replacement training (ART) og Program 

for the Education and Enrichment of Relationship Skills (PEERS) og PMTO. 

Námskeiðið Klókir Krakkar er meðferðarúrræði frá Ástralíu sem var þróað af 

Macquire University Anxiety Research Unit í samvinnu við Ronald M. Rapee. Námskeiðið 

hefur verið haldið af BUGL og þjónustumiðstöðvum í Reykjavík síðan 2005. Í fyrri hluta 

meðferðar fá börn og foreldrar fræðslu um kvíða og þeim eru kenndar aðferðir til að 

takast á við hann. Börnin læra að hugsa á raunsæjan hátt og mæta óttanum í litlum 

skrefum. Í seinni hluta meðferðar er farið í ákveðniþjálfun og félagsfærni. Námskeiðið er 

fyrir börn á aldrinum 8-12 ára með kvíðaröskun og foreldra þeirra. Unnið er saman í hóp 

undir leiðsögn sálfræðinga (Heilsugæslan. e.d.).  

ART er þróað af Arnold Goldstein og félögum. ART er þjálfun í félagsfærni og 

sjálfstjórn, þar sem unglingar eru 4-8 saman í hópi undir leiðsögn þjálfara. Áhrif 

fyrirmynda gegna lykilhlutverki og unglingunum er sýnt hvernig á að framkvæma 

félagsfærni. Færnin er endurtekin í hlutverkaleikjum og heimaverkefnum sem unnin eru 

eftir hvern tíma í daglegum samskiptum. ART tekur til hugsunar, hegðunar og tilfinninga 

og byggir á hugrænni atferlismeðferð (Halldór Hauksson, e.d.). Sagt er frá hugrænni 

atferlismeðferð í kafla hér á eftir. Í þingsályktun um framkvæmdaáætlun á sviði 

barnaverndar nr. 15/146 segir að efla eigi ART- þjónustu barnaverndar, þar sem unnið 

verður að áframhaldandi uppbyggingu þjónustunnar á landsvísu, meðferðaraðilum verði 

fjölgað og fram fari reglulegt eftirlit með gæðum þjónustunnar. Barnaverndarstofa ber 

ábyrgð á ART- þjónustunni.  

Námskeiðið PEERS er félagsfærninámskeið fyrir 12-18 ára börn með einhverfu, 

kvíða, þunglyndi, ADHD og/eða aðra félagslega erfiðleika. Markmið námskeiðsins er að 

þátttakandi læri að eignast vini og halda þeim. Foreldrar læra einnig að efla félagsfærni 

og sjálfstæði unglingsins og styðja hann í að finna sér viðeigandi vini. Unnið er meðal 

annars í hópum og fá foreldrar og barn heimaverkefni. Námskeiðið er haldið hjá 

Sálfræði- og læknisþjónustunni í Kópavogi, leiðbeinendur eru með réttindi til að kenna 

PEERS námskeið (PEERS, e.d.). 

Árið 2013 varð PMTO foreldranámskeið eitt af úrræðum Barnaverndarstofu. PMTO 

stendur fyrir Parent management training og er meðferðarprógram sem dregur úr 

hegðunarerfiðeikum barna og unglinga og stuðlar að jákvæðri hegðun þeirra. Lögð er 
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áhersla á snemmtækt inngrip þar sem unnið er að því að rjúfa þann vítahring í 

samskiptum sem á sér stað hjá barni og foreldrum. PMTO er þróað af Dr. Gerald 

Patterson, Dr. Marion Forgatch og samstarfsfólki í Oregon í Bandaríkjunum. PMTO- 

foreldrafærni er miðstöð úrræðisins hér á landi, þeir sjá um að innleiða úrræðið og hafa 

yfirsjón með þeim verkþáttum sem unnið er að, undir merkjum PMTO (PMTO 

Foreldrafærni, e.d.). 

5.3 Úrræði heilbrigðisþjónustunnar 

Í fyrstu grein laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 segir að markmið laganna sé að 

veita öllum samfélagsþegnum kost á bestu heilbrigðisþjónustu sem býðst hverju sinni til 

að vernda líkamlegt, félagslegt og andlegt heilbrigði. Árið 2008 var skrifað undir 

samstarfssamning um þverfaglega samvinnu um þjónustu við sameiginlega 

skjólstæðinga Heilsugæslunnar Grafarvogi, þjónustumiðstöðvar Grafarvogs, Barna- og 

unglingageðdeildar Landspítalans (BUGL) og Barnaverndar Reykjavíkur. Markmið 

samningsins var meðal annars að samhæfa úrræði, auka samvinnu og samráð um 

vinnslu mála og þróa nýjar leiðir og verklag í þjónustu við börn með hegðunar- og 

geðraskanir og fjölskyldur þeirra (Heilsugæslan, 2008). Hér verður sagt frá 

Vettvangsteymi, Fjölskyldubrú, BUGL og hugrænni atferlismeðferð.  

Vettvangsteymi Landspítalans  

Vettvangsteymi Landspítalans sinnir einstaklingum með alvarlega geðrofssjúkdóma og 

sjúklingum með fjölþættan vanda, það er geðsjúkdóm og fíkn. Vettvangsteymið fer út í 

samfélagið til sjúklinganna og veitir þeim ráðgjöf, stuðning og sinnir eftirliti (Björg 

Karlsdóttir, Brynjar Emilsson og Margrét Eiríksdóttir, 2006). 

Fjölskyldubrú Landspítalans. 

Fjölskyldubrúin er úrræði á vegum Landspítalans. Um er að ræða forvarnarstuðning við 

fjölskyldur þar sem annar eða báðir foreldrar glíma við geðrænan vanda, með áherslur á 

þarfir barnanna. Fagaðili aðstoðar foreldra við að ræða við börn sín um veikindin. 

Úrræðið er byggt á þekktri hugmyndafræði, viðurkenndum og gagnreyndum 

stuðningsaðferðum og niðurstöðum rannsókna Dr. William R. Beardslee og félaga. 

Unnið er fyrirbyggjandi að þróun þunglyndiseinkenna hjá börnum og stuðlað er að 

þrautseigju innan fjölskyldu. Einnig er unnið með barninu þannig að það aðskilji sig frá 
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sjúkdómi foreldris til að draga úr sektarkennd og sjálfsásökunum og auka sjálfsskilning 

þess (Eydís K. Sveinbjarnardóttir, Sigurður Rafn A. Levy og Vilborg G. Guðnadóttir, 2008).  

Barna- og unglingageðdeild Landspítalans  

Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) tekur á móti börnum að 18 ára aldri 

sem glíma við geðheilsuvanda. Þar er veitt sérhæfð þverfagleg þjónusta sem miðar að 

þörfum barna og fjölskyldna þeirra. BUGL er í samvinnu við aðila sem sinna 

frumgreiningu og aðra fagaðila sem sinna barni og fjölskyldu. Starfsemi BUGL er 

fjölbreytt og yfirgripsmikil en þar fer meðal annars fram greining og meðferð á 

geðröskunum og ráðgjöf til foreldra og fjölskyldna. Á BUGL er meðal annars veitt 

bráðaþjónusta, þar er einnig göngudeild og legudeild og þar starfa einstaklingar úr 

ýmsum fagstéttum (Landspítali, 2016).  

Hugræn atferlismeðferð (HAM) 

Hugræn atferlismeðferð beinist að því að aðstoða viðkomandi við að bera kennsl á 

ósjálfráðar og skaðlegar hugsanir og meta hvaða áhrif hegðun hefur á líðan. Þegar búið 

er að kortleggja þessar ósjálfráðu hugsanir er skjólstæðingi kennt að endurmeta þær á 

skipulagðan hátt og breyta hegðun til að bæta líðan sína. Meðferðin er oft notuð til að 

takast á við ýmsar lyndis- og kvíðaraskanir. HAM er veitt af meðferðaraðilum líkt og 

sálfræðingum, félagsráðgjöfum og geðlæknum (Engilbert Sigurðsson, Hafrún 

Kristjánsdóttir, Jón Friðrik Sigurðsson og Magnús Blöndahl Sighvatsson, 2011).  

5.4 Önnur úrræði 

Listmeðferð 

Listmeðferð er meðferðarúrræði þar sem myndræn tjáning er notuð til að vinna úr 

upplifun og reynslu einstaklingsins. Úrræðið byggir á sálfræðilegum kenningum og er 

einstaklingnum veitt tækifæri til að tjá tilfinningar sínar með ýmsu myndlistarefni í 

öruggu umhverfi með leiðsögn listmeðferðarfræðings. Ferlið hjálpar oft viðkomandi við 

að tjá tilfinningar sínar og hugsanir með myndsköpun og þannig öðlast hann aukinn 

sjálfskilning og sjálfsmeðvitund. Markmiðið er ekki að skapa fallegt listaverk heldur er 

sköpunarferlið í forgrunni. Hlutverk leiðbeinanda er meðal annars að hjálpa 

einstaklingnum að vinna með þær tilfinningar sem upp koma og veitir hegðun, vinnulagi 

og tilfinningalegum viðbrögðum athygli. Þessi meðferð þjálfar líka færni eins og 
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fínhreyfingar, sjálfseflingu og skynjun og er hægt að nota sem aðferð til að efla 

félagsfærni og tómstundaiðkun (Félag listmeðferðarfræðinga á Íslandi, e.d.) 

Fjölskyldumeðferð 

Í fjölskyldumeðferð er markmiðið að hjálpa fjölskyldunni sem heild að leysa vandamál 

og ná bata, ólíkt einstaklingsmeðferð þar sem unnið er með einstaklinginn. Í 

meðferðinni er sjónum meðal annars beint að samskiptum innan fjölskyldunnar. Ýmsar 

aðferðir eru notaðar í fjölskyldumeðferð og fer það eftir þerapistanum hvaða meðferð 

er notuð. Má þar nefna lausnamiðaða nálgun, frásagnaraðferð, herkænskuaðferð, 

kerfiskenningar og formgerðaraðferð. Aðferðirnar hafa mismunandi nálganir en sama 

hvaða aðferð meðferðaraðili notar þá er mikilvægast að hann veiti skjólstæðingum 

sínum meðferðarbandalag. Sem þýðir að hann hlustar og viðurkennir sjónarhorn 

skjólstæðinga sinna, það skapar traust og eykur líkurnar á að skjólstæðingar samþykki 

áskoranir (Nichols, 2016).  

Hitt Húsið, félagsmiðstöðvar fyrir fötluð börn og Gylfaflöt 

Vinfús er félagslegt hópastarf fyrir ungmenni á aldrinum 16-25 ára. Starfið er ætlað þeim 

sem vilja kynnast nýju fólki og markmiðið er að aðstoða þá við að komast út úr vítahring 

félagslegrar einangrunar (Hitt Húsið, e.d.) Fjórar félagsmiðstöðvar eru starfræktar fyrir 

fötluð börn í 5.-10. bekk í almennum grunnskólum. Starfið er opið eftir að almennum 

skóladegi lýkur til kl. 17 og allan daginn þegar frí er í skólum. Markmiðið með starfinu er 

að veita spennandi og fjölbreytt frístundatilboð (Reykjavíkurborg, e.d.-d).  

Gylfaflöt var stofnað árið 2000, þar fer fram dagþjónusta fyrir fötluð ungmenni á 

aldrinum 16-25 ára. Gylfaflöt er á vegum Reykjavíkurborgar og er staðsett í Grafarvogi. 

Starfseminni er skipt upp í þrjá hópa, í einum hópnum eru ungmenni með einhverfu en í 

tveimur eru ungmenni með ólíkar fatlanir. Markmið Gylfaflatar eru meðal annars að efla 

sjálfstæði, styrkja líkamlegan og andlegan þroska og efla félagslega getu 

(Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra í Reykjavík, 2010). 
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6 Aðferðafræði og framkvæmd 

Í rannsókninni var notast við svokallað tengt snið, þá er megindlegra og eigindlegra 

gagna aflað samhliða. Þó er önnur aðferðin mikilvægari og hin er notuð til að styðja eða 

skýra niðurstöðurnar (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013). Megindlegu 

gögnin voru mikilvægari að mati rannsakanda og því var ákveðið að skoða hvort hópur 

umsækjenda hafi breyst á tímabilinu 2011-2015. Eigindlegu gögnin, viðtölin, eru þeim til 

stuðnings. Tilgangur aðferðarinnar við gagnaöflun var að geta gefið fyllri mynd af þróun 

Unglingasmiðjunnar og notendum hennar.  

Í kaflanum verður sagt frá gagnaöflun og úrvinnslu, megindlegri rannsóknaraðferð 

og hvernig viðtölum var háttað. Einnig verður greint frá siðferðilegum álitamálum og 

takmörkunum þeirra gagna sem unnið var með. 

6.1 Gagnaöflun og gagnaúrvinnsla 

Gögnin sem stuðst var við í rannsókninni eru umsóknir í Unglingasmiðjuna og eru þær 

flestar frá félagsráðgjöfum sem starfa hjá þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar. 

Umsóknirnar eru vistaðar í gagnagrunni Reykjavíkurborgar, þar er einnig til húsa 

inntökuteymi og málaskrá.  

Nauðsynlegt er að velja gott úrtak til rannsókna en úrtak er tiltekinn fjöldi 

einstaklinga sem er valinn úr þýði, sem er fyrirfram skilgreindur hópur einstaklinga. 

Hvernig úrtak er valið getur valdið margs konar skekkjum og þannig dregið úr gildi 

niðurstöðu. Því stærra sem úrtak er því nákvæmara er það, en í sumum tilvikum er þýði 

það lítið að best er að taka alla í þýðinu í úrtak. Þegar úrtak er tekið úr þýði er mikilvægt 

að allir í þýðinu séu á listanum, svo allir hafi möguleika á að vera valdir í úrtakið 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Í þessari rannsókn var þýðið það lítið 

að allir voru teknir í úrtak, eða 203 einstaklingar. Í sex tilvikum vantaði gögn, alls var því 

unnið með 197 umsóknir frá 2011-2015. Gagnaöflunin var unnin að öllu leyti á starfstöð 

Velferðarsviðs í Borgartúni og eftir skilmálum vinnslusamnings við Reykjavíkurborg. 

Rannsakandi fékk leyfi frá Persónuvernd þar sem unnið var með viðkvæmar 

persónuupplýsingar. 
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Notast var við innihaldsgreiningu gagna (e. content analysis). Slík aðferð er 

sveigjanleg, en hægt er að notast við hana þegar unnið er með gögn á textaformi. Með 

kerfisbundnum hætti eru fyrirliggjandi gögn skráð og greind. Gögnin eru síðan kóðuð og 

flokkuð og færð yfir á staðlað, megindlegt form (Bryman, 2016). Til eru margar leiðir til 

að kóða gögn, en þær þurfa að passa við tilgang rannsóknarinnar og endurspegla þær 

upplýsingar sem gögnin sýna. Jafnframt þarf rannsakandi að hafa í huga 

rannsóknarefnið og vera næmur fyrir hlutverki sínu og áhrifum á rannsóknina. Einn 

kostur aðferðarinnar er sá að hún hefur sjaldan áhrif á viðfangsefnið, hún er hvorki 

kostnaðarsöm né tímafrek og því er hægt að leiðrétta mistök fremur auðveldlega. Helsti 

ókostur innihaldsgreiningar er að hún takmarkast við skráð gögn og réttmæti og 

áreiðanleiki er háð þeim gögnum sem greiningin byggir á (Rubin og Babbie, 2005). 

Rannsakandi innihaldsgreindi þá þætti sem hann taldi svara 

rannsóknarspurningunum. Því næst bjó hann til kóðunarblað, sem leiðbeinandi fór yfir 

(sjá viðauka 1.). Kóðunarkerfið var síðan lagfært að fengnum athugasemdum og 

ráðleggingum leiðbeinanda. Í upphafi var unnið með forritið Excel. Til að forðast 

tvískráningar skrifaði rannsakandi fornafn umsækjanda, en þegar allar umsóknir höfðu 

verið skráðar var notast við númer í stað nafna og gögnin gerð ópersónugreinanleg. 

Þegar gagnaöflun var lokið í Borgartúni vann rannsakandi með gögnin heima við, gögnin 

voru sett upp í tölfræðiforritið SPSS og læst með lykilorði rannsakanda. Á meðan 

eigindleg gagnaöflun stóð yfir átti rannsakandi fund með bæði leiðbeinanda, Unni V. 

Ingólfsdóttur og Stefaníu Sörheller, verkefnastjóra Velferðarsviðs, til að tryggja að 

rannsakandi fylgdi markmiðum verkefnisins.  

6.2 Megindleg rannsóknaraðferð 

Innihaldsgreining gagna felur í sér að gögnin eru staðfærð á megindlegt form (Bryman, 

2016). Megindlegar aðferðir veita möguleika á að bera ýmislegt saman sem ekki er hægt 

með eigindlegum aðferðum. Einnig er hægt að draga ályktanir um fjölmennan hóp út frá 

öðrum fámennari. Unnið er út frá því að hægt sé að setja fram lýsandi niðurstöður um 

hópinn og skoða hvernig ýmsar breytur innan hans tengjast (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Í megindlegum aðferðum er kerfisbundinni rökfræði beitt og lögð áhersla á 

nákvæma mælingu breyta og athugun á tilgátum. Notaðar eru staðlaðar upplýsingar til 

að sannreyna eða fella kenningu sem rannsakandi hefur í huga. Megindlegar 
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rannsóknaraðferðir tengjast náttúruvísindum á þann hátt að aðferðin er skýr, notast er 

við staðlað verklag, nákvæmar mælingar og hægt er að endurtaka rannsóknina 

(Neuman, 2013). 

6.3 Viðtöl 

Viðtöl henta vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar reynsla, viðhorf, þekking og væntingar 

eru skoðuð. Með eigindlegum viðtölum eru rannsóknargögnin hið talaða orð sem er 

yfirleitt umbreytt í texta við gagnaúrvinnslu. Eigindleg viðtöl sem eru opin og óstöðluð 

hafa þann tilgang að veita skilning á og lýsa fyrirbærum annars vegar og félagslegum 

ferlum hins vegar. Umræðuefnið er ákveðið fyrir fram af rannsakanda þar sem leitast er 

við að ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum (Helga Jónsdóttir, 

2013). Ákveðið var að taka upplýsingaviðtöl við fjóra viðmælendur til að fá víðara 

sjónarhorn á stöðu Unglingasmiðjunnar en einungis umsóknirnar gátu veitt. 

Viðmælendur tengdust Unglingasmiðjunni á einhvern hátt og eru núverandi eða 

þáverandi starfsmenn Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Í viðtölum var stuðst við 

spurningalista (sjá viðauka 6.). Þau voru tekin upp á síma rannsakanda með munnlegu 

samþykki viðmælanda. Á meðan viðtölum stóð ritaði rannsakandi hjá sér athugasemdir. 

Viðtölin voru því næst afrituð frá orði til orðs í ritvinnsluforritið Word. Í úrvinnslu viðtala 

var stuðst við þemagreiningu eigindlegrar rannsóknaraðferðar.  

6.4 Siðferðileg álitamál 

Umsækjendur í Unglingasmiðjuna voru ekki upplýstir um að málefni þeirra væru til 

rannsóknar. Rannsakandi fékk leyfisbréf frá Velferðarsviði fyrir rannsókninni og 

undirritaði einnig vinnslusamning við Velferðarsvið, sem felur meðal annars í sér 

þagnarskyldu um málefni einstaklinganna (sjá viðauka 3. og 4.). Þagnarskylda helst 

áfram eftir lok rannsóknarinnar. Rannsakandi sótti einnig um leyfi frá Persónuvernd til 

vinnslu upplýsinga úr málaskrá Reykjavíkurborgar í þágu vísindarannsóknar (sjá viðauka 

5.).  

Unnið var með gögnin á starfsstöð Velferðarsviðs í Borgartúni þar til að rannsakandi 

hafði ópersónugreint gögnin en þá vann hann með þau í sinni einkatölvu. Gögnin voru 

læst með lykilorði og við lok rannsóknar var þeim eytt. Tengsl rannsakanda við efnið eru 

engin og því var hann hlutlaus við vinnslu rannsóknarinnar. 
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6.5 Takmarkanir gagna  

Umsóknirnar voru ekki útfylltar með það í huga að þær yrðu seinna efni í rannsókn. Þær 

voru mis vel skráðar, í sumum þeirra vantaði upplýsingar en aðrar voru ítarlega útfylltar. 

Rannsakandi skráði einungis niður þær upplýsingar sem komu fram í umsóknum, það er 

hann athugaði ekki frekari gögn um umsækjendur. Orðalag í umsóknum var 

mismunandi, enda útfylltar af mörgum félagsráðgjöfum og þurfti rannsakandi að hafa í 

huga það ósamræmi sem var á milli gagna. 

Rannsóknin nær einungis til þeirra umsækjanda þar sem umsókn þeirra til 

Unglingasmiðjunnar var skönnuð og skráð í gagnagrunn Velferðarsviðs Reykjavíkur. Að 

auki var ekki hægt að sjá hvort að viðkomandi hafði verið samþykktur í úrræðið eða 

hafnað, vegna mismunandi skráninga. 
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7 Niðurstöður 

Greint er frá niðurstöðum rannsóknarinnar í tveimur aðskildum köflum, annars vegar 

niðurstöðum megindlegra gagna og hins vegar niðurstöðum viðtala. Í umræðukafla 

verða niðurstöðurnar dregnar saman. Rannsóknin beinist að því að svara tveimur 

rannsóknarspurningum. Þær eru eftirfarandi 

1. Hafa orðið breytingar á hvaða hópur er sótt um fyrir í Unglingasmiðjuna á 

árunum 2011-2015? 

2. Mætir Unglingasmiðjan þörfum hópsins? 

7.1 Megindlegar niðurstöður 

Í þessum kafla verða settar fram megindlegar niðurstöður í formi lýsandi tölfræði, hann 

skiptist í sex undirkafla. Fyrst verður sagt frá fjölda umsókna eftir árum og helstu 

bakgrunnsbreytum umsækjenda. Þar næst verða ræddar niðurstöður um helsta vanda 

og styrkleika umsækjenda og þætti sem því tengjast, líkt og mæting í skóla og 

tölvunotkun. Í kaflanum þar á eftir verður greint frá félagslegum- og heimilisaðstæðum 

unglinganna og því næst verða greiningar á vanda umsækjenda gerð skil. Því næst 

verður skýrt frá þeim úrræðum sem hópurinn hafði áður nýtt sér, höfðu fyrirhugað að 

nýta sér samhliða Unglingasmiðjunni og þeim stuðningi sem umsækjendur höfðu sótt 

um ásamt Unglingasmiðjunni. Að lokum verður stutt umfjöllun um hvernig umsóknirnar 

voru útfylltar og viðmót barns til þátttöku í úrræðinu. 

7.1.1 Umsóknir, aldur og kyn umsækjenda.  

Fjöldi umsókna sem unnið var með var 197 talsins. Umsóknum fór fjölgandi á árunum 

2011-2013 og voru þær flestar árið 2013 eða 49. Á árunum þar á eftir fer þeim 

fækkandi, árið 2015 bárust 28 umsóknir (sjá töflu 3.). 

Tafla 3. Fjöldi umsókna skipt eftir árunum 2011-2015. 

Umsóknarár Fjöldi 

2011 43 

2012 42 

2013 49 

2014 35 

2015 28 

Samtals 197 
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Mun fleiri drengir sækja um í úrræðið en stúlkur á því tímabili sem um ræðir. Að 

meðaltali berast 36% fleiri umsóknir frá drengjum en stúlkum. Árið 2013 bárust 

áberandi fleiri umsóknir en hin árin, eða alls 49 umsóknir, eins og mynd 6. sýnir. 

 

Mynd 6: Fjöldi umsækjenda skipt eftir kyni frá tímabilinu 2011-2015.  

 Algengast er að umsækjendur séu 13-15 ára. Samtals sóttu þrír um úrræðið þegar 

þeir voru á 11. og 12. aldursári og sex voru á 16 aldursári (sjá mynd 7.). 

Mynd 7: Fjöldi umsókna skipt eftir aldri árin 2011-2015. 
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7.1.2 Vandi og styrkleikar umsækjenda.  

Á umsóknareyðublaðinu eru níu valmöguleikar þar sem ráðgjafi getur merkt við megin 

vanda barns, hægt er að merkja við fleiri en eitt atriði. Atriðin eru hegðunarerfiðleikar, 

áfengisneysla, námserfiðleikar, útigangur, ofbeldi (gerandi), ofbeldi (þolandi), afbrot, 

uppeldisaðstæðum áfátt og annað. Á eyðublaðinu er auð lína þar sem möguleiki er að 

skrá þann vanda (sjá viðauka 2.).  

Algengast er að vandi umsækjanda sé einangrun og félagslegir og tilfinningalegir 

erfiðleikar. Námsörðugleikar er einnig algengur vandi, eða í 113 tilvikum er greint frá 

námsörðugleikum sem vanda barns. Hlutfall námsörðugleika sem helsta vanda 

umsækjanda helst nokkuð stöðugur á árunum 2011-2014, eða um 33%, en lækkaði árið 

2015. Almennt eru tæplega 40% umsækjenda með námserfiðleika sem eitt af megin 

vanda, en árið 2015 eru þeir 25%. Hegðunarvandi er einnig algengur, árið 2012 voru 

hlutfallslega fleiri með þann vanda en hin árin. Árið 2015 er eina árið þar sem hakað er 

við afbrot sem helsta vanda, eða í tveimur tilvikum. Hlutfallslega fer tilvikum þar sem 

uppeldisaðstæðum er áfátt fjölgandi milli ára, frá 2,8% árið 2011 í 5,8% árið 2015. Skráð 

eru tvö tilvik þar sem barn er þolandi ofbeldis, árið 2011 og 2013. Ekkert tilvik var skráð í 

áfengisneyslu og aðeins eitt í útigang og var það árið 2013 (sjá töflu 4.). Hafa skal í huga 

að árið 2013 bárust fleiri umsóknir og því eru fleiri tilvik fyrir það ár en önnur ár. Í 16 

umsóknum var ekki hakað við megin vanda barns. 

Tafla 4. Megin vandi umsækjenda árin 2011-2015. 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 

 
Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

Hegðunarvandi 14 20 18 25 21 21 8 14 10 20 

Áfengisneysla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Námserfiðleikar 24 34 20 28 38 39 18 33 13 25 

Útigangur 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Ofbeldi (gerandi) 0 0 2 3 2 2 2 4 2 4 

Ofbeldi (þolandi) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Afbrot 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

Uppeldisaðstæðum áfátt 2 3 2 3 4 4 3 5 3 6 

Annað 30 42 29 41 32 32 24 44 21 41 

Samtals 71 100 71 100 99 100 55 100 51 100 
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Rannsakandi skráði hjá sér þegar kom fram í umsóknum að viðkomandi hefði slæma 

skólamætingu og/eða eyði óhóflegum tíma í tölvu. Það er ekki spurt sérstaklega um 

þessar breytur í umsóknareyðublaði. Af 197 umsóknum voru 20% umsækjenda sem 

sóttu illa skólann og 32% eyddu of miklum tíma fyrir framan tölvu að mati 

félagsráðgjafa, líkt og sjá má á töflu 5. 

Tafla 5. Fjöldi umsækjenda með slæma mætingu og/eða eyða óhóflegum tíma í tölvu. 

 

 

 

 

 

 

Barnavernd hafði afskipti af 64 umsækjendum af 197. Ef tölurnar eru skoðaðar 

hlutfallslega, það er með tilliti til fjölda umsókna sem bárust þessi ár þá hafði 

Barnavernd afskipti af 39% umsækjenda sem sóttu um Unglingasmiðjuna árið 2015. Er 

það fimm prósentum hærra en árið áður (sjá töflu 6.). Í 39 umsóknum komu þessar 

upplýsingar ekki fram. 

Tafla 6. Fjöldi umsækjenda sem Barnavernd hafði áður, eða ekki, haft afskipti af. 

Ár 
Afskipti 
Barnaverndar 

Engin afskipti 
Barnaverndar 

2011 15 21 

2012 12  20 

2013 14  19 

2014 12  19 

2015 11  16 

Samtals 64 95 

 

 

 

 

 

 

Ár Slæm mæting Tölvunotkun 

2011 8 10 

2012 5 14 

2013 11 16 

2014 8 12 

2015 8 11 

Samtals 40 63 



65 

Rannsakandi skráði hjá sér hvort kæmu fram styrkleikar umsækjenda í umsókn. Um 

er að ræða styrkleika sem varða tómstundir, frammistöðu í námi eða hvort viðkomandi 

sé líkamlega hraustur. Í umsóknum fyrir stúlkur var í 46% tilvika getið um styrkleika en í 

63% tilvika hjá drengjum (sjá töflu 7.). 

Tafla 7. Upplýsingar í umsókn þar sem getið er um styrkleika barns, skipt eftir kyni. 

Kyn  Styrkleikar 
Engir 
styrkleikar 

Drengir 86 50 

Stúlkur 28 33 

Samtals 114 83 

 

7.1.3 Félagslegar- og heimilisaðstæður umsækjenda 

Eins og sjá má í viðauka 2. þá er spurt um félagslega stöðu umsækjenda. 

Rannsakandi skráði sérstaklega hjá sér þegar það kom fram að unglingur hafði verið 

þolandi eineltis. 

Margir umsækjenda eru vinalausir eða eiga fáa vini, það er einn eða tveir vinir (sjá 

töflu 8.). Sumir þeirra eiga vini í skóla, en hitta þá ekki utan skólatíma. Þessar 

upplýsingar vantaði í þremur umsóknum.  

Tafla 8. Félagslegar aðstæður umsækjanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ár Vinalaus Vinafár Vinur í skóla Saga um einelti 

2011 17 24 2 11 

2012 12 22 7 10 

2013 13 26 10 14 

2014 14 16 4 6 

2015 11 9 8 5 

Samtals 67 100 31 46 
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Algengt er að umsækjandi búi hjá einstæðri móður, til að mynda bjuggu 53% 

barnanna hjá einstæðri móður árið 2011. Hlutfall þeirra sem búa hjá foreldrum og 

einstæðri móður verður jafnara á árunum 2012 og 2013, en á árunum 2014 og 2015 er 

hlutfall einstæðra mæðra aftur áberandi hærra. Alls bjuggu níu umsækjendur á heimili 

föður á þessu tímabili og tveir á fósturheimili. Að meðaltali bjuggu fjórir á heimili móður 

og stjúpföður en árið 2015 var fjöldi barna á heimili foreldra eða heimili móður og 

stjúpföður nokkuð jafn, sjö bjuggu með foreldrum en sex á heimili móður og stjúpföður. 

Í flokknum annað eru börn sem búa á báðum heimilum foreldra sinna eftir 

umgengnissamkomulagi eða búa við aðra fjölskyldusamsetningu. Tveir umsækjenda 

bjuggu hjá fósturforeldrum (sjá mynd 8.). Ekki voru skilgreindar fjölskylduaðstæður í átta 

umsóknum. 

 

Mynd 8. Fjölskylduaðstæður umsækjanda skipt eftir árum. 

Rannsakandi skráði hjá sér þegar kom fram í umsóknum hvort veikindi væru meðal 

fjölskyldumeðlima eða samskiptavandi. Með veikindum er átt við líkamleg eða geðræn 

veikindi. Að meðaltali kemur þessi vandi fram í sjö umsóknum á tímabilinu. Líkt og tafla 

9. sýnir þá kom fram í 25 umsóknum af 197 að samskiptavandi eigi sér stað meðal 

fjölskyldumeðlima. 
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Tafla 9. Aðstæður innan fjölskyldu. 

Ár Veikindi Samskiptavandi 

2011 6 8 

2012 7 4 

2013 6 6 

2014 7 3 

2015 8 4 

Samtals 34 25 

 

7.1.4 Greiningar meðal umsækjenda. 

Af 197 umsækjendum eru 172 með vanda sem hefur verið greindur af sérfræðingum. 

Sumir þeirra eru með fleiri með eina greiningu, en hópurinn með alls 382 greiningar.  

Algengasta greiningin meðal hópsins er ADHD, 98 einstaklingar eru með 

greininguna, eða 26% þeirra sem eru með greiningu. Kvíðaröskun er næst algengasta 

greiningin, en 55 (14%) einstaklingar eru með þá greiningu. Ákveðið var að setja saman 

þroskafrávik og þroskahömlun í einn flokk, alls 50 (13%) einstaklingar voru með slíkar 

greiningar á tímabilinu. Líkt og tafla 10. sýnir þá eru álíka margir með einhverfu 

greiningu, eða 38 (10%) einstaklingar.  

Tafla 10. Greining á vanda umsækjenda 2011-2015. 

Greiningar Fjöldi % 

ADHD 98 26 

Kvíðaröskun 55 14 

Þroskahömlun 50 13 

Einhverfa 38 10 

Þunglyndi/depurð 28 7 

Mótþróaþrjóskuröskun 27 7 

Námsörðugleikar 20 5 

Málþroskavandi 15 4 

Asperger 13 3 

Félagsfælni 11 3 

Tornæmi 10 3 

Tourette 9 2 

Árátta og þráhyggja 5 2 

Samtals 382 100% 
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Eins og komið hefur fram áður þá er greining ADHD algengust meðal umsækjenda. 

Árið 2012 og 2013 eru greiningar kvíða, þroskahömlunar og einhverfu nokkuð jafnar. 

Árið 2015 er hins vegar fjöldi umsækjenda með þroskahömlun mun meiri miðað við 

einhverfu og kvíða. Fjöldi umsækjenda með kvíðaröskun fer minnkandi milli ára, árið 

2015 voru þeir fimm en 14 árið 2011. Aðeins einn umsækjandi var með þunglyndi eða 

depurð árið 2015. 

Ákveðið var að setja einhverfu og asperger í einn flokk, þar sem asperger er nú 

flokkað sem einhverfa samkvæmt nýja DSM-5 flokkunarkerfinu (Sadock, Sadock og Ruiz, 

2015). Þeir sem eru með greiningu einhverfu eða asperger eru að meðaltali 10 á ári. Árið 

2011 voru 28% umsækjenda með þær greiningar, árið 2015 voru það 29%. Hlutfall 

þeirra var lægst árið 2014, eða 11%. 

Hlutfallslega fer umsækjendum með mótþróaþrjóskuröskun fjölgandi eftir 2011. 

Árið 2013 voru þeir 10% umsækjenda, 2014 voru þeir 11% og 2015 voru þeir 14% 

umsækjenda það árið, líkt og mynd 9. sýnir. 

 

Mynd 9. Helsti vandi umsækjenda, skipt eftir greiningu og árum. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015

Fj
ö

ld
i 

Ár 

AD(H)D

Kvíðaröskun

Þroskahömlun

Einhverfa/Asperger

Þunglyndi/depurð

Mótþróaþrjóskuröskun



69 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Fimm greiningar

Fjórar greiningar

Þrjár greiningar

Tvær greiningar

Ein greining

Engar greiningar

Algengt er að umsækjendur séu með eina eða tvær greiningar, árið 2015 eru mun 

fleiri með tvær greiningar miðað við hin árin. Jafnframt eru hlutfallslega flestir með fleiri 

en eina greiningu árið 2015, eða 75%. Árið 2011 voru þau 67%.  

Fjöldi þeirra sem er með fimm greiningar var mestur árið 2012, engir voru með 

þann fjölda greininga árin 2014 og 2015. Árið 2013 er áberandi hve margir voru með 

eina greiningu, það er 38%, en árið 2015 voru 13% með eina greiningu. Fjöldi þeirra sem 

er ekki með neina greiningu helst nokkuð stöðugur milli ára, þeim fjölgaði árið 2014 en 

fækkaði svo aftur árið þar á eftir (sjá mynd 10.). 

Mynd 10. Vandi umsækjenda skipt eftir fjölda greininga árin 2011-2015. 
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7.1.5 Önnur úrræði. 

Á umsóknareyðublaði er spurt hvort annar stuðningur sé fyrirhugaður samhliða og 

beðið er um upplýsingar um fyrri stuðning við ungling og fjölskyldu. Jafnframt er 

athugað hvort sótt sé um önnur úrræði. Oftast eru félags- og heilbrigðisþjónustan 

veitendur úrræðanna. 

Í 139 tilfellum eru úrræði fyrirhuguð samhliða Unglingasmiðjunni. Sumir höfðu fleiri 

en eitt úrræði fyrirhugað samhliða, eða 193 fyrir 139 einstaklinga. Algengasti 

stuðningurinn var viðtöl við félagsráðgjafa á þjónustumiðstöð, eða í 37 tilvikum. Þar á 

eftir var úrræðið persónulegur ráðgjafi og sálfræðingur algengast. 

Í flokknum annað eru önnur úrræði, meðal annars Barnahús, viðtöl við geðlækni, 

fjölskyldumeðferð, atvinnutengt nám og reiðistjórnunarnámskeið. Voru það ein eða 

tvær umsóknir í þau úrræði (sjá töflu 11.). 

Tafla 11. Stuðningur fyrirhugaður samhliða Unglingasmiðjunni. 

Úrræði samhliða Fjöldi % 

Ráðgjafa viðtöl 37 20 

Pers. ráðgjafi 32 17 

Sálfræði viðtöl 24 13 

Annað 19 10 

BUGL 18 10 

Teymisfundir 16 8 

Liðveisla 12 6 

Stuðningsfjölskylda 11 6 

Unglingaráðgjafi 7 4 

Ráðgjafinn heim 6 3 

MST 4 2 

HAM 4 2 

Samtals 193 100% 
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Algengt er að fyrirhugað sé að unglingur taki þátt í fleiri úrræðum samhliða 

Unglingasmiðjunni árin 2011-2014 en árið 2015 eru það mun færri, eða níu 

einstaklingar. Það ár eru hlutfallslega mun fleiri sem hafa ekkert úrræði fyrirhugað 

samhliða en á hinum árunum. Hafa ber í huga mismunandi fjölda umsókna eftir árum. 

Árið 2012 eru álíka jafn margir sem hafa eitt úrræði fyrirhugað samhliða og þeir sem 

hafa það ekki. Jafnframt er algengt að tvö úrræði séu fyrirhuguð samhliða, líkt og mynd 

11. sýnir. 

Mynd 11. Fjöldi úrræða fyrirhuguð samhliða Unglingasmiðjunni. 
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Í 165 tilvikum höfðu umsækjendur áður nýtt sér annað úrræði en Unglingasmiðjuna, 

sumir fleira en eitt, eða alls 298 úrræði. Algengast var að viðkomandi hafi nýtt sér 

sálfræðiviðtöl og/eða þjónustu BUGL. Gera má ráð fyrir að fleiri hafi nýtt sér viðtöl við 

félagsráðgjafa en kemur fram á töflu, en hér eru einungis upplýsingar sem koma fram í 

umsóknum.  

Í mörgum tilvikum var úrræðið aðstoð við fjölskyldu umsækjenda. Það er 

stuðningurinn heim, stuðningsheimili og tilsjón á heimili. Í flokknum aðstoð við 

fjölskyldu eru önnur úrræði fyrir fjölskylduna. Í þeim flokki er meðal annars um að ræða 

PMTO uppeldisnámskeið, fjölskyldumeðferð, vettvangsteymi Landspítalans og 

Fjölskyldubrú Landspítalans. Eins og sjá má á töflu 12. var algengt að umsækjandi hefði 

farið á einhvers konar námskeið, flest námskeiðin beindust að félagsfærni, 

sjálfsstyrkingu, reiðistjórnun eða kvíða. 

Í flokknum annað eru úrræði líkt og heilsugæsluteymi, iðjuþjálfun og hópastarf. 

Voru það ein eða tvær umsóknir í þau úrræði.  

Tafla 12. Úrræði sem umsækjandi hefur áður tekið þátt í. 

Áður nýtt úrræði Fjöldi % 

Sálfræði viðtöl 47 16 

BUGL 44 15 

Námskeið 41 14 

Stuðningurinn heim 28 9 

Persónulegur ráðgjafi 23 8 

Annað 22 7 

Liðveisla 18 6 

Aðstoð við fjölskyldu 12 4 

Ráðgjafar viðtöl 9 3 

Stuðningsfjölskylda 9 3 

MST 8 3 

Dvöl í sveit 8 3 

Tilsjón á heimili 8 3 

Unglingaráðgjafi 7 2 

Listmeðferð 6 2 

HAM 5 1 

Starfstengt nám 4 1 

Samtals 299 100% 
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Algengt var að umsækjendur höfðu áður nýtt sér úrræði og oftast var það eitt 

úrræði. Árið 2014 voru mun fleiri sem höfðu áður nýtt sér fimm úrræði, árið 2015 var 

það enginn. Fjöldi þeirra sem höfðu ekki nýtt sér annað úrræði áður, var mestur árin 

2012, 2013 og 2014. Líkt og mynd 12. sýnir þá höfðu einungis tveir árið 2015 ekki nýtt 

sér önnur úrræði.  

 

Mynd 12. Áður nýtt úrræði. 
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Alls voru 60 umsækjendur sem sóttu um annað úrræði ásamt Unglingasmiðjunni, 

sumir þeirra sóttu um fleiri en eitt. Algengasta úrræðið sem sótt var um var 

persónulegur ráðgjafi. Í flokknum annað voru umsóknir í listmeðferð, PMTO, 

sálfræðiþjónustu, unglingaráðgjafa, atvinnutengt nám og tilsjón. Alls voru átta 

umsækjendur sem sóttu um þjónustu hjá BUGL á tímabilinu og tíu einstaklingar sóttu 

um stuðningsfjölskyldu eða stuðninginn heim (sjá töflu 13.). 

Tafla 13. Önnur úrræði sem sótt er um. 

Úrræði sem sótt er um Fjöldi % 

Persónulegur ráðgjafi 28 38 

Annað 13 18 

Liðveisla 10 14 

BUGL 8 11 

Stuðningsfjölskylda 5 7 

Stuðninginn heim 5 7 

HAM 4 5 

Samtals 73 100% 

 

Meiri hluti umsækjenda sóttu ekki um í önnur úrræði. Fjöldi þeirra sem sótti um í 

eitt úrræði var nokkuð stöðugur milli ára, að meðaltali tíu umsóknir. Árið 2015 voru hins 

vegar færri sem sóttu um í eitt úrræði, en helmingi fleiri áttu tvær umsóknir í önnur 

úrræði það árið en á hinum árunum, líkt og mynd 13. sýnir.  

 

Mynd 13. Fjöldi umsækjenda sem sækir um í önnur úrræði. 
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7.1.6 Útfylling umsókna 

Rannsakandi skráði hjá sér hversu vel umsóknir höfðu verið útfylltar. Með skilgreiningu 

á að umsókn sé ítarlega skráð er átt við þegar flestar upplýsingar koma fram í umsókn. 

Um er að ræða bakgrunnsupplýsingar, helsta vanda, greiningu á vanda, félagsleg- og 

fjölskyldustaða og þau úrræði sem varða umsækjanda. Þegar það vantaði upplýsingar, 

þá er um að ræða umsóknir þar sem þessar upplýsingar vantaði á fleiri en einum stað. 

Meiri hluti umsókna var ítarlega útfylltur, eða 77%, í 22% umsóknum vantaði 

upplýsingar. Aðeins ein umsókn hafði ekki verið nægilega vel útfyllt. Rannsakandi ákvað 

að hafa hana með í gagnasafninu því þar komu meðal annars fram upplýsingar um 

greiningar umsækjanda sem honum þótti skipta máli fyrir rannsóknina (sjá töflu 14.).  

Tafla 14. Útfylling umsókna.  

Umsókn Fjöldi 

Ítarlega útfyllt 152 
Vantar 
upplýsingar 44 
Meiri hluti 
vantar 1 

Samtals 197 

 

Rannsakandi skráði niður viðmót unglings til þátttöku í Unglingasmiðjunni. Meiri 

hluti umsækjenda voru jákvæðir til þátttöku, eða 140. Í þó nokkrum umsóknum var 

annað hvort ekki vitað um afstöðu unglings, eða þær upplýsingar voru ekki skráðar í 

umsókn, líkt og tafla 15. sýnir. 

Tafla 15. Viðmót unglings til þátttöku í Unglingasmiðjunni. 

 

Viðmót 
unglings 

Jákvætt 140 

Neikvætt 6 

Efins 14 

Ekki vitað 24 

Vantar 13 

Samtals 197 
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7.2 Niðurstaða viðtala  

Tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga, í tveimur viðtölum var rætt við tvo einstaklinga 

saman. Beitt var eigindlegri aðferðafræði í þessum hluta rannsóknarinnar líkt og greint 

var frá í sjötta kafla. Hér verður vísað í viðmælendur sem viðmælandi 1- 4. 

Niðurstöðukaflinn skiptist í sex undirkafla. Fyrst er sagt frá starfinu í 

Unglingasmiðjunni, þar næst er fjallað um starfsmenn smiðjunnar og þá þjónustu sem 

hún veitir til notenda úrræðisins og fjölskyldu þeirra. Því næst er greint frá þeim helstu 

breytingum hefur orðið á umsækjendum og áhrifin sem það hefur á unglingana sem eru 

þar fyrir. Í fjórða hluta er sagt frá því þegar þátttaka unglings líkur í úrræðinu, þar næst 

er greint frá takmörkunum úrræðisins. Að lokum er sagt stuttlega frá viðhorfum 

viðmælenda gagnvart tölvunotkun unglinga.  

7.2.1 Starfið í Unglingasmiðjunni 

Unglingasmiðjan var stofnuð árið 1977. Hugmyndafræðin sem unnið er eftir hefur lítið 

breyst en ákveðnar breytingar á starfseminni hafa orðið í takt við tímann, líkt og fjöldi 

barna í hverjum hópi og á hvaða tíma starfið hefst. Unglingasmiðjan hentar vel þeim 

hópi sem eru félagslega út undan, eiga fáa vini, hafa lent í einelti og kunna ekki leiðina 

inn í félagslíf eða félagsstarf. Unglingarnir hafa oft lágt sjálfstraust og eiga erfitt með 

félagsleg samskipti. Í smiðjunni æfa þeir sig í samskiptum í öruggu umhverfi undir 

leiðsögn fullorðinna. Notast er við hugmyndafræði valdeflingar, lausnamiðaðar 

nálgunar, virkrar hlustunar og notendasamráð. Markmiðið er að valdefla unglingana, 

styrkja sjálfsmynd þeirra og leiðbeina þeim í samskiptum þeirra á milli: „... við höfum oft 

horft á þetta eins og tilraunastöð í samskiptum, þau eru að koma og fá tækifæri til að fá 

að vera með jafnöldrum því það er eitthvað sem hefur skort“ (viðmælandi 2.). 

Hópurinn gerir ýmislegt saman sem krefst þess að vinna að sameiginlegu markmiði. 

Það er oftast eitthvað sem varðar hversdagsleg störf, til dæmis að ákveða hvað eigi að 

vera í matinn, elda og vaska upp. Starfsfólkið veitir unglingunum svigrúm til að taka 

ákvarðanir sem hópur, með því eru þau að styrkja unglingana við að takast á við alls 

konar áskoranir: „...þarna er málið að sitja á höndunum sem starfsmaður og leyfa þeim 

að finna leiðirnar og finna lausnirnar“ (viðmælandi 1.).  

Algengt er að unglingarnir séu eða hafi verið þolendur eineltis. Áhrif þess getur birst 

í samskiptum og hegðun unglinganna, þeir eiga erfitt með að treysta öðrum og sýna 
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varnarviðbrögð. Þau eigi erfitt með að eignast vini vegna þessa samskiptavanda og því 

er mikilvægt að grípa tímanlega í taumana svo unglingarnir geti átt eðlilegan 

félagsþroska líkt og viðmælandi 1. lýsir því: „þau eru í ákveðnu hegðunarmynstri sem 

hjálpar þeim heldur ekki, þú verður að vinna með það svo þau dragi það ekki með sér 

allt sitt líf...“.  

7.2.2 Starfsmenn Unglingasmiðjunnar og samskipti við foreldra  

Starfsmenn Unglingasmiðjunnar eru fimm í hvorri smiðju, þeir eru í hlutastarfi eða 33% 

starfshlutfalli ásamt forstöðumanni í fullu starfi (Reykjavíkurborg, 2014). Starfsmenn 

smiðjunnar hafa mismunandi menntun, reynslu og bakgrunn. Margir þeirra eru 

nemendur úr háskóla og starfa því samhliða skóla, en starfsmennirnir mæta klukkan þrjú 

og unglingarnir mæta hálftíma seinna. Viðmælendur eru sammála um að mikilvægt sé 

að hafa fjölbreytt starfsfólk, eða eins og viðmælandi 3. segir:  

fólkið sem var að vinna var ótrúlega flott fólk, bæði með mikla menntun og líka að 

það starfsfólk sem skoraði ekki eins hátt á menntunarstiganum hafði rosalega flotta 

reynslu og var búið að vinna þarna árum saman. 

Þegar unglingur hefur þátttöku í smiðjunni þá fær hann sinn tengil sem fylgir 

honum. Hver starfsmaður er yfirleitt með þrjá unglinga, hann spjallar við þá 

einstaklingslega, veitir þeim stuðning og hjálpar þeim að setja sér markmið: „... þannig 

vinnum við rauninni einstaklingsmiðað en þau eru alltaf mikið í hópnum“ (viðmælandi 

1.). 

Lögð er áhersla á góð samskipti við foreldra unglinganna. Foreldrum er boðið á fund 

áður en starfið hefst til að segja þeim frá starfseminni og hugmyndafræðinni sem unnið 

er eftir. Einnig býðst þeim að mæta á einstaklingsfundi til að ræða við starfsfólkið ef þau 

óska þess, það sé hluti af því að mynda tengsl við foreldrana. Nú er verið að auka 

þjónustu til unglingsins og fjölskyldu hans með því að bjóða upp á fjölskylduviðtöl og er 

félagsráðgjafi með gráðu í fjölskyldumeðferðarfræði sem tekur viðtölin. Foreldrar koma 

oft til að ræða samskiptavanda innan fjölskyldunnar eða varðandi það að setja mörk 

heima fyrir. Með því er verið að vinna bæði með unglinginn og nærumhverfi hans:  

...því þá erum við ekki bara með unglinginn... af því að maður sér alveg stundum 

líka að það er kannski eitthvað í samskiptunum sem mætti ræða og þetta er 

ákveðin leið til að vinna með það, eða bjóða upp á allavega (viðmælandi 1.). 
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7.2.3 Breyting á hópnum  

Í samtali við viðmælendur kom fram að breyting hafi orðið á þeim hópi sem nýtir sér 

þjónustu Unglingasmiðjunnar. Fleiri umsækjendur séu með greiningu einhverfu og/eða 

hegðunarerfiðleika og fjölþættari vanda. Þeir eiga oft erfitt með að vera hluti af hópi og 

ákveðnir þættir í hugmyndafræði reynslunáms hentar þeim ekki eins vel og öðrum. Því 

var ákveðið að draga úr áhrifum reynslunáms: „því mér fannst allt í einu að krakkar með 

þessar greiningar, þau meikuðu þetta ekki... að við værum alltaf að sjá til“ (viðmælandi 

3.). 

Einnig telja viðmælendur að hópurinn sem nýtir úrræðið hafi breyst og það hafi 

áhrif á unglingana sem starfsemin er upprunalega hugsuð fyrir. Það lýsi sér meðal 

annars í því að þeim finnist óþægilegt að fara á fjölfarna staði, til dæmis í bíó og keilu, 

því þeim finnist einhver í hópnum hegða sér skringilega. Viðmælandi 3. segir: „þá 

hugsuðu þau, erum við í úrræði sem er bara fyrir skrítið fólk?“. Það geti reynst viðkvæmt 

með hópi sem þessum og hætta er á að einstaklingar sem eru ekki með sterka 

sjálfsmynd dragi sig til baka og mögulega hætti í úrræðinu. Erfitt sé að setja saman hóp 

af unglingum þar sem sumir séu með hegðunarerfiðleika en aðrir ekki. Það geti leitt til 

þess að kraftar og tími starfsfólksins beinist þá frekar að þeim einstaklingum sem eru 

með hegðunarvanda og þá nái þau ekki að sinna hinum unglingunum eins vel og þau 

vildu. Viðmælandi 1. lýsir áhyggjum sínum af því: 

þarna eru krakkar sem við vitum að dragast vel að þessu, við erum að hjálpa þeim 

að fá athygli en þú nærð ekki að veita hana því hún fer öll í eitthvað annað. Þá 

finnst mér við vera að taka frá þeim það sem þau eiga að fá í rauninni og er 

ástæðan fyrir því að þau eru þarna  

Þegar rannsakandi spurði um ástæðu þess að hópurinn hafi breyst á þessum tíma 

segja viðmælendur að ein helsta ástæðan sé hvernig samfélagið hafi breyst og kvíði 

meðal krakka hafi aukist: 

... sem þú varst ekki svo mikið var við fyrir tuttugu- þrjátíu árum síðan... skólinn 

varð ekki var við það, því þetta voru börn sem þögðu og það var enginn sem skipti 

sér af því og foreldrarnir ágætir (viðmælandi 3.).  

7.2.4 Þegar þátttöku lýkur 

Viðmælendur segja að árangur úrræðisins sjáist best í því að unglingarnir mæta. Sum 

þeirra jafnvel hætta í úrræðinu af sjálfsdáðum því þau hafa tengst öðrum jafnöldrum 
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utan smiðjunnar. Hins vegar getur það reynst sumum erfitt að hætta í smiðjunni og 

stundum mælir starfsfólk með að unglingur haldi áfram í úrræðinu. Unglingabrúin hafi 

verið stofnuð meðal annars til að mæta þeim unglingum. Viðmælandi 3. setur aftur á 

móti spurningarmerki við það: „... okkur hættir við að þegar fólki líður vel og langar að 

halda áfram, að búa til framhaldshóp“. Það sé jafnframt erfitt að tengja unglingana í 

önnur úrræði eftir að þátttöku þeirra í Unglingasmiðjunni lýkur. Margir þeirra vilja ekki 

mæta í félagsmiðstöðvarnar vegna hópsins sem sækir þangað: „...þetta eru krakkar sem 

mæta ekki í félagsmiðstöðina því þau eiga sér sögu, það er búið að leggja þau í einelti, 

þau eru ekki að fara að mæta þangað inn nema að það sé unnið með þeim svolítið“ 

(viðmælandi 1.). Upp hefur komið sú umræða að færa úrræðið í félagsmiðstöðina, 

viðmælandi 3. hafi ekki viljað þá breytingu vegna eðlis úrræðisins, eða eins og hann 

orðar það:  

...ég var alltaf á bremsunni með það, því þetta er ekki afþreying heldur félagslegt 

úrræði, þetta er annar hópur, önnur vinna. Þó svo að félagsmiðstöðvarnar séu að 

gera góða hluti, er það bara allt annar handleggur, en að hjálpa þeim inn er annað... 

Unglingasmiðjan Tröð er í sama húsi og félagsmiðstöðin Miðberg. Þau nota 

húsnæðið hjá Miðbergi þegar ekkert starf er þar í gangi til að venjast húsnæðinu. 

Unglingasmiðjan hefur einnig verið í samstarfi við Hitt Húsið og nú fara þau í heimsókn 

þangað að vori til, til að fá kynningu á því hópastarfi sem býðst þeim þar. Einnig hafa 

þau fengið fólk í heimsókn til að kynna námskeið fyrir hópnum. Samkvæmt viðmælanda 

1. vilja starfsmenn þó leggja meiri áherslu á að tengja unglingana út í samfélagið, en 

hann segir það þurfi að vinna betur að því:„...við höfum bara ekki haft tök á því í 

núverandi mynd en erum að reyna að þróa þá tengingu“. 

7.2.5 Takmarkanir 

Í viðtölum kom oft fram að erfitt sé að meta hvort að úrræðið henti umsækjanda. 

Unglingarnir sem sækja um hafa oft rekist á veggi félagslega og í skólastarfinu og því er 

það vandlega metið ef þarf að synja þeim inngöngu. Það er alltaf biðlisti í úrræðið, 

stundum hefur verið laust pláss í hópnum en þá er talið að hópurinn sé of viðkvæmur til 

að fá nýjan meðlim inn. Ákvörðunin sé ávallt gerð í samráði við forstöðumann og 

tilvísunaraðila: „... þá erum við búin að ræða okkur í gegnum þetta og skoða 
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möguleikana, ef fyrirsjáanlegt er að þetta muni sprengja restina af hópnum“ 

(viðmælandi 2.).  

Einnig hafa komið tilfelli þar sem einstaklingar voru samþykktir í úrræðið en síðar 

kom í ljós að það hentaði þeim ekki. Þeir þörfnuðust meiri þjónustu en Unglingasmiðjan 

gat veitt þeim og það skapaði einnig vanda fyrir hina unglingana í hópnum. Viðmælandi 

1. segir að það sé erfitt að segja einstaklingi úr úrræðinu, sérstaklega þegar hann vill 

vera áfram og foreldrum finnst hann hafa gott af starfinu: 

en þú sérð hópinn einhvern vegin bara tvístrast upp og allt er einhvern vegin á 

hvolfi, þá er rosalega erfitt að bakka og segja „nei þetta er ekki að ganga“. Því að 

þetta náttúrulega eru foreldrar og unglingar sem þurfa að fá þjónustu en þetta er 

kannski ekki rétta verkefnið 

Í viðtölum kemur fram að þörf sé á úrræði fyrir unglinga sem eru með 

hegðunarvanda og/eða greiningu einhverfu. Unglingasmiðjan henti þeim hópi ekki því 

hún er of krefjandi og jafnframt eru þeir unglingar of krefjandi fyrir úrræðið eins og það 

er í dag. Þau séu heldur ekki nógu fötluð til að nýta sé úrræði fyrir fatlaða og því finna 

félagsráðgjafar fyrir ákveðnu úrræðaleysi fyrir þennan hóp. Sú hugmyndafræði og 

þjónusta sem Unglingasmiðjan veitir myndi henta þeim hóp að ákveðnu leyti þar sem 

kennd væri félagsfærni með jafnöldrum. Viðmælendur sjá fyrir sér úrræði sem væri líkt 

Unglingasmiðjunni en það væri meira einstaklingsmiðað, með sérhæfðara starfsfólk, í 

styttri tíma í einu og með færri unglingum í hópi: 

...það er rosalega mikið um þessa erfiðu og miklu greiningar, þar sem það vantar 

úrræði sem er Unglingasmiðja en fyrir krakka sem eru bæði með hegðunarerfiðleika 

og á einhverfurófi sem eiga í kannski erfiðleikum með að nýta sér úrræði með 

krökkum sem kannski standa vel en eru bara félagslega einangraðir (viðmælandi 

4.). 

7.2.6 Aukin tölvu- og snjallsímanotkun meðal unglinga 

Í samtali við viðmælendur kemur fram að þeir hefðu tekið eftir því að umhverfi unglinga 

hafi breyst með tímanum. Sé það meðal annars til komið vegna aukinnar tölvu- og 

snjallsímanotkunar og foreldrar eigi stundum erfitt með að hafa hemil á notkuninni. 

Notkunin geti þróast yfir í tölvufíkn og það geti haft áhrif á skap unglinganna, eins og 

viðmælandi 1. segir: „...þau eru orðin bara ofboðslega pirruð og það getur orðið mikið 

vandamál...“. Það hafi komið fyrir að tölvan hefði slíkt aðdráttarafl að krakkarnir hættu í 
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Unglingasmiðjunni, því þau töldu sig ekki þurfa að vera í samskiptum og sáu ekki 

tilganginn í að mæta. 

Einnig hefur þessi aukna notkun hafi áhrif á samskiptamynstur unglinga, bæði við 

aðra jafnaldra og foreldra. Þau séu jafnvel ekki í neinum samskiptum í skólanum, en 

þegar heim er komið þá hafa þau samskipti við aðra á netinu. Viðmælendur segja að það 

komi fram í samtölum við unglingana að þeir telji sig eiga vini, þó þeir hitti þá ekki. 

Tölvunotkunin geti verið jákvæð að því leyti að einangraðir unglingar séu í einhverjum 

samskiptum, en aftur á móti hefur það áhrif á félagsmótun þeirra: „... og þú átt kannski 

vini úti í heimi þegar þú ert að spila „online“ leiki og þér finnst þú eiga vini, en það eru 

bara tölvuvinir“ (viðmælandi 4.).  

Í næsta kafla er leitast við að svara rannsóknarspurningum og niðurstöður og 

umfjöllun í fræðilega kaflanum dregnar saman. 
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8 Umræða  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort að breyting hafi orðið á umsækjendum 

Unglingasmiðjunnar á árunum 2011-2015. Einnig var athugað hvort að úrræðið sé að 

mæta þörfum hópsins. Til að svara rannsóknarspurningum voru 197 umsóknir um 

úrræðið innihaldsgreindar. Gögnin voru í vörslu gagnasafns Reykjavíkurborgar. Í þessum 

kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum og umfjöllun í fræðilegum 

kafla tengd við niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður sagt frá einkennum 

umsækjenda, það er greiningar á vanda og félagslegum- og heimilisaðstæðum þeirra. 

Því næst verður fjallað um Unglingasmiðjuna, styrkleika úrræðisins og takmarkanir.  

8.1 Greiningar á vanda 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að meirihluti umsækjenda var með greiningu lyndis-, 

þroska- eða geðröskunar, eða 87%, margir þeirra voru með fleiri en eina greiningu. Árið 

2015 voru 75% umsækjenda með fleiri en eina greiningu, var það hæsta hlutfallið 

samanborið við hin árin. Niðurstöður viðtala benda til þess að umsækjendur eigi við 

fjölþættari vanda að stríða í dag en áður ef marka má fjölda greininga með hverju barni. 

Algengasta greiningin var ADHD, en algengir samkvillar ADHD eru námsörðugleikar, 

kvíðaraskanir, skapgerðarraskanir og hegðunarraskanir (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). 

Kvíðaraskanir voru næst algengustu greiningar meðal umsækjenda, eða 28% af 

heildarfjölda voru með slíka greiningu. Eins og komið hefur fram áður er kvíði almennt 

eðlilegur hluti af þroska barns en ef hann verður of mikill getur hann haft áhrif á virkni 

og félagsþroska þess (Silverman og Treffers, 2001). Félagskvíði lýsir sér þannig að 

viðkomandi upplifir ótta við eina eða fleiri félagslegar aðstæður þar sem hann hittir 

ókunnuga eða á í hættu að verða fyrir gagnrýni (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015).  

Að meðaltali voru 20% umsækjenda með skráðan hegðunarvanda á tímabilinu. Alls 

voru 27 með greiningu mótþróaþrjóskuröskunar (MÞR) og fer þeim hlutfallslega 

fjölgandi með árunum. Eitt einkenni MÞR er að viðkomandi á erfitt með jafnaldratengsl, 

á erfitt með að fara eftir fyrirmælum og missir auðveldlega stjórn á skapi sínu (Sadock, 

Sadock og Ruiz, 2015).  
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Samanlagður fjöldi umsækjenda með einhverfu eða asperger var 51. Hlutfall þeirra 

var breytilegur eftir árum, til dæmis voru þeir fjórir eða 11% árið 2014, en árið 2015 

voru þeir helmingi fleiri eða 29% umsækjenda. Jafnframt var greining á einhverfu 

algengasta greiningin meðal barna sem leita til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins, 

en alls fengu 799 börn og ungmenni slíka greiningu frá 2011-2016 (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, 2013a, 2013b, 2014, 2016, 2017). Helsta einkenni einhverfu er 

viðvarandi hömlun á félagslegum samskiptum og félagslegum tengslum í mismunandi 

aðstæðum (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). Á unglingsárum verða auknar félagslegar 

áskoranir sem erfiðara er fyrir einstakling með einhverfu að takast á við og getur það 

meðal annars leitt til félagslegrar einangrunar og kvíða (Connolly og Pierson, 2012).  

Þroskahömlun var þriðja algengasta greiningin eða fjórðungur umsækjenda voru 

með einhvers konar þroskahömlun. Það er hlutfallslega mjög fjölmennur hópur árið 

2015, eða 40% umsækjenda. Eins og kemur fram í fræðilega kaflanum þá er 

þroskahömlun flokkuð eftir alvarleika hennar. Mikilvægt er að umhverfið styðji við þá 

einstaklinga því viðeigandi stuðningur og þjálfun getur haft áhrif á vitsmunaþroska og 

aðlögunarfærni þeirra (ICD-10, 2016). Það má telja að starfsemi Unglingasmiðjunnar geti 

verið einn af þeim styðjandi þáttum, því þar fer fram þjálfun og stuðningur í félagsfærni.  

Margir umsækjenda höfðu nýtt sér úrræði eða sóttu um þjónustu hjá félags- eða 

heilbrigðisþjónustu. Má þar nefna BUGL, en þar fer meðal annars fram greining og 

meðferð á geðröskunum og ráðgjöf (Landspítali, 2016). Einnig var algengt að 

viðkomandi nýtti sér viðtöl við félagsráðgjafa eða sálfræðing.   

Eins og rætt var í fræðilegum kafla um skrásetningu mála þá starfar starfsfólk hjá 

hinu opinbera eftir upplýsingalögum nr. 140/2012. Í 44 umsóknum taldi rannsakandi að 

mikilvægar upplýsingar vantaði í umsókn, til að mynda þá vantaði upplýsingar um 

fjölskyldusamsetningu í átta umsóknum. Í alls 18% umsókna vantaði afstöðu 

umsækjenda til þátttöku í úrræðinu eða þær upplýsingar voru ekki skráðar í umsókn. 

Rannsakandi skráði einnig hjá sér hvort styrkleikar unglinganna kæmu fram. Var þar 

áberandi munur á milli kynja, eða í 46% tilvika hjá stúlkum komu fram styrkleikar þeirra 

og 63% tilvika hjá drengjum. Þessi munur vekur spurningar hjá rannsakanda, meðal 

annars hvort að kyn félagsráðgjafa hafi þar áhrif, eða hvort að horft sé frekar fram hjá 

styrkleikum hjá stúlkum. 
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8.2 Félagslegar aðstæður 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að helsti vandi umsækjenda var námsörðugleikar, 

eða í 57% tilvika. Alls höfðu 40 umsækjendur lélega skólamætingu og fór þeim 

hlutfallslega fjölgandi á milli ára. Í fræðilega hluta rannsóknarinnar kemur fram að 

nemendur með námsörðugleika eru oft kvíðnir, upplifa streitu vegna skóla og hafa 

lélegri félagsfærni en jafnaldrar þeirra (Beuchemin, Hutchins og Patternson, 2008). 

Félagsráðgjafar skráðu helsta vanda oft í annað, eða í 40% umsókna. Þar var 

vandinn oftast félagsleg einangrun og félagslegir og/eða tilfinningalegir örðugleikar. 

Niðurstöður sýna einnig að algengt var að umsækjendur væru vinafáir, það er annað 

hvort vinalausir eða eiga einn eða tvo vini. Einnig höfðu 46 af 197 umsækjendum verið 

þolendur eineltis. Viðmælendur rannsóknarinnar sögðu að algengt væri að unglingar 

segi að þeir eigi vini, en síðar kæmi í ljós að þeir einungis hitti þá innan veggja skólans 

eða ræði við þá á netinu. Lítil samskipti séu við þá utan þessara aðstæðna. Þeir töldu 

einnig að óhófleg tölvunotkun hafi áhrif á félagsfærni unglinga og samskipti þeirra við 

foreldra. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eyða 32% umsækjenda 

óhóflegum tíma í tölvu. Niðurstöður Rannsóknar og greiningar (2016) sýndu jafnframt 

að notkun samskiptamiðla og tölvuleikjaspilun er algeng meðal ungmenna á Íslandi.  

Margir umsækjenda höfðu nýtt sér þjónustu persónulegs ráðgjafa, eða sóttu um 

úrræðið. Hlutverk ráðgjafans er meðal annars að styrkja barnið félagslega, 

tilfinningalega og siðferðilega og aðstoða það við að kynnast öðrum eða nýjum 

tómstundum (Barnaverndarstofa, 2015). Mikilvægt er að unglingar eigi vini. Slík tengsl 

veita meðal annars tilfinningalegan stöðugleika, ánægju og afslöppun og kemur í veg 

fyrir einmanaleika og þunglyndi (Wilkinson, 2010). Einmanaleiki getur hins vegar gert 

það að verkum að viðkomandi finnur fyrir óöryggi og á erfitt með að treysta öðrum, þar 

af leiðandi þróar hann með sér varnarhætti sem einkennast af neikvæðum viðbrögðum 

til annarra (Cacioppo og Hawkey, 2009). Starf Unglingasmiðjunnar beinist meðal annars 

að því að leiðbeina unglingum í félagslegum samskiptum við jafnaldra. 

8.3 Heimilisaðstæður 

Þegar litið er til heimilisaðstæðna umsækjenda þá var algengt að þeir búi hjá einstæðri 

móður. Næst algengast var að þeir búi með báðum kynforeldrum sínum, þar á eftir búa 



86 

unglingar með kynmóður og stjúpföður. Hjá 34 umsækjendum voru einhvers konar 

veikindi á heimilinu og í 25 tilvikum var samskiptavandi inn á heimilinu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að í 64 tilvikum hafi Barnavernd haft afskipti af 

umsækjanda, hlutfallið var hæst árið 2015. Algengt var að fjölskylda umsækjenda væri 

að nýta sér eða hefði nýtt sér úrræði félags- eða heilbrigðisþjónustunnar. Oftast var það 

stuðningur sem kom inn á heimilið. 

Í kafla fjögur er sagt frá tengslakenningunni. Samkvæmt henni hefur traust 

tengslamyndun verndandi áhrif á þróun geðræns- og hegðunarvanda unglings. Hins 

vegar geta bágborin tengsl við umönnunaraðila haft skaðleg áhrif á félagslegan og 

tilfinningalegan þroska unglings (Debbané o.fl., 2017). Því er mikilvægt að stuðla að 

góðum tengslum foreldra og unglings. Í niðurstöðum viðtala kom fram að lögð sé 

áhersla á gott samstarf við foreldra unglinganna í Unglingasmiðjunni. Þeim sé meðal 

annars boðið upp á fundi og fjölskyldumeðferð. Í slíkri meðferð er unnið með 

fjölskylduna sem heild og oft miðast hún að því að bæta samskipti innan fjölskyldunnar. 

Það má því ætla að þessi viðbót muni gagnast unglingunum og fjölskyldum þeirra.  

8.4 Styrkleikar Unglingasmiðjunnar 

Unglingasmiðjan starfar eftir hugmyndafræði reynslunáms, lausnamiðaðri nálgunar og 

virkri hlustun. Markmið hennar er að efla sjálfstraust, styrkja hópkennd og efla félagsleg 

samskipti með hópavinnu (Reykjavíkurborg, e.d.-e) Samkvæmt rannsóknum getur 

hópavinna með unglingum verið góður vettvangur til að veita þeim aðstæður fyrir 

persónulegan vöxt og tilfinningalegan og félagslegan þroska (Leichentritt og Shectman, 

2010). 

Samkvæmt fyrirliggjandi rannsóknum hefur Unglingasmiðjan haft jákvæð áhrif á 

notendur hennar (Belinda Karlsdóttir, 2012; Sigurlaug H. Traustadóttir, 2009). Foreldrar 

greina einnig frá jákvæðri breytingu á hegðun og líðan unglings, bæði heima fyrir og í 

skóla (Belinda Karlsdóttir, 2017). Starf og hugmyndafræði Unglingasmiðjunnar hefur 

haldist frá árinu 1977 sem hentar vel ákveðnum hópi unglinga. Árangur úrræðisins má 

meðal annars sjá í því að unglingarnir mæta í stað þess að vera heima og mörgum tekst 

að tengjast jafnöldrum fyrir utan smiðjuna. Margir unglinganna forðast að mæta í 

félagsmiðstöðvar, því þeir eiga sér sögu með þeim hópi sem sækir þangað. Samkvæmt 

stýrihópi um frístundaþjónustu og félagsstarf er eitt af forgangsaðgerðum að ýta undir 
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jöfnuð og bæta aðgengi að frístundastarfi. Bæta eigi aðstöðu í félagsmiðstöðvum og 

skapa aðstæður til að koma betur til móts við unglinga í minnihlutahópum og hvetja til 

verkefna sem draga úr félagslegri einangrun þeirra (Reykjavíkurborg, 2017b). 

8.5 Takmarkanir Unglingasmiðjunnar 

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 segir meðal annars að 

félagsþjónusta skuli tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og unglinga og skuli 

gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Reykjavíkurborg ber jafnframt 

ábyrgð á þjónustu við fatlað fólk (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Í áttundu grein laga um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 segir að fötluðum skuli veita þjónustu sem tryggir þeim 

félagslegan stuðning og félagslegt samneyti. Mikilvægt er fyrir börn og unglinga með 

fatlanir að þau fái að vera með öðrum jafningjum, samanber rannsókn Rannveigar 

Traustadóttur (2008).  

Einn mikilvægasti þáttur hópavinnu er þéttleiki hópsins þar sem unglingar fá 

samþykki og stuðning frá jafningjum (Shechtman og Gluck, 2005). Í niðurstöðum viðtala 

kemur fram að komi hafi fyrir að einstaklingar sem teknir höfðu verið inn í úrræðið 

höfðu ekki hentað hópnum sem þar hafi verið. Þá hefði stundum þurft að draga til baka 

þátttöku þeirra. Einnig eiga margir unglingar með hegðunarvanda erfitt með að vera í 

hópi. Þau krefjast meiri athygli og tíma frá starfsmönnum og það bitni á öðrum krökkum 

í úrræðinu. Það hafi áhrif á hópinn þegar einstaklingur innan hans hegðar sér ekki í 

samræmi við það sem þau eru vön, þá sé hætta á að þeir ljúki þátttöku í úrræðinu. 

Jafnframt hefur þurft að draga úr reynslunámi í starfinu, þar sem það hentaði ekki 

unglingum með einhverfugreiningu. Eins og kemur fram í fræðilega kaflanum þá er eitt 

af einkennum einhverfu ósveigjanleiki til breyttrar rútínu (Sadock, Sadock og Ruiz, 

2015). Sumir umsækjendur hafa ekki nógu mikla þjónustuþörf til að fara í úrræði sniðið 

fötluðum, en þau þurfa sérhæfðari þjónustu en Unglingasmiðjan getur veitt þeim. Þeir 

lenda því á milli úrræða. Úrræði líkt og Unglingasmiðjan myndi henta þeim vel með 

nokkrum breytingum, líkt og sérhæfðari starfsmannahópur og færri unglingar í hverjum 

hópi. 
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8.6 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að breytingar hafa orðið á hópi umsækjenda á 

árunum 2011-2015. Greiningar hjá umsækjendum fer fjölgandi eftir árum og 

hlutfallslega eru fleiri umsækjendur með greiningu mótþróaþrjóskuröskunar, einhverfu 

og þroskahömlun árið 2015 en hin árin. Viðmælendur greindu einnig frá þeirri breytingu 

og töldu það hafa áhrif á úrræðið og notendur úrræðisins.  

Unglingasmiðjan mætir þörfum þess hóps sem hún er ætluð fyrir. Hins vegar má 

telja að úrræðið sé of krefjandi fyrir unglinga með hegðunarvanda og/eða 

einhverfugreiningu. Þeir unglingar setja jafnframt meira álag á starfsfólk og það bitnar á 

restinni af hópnum. Það má því telja að annað sérhæfðara úrræði myndi henta þeim 

hópi betur. 
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9 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að breyting hafi orðið á umsækjendum í 

Unglingasmiðjuna. Samkvæmt þeim gögnum sem aflað var má sjá að greiningum meðal 

umsækjenda hafi fjölgað og í sumum tilvikum hafi vandi þeirra breyst. Algengt var að 

þeir hefðu nýtt sér önnur úrræði félags- og/eða heilbrigðisþjónustunnar. Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á þjónustu fyrir börn og fatlað fólk. Unglingasmiðjan eins 

og hún er í dag hentar þeim hópi sem hún er ætluð fyrir, það er unglingum sem eiga við 

félagslegan vanda að etja og þurfa leiðbeiningar í samskiptum. Þegar unglingar með 

meiri þjónustuþörf vegna hegðunarvanda og greininga hefja þátttöku í úrræðinu þá er 

hætta á að það setji hópinn í uppnám. Það leiðir til þess að mögulega þurfi viðkomandi 

að hætta eða þeir unglingar sem úrræðið var upprunalega ætlað fyrir segi sig úr 

úrræðinu. Það má því telja að Unglingasmiðjan geti ekki þjónað báðum þessum hópum 

samtímis, eins og staðan er í dag. Rannsakandi telur að það sé vænlegast að sníða 

úrræði sem væri svipað Unglingasmiðjunni, sem myndi henta betur unglingum með 

hegðunarvanda og/eða einhverfurófs greiningu. Það myndi þjóna notendum og 

foreldrum þeirra betur og væri jafnframt vænlegra fyrir starfsmenn.  

Styrkleikar þessarar rannsóknar voru að tengsl rannsakanda voru engin við 

viðfangsefnið, því var hann hlutlaus með öllu. Úrtakið var nógu stórt til að sýna fram á 

helstu einkenni umsækjenda. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru að ekki var rætt 

við notendur þjónustunnar og vantaði þeirra sjónarmið. Jafnframt má telja að árabilið 

sem ákveðið var að rannsaka hafi verið of stutt, því ekki var hægt að sjá þá miklu 

breytingu sem varð á umsækjendum.  

Við gerð þessarar rannsóknar þá vaknaði upp nokkrar spurningar hjá rannsakanda, 

til að mynda hvaða ástæður liggja á bakvið mismunandi skráninga í umsóknir 

skjólstæðinga. Einnig væri áhugavert skoða viðmót notenda úrræðisins og sjá hvort eða 

hvernig þessi breyting á umsækjendum hefur áhrif á þá. Einnig telur rannskandi 

mikilvægt að rannsaka betur fjölda greininga á vanda unglinga og hvort að sá stuðningur 

og úrræði sem eru í boði núna séu að mæta þeim hópi.  
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Þessi rannsókn bætist við þær rannsóknir sem varða úrræði félagsþjónustunnar, 

rannsakandi vonar að hægt sé að draga lærdóm af umfjöllun hennar og niðurstöðum. 

Hann vonar jafnframt að rannsóknin nýtist Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, notendum 

Unglingasmiðjunnar og fjölskyldum þeirra.  

 
____________________________________ 

Elínborg Hulda Gunnarsdóttir 
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Viðauki 1. Kóðunarblað rannsóknar 

1. Umsóknarár 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

2. Kyn 

 KK 

 KVK 

3. Fæðingarár 

 1995 

 1996 

 1997 

 1998 

 1999 

 2000 

 2001 

 2002 

4. Megin vandi barns 

 Hegðunarerfiðleikar 

 Áfengisneysla 

 Skólaerfiðleikar 

 Útigangur 

 Ofbeldi (gerandi) 

 Ofbeldi (þolandi) 

 Afbrot 

 Uppeldisaðstæðum áfátt 

 Annað 

 Vantar upplýsingar 

5. Fjölskyldugerð 

 Báðir foreldrar 

 Móðir  

 Faðir 

 Annað 

 Vantar upplýsingar 

6. Veikindi í fjölskyldu 

 Já 

 Nei 

 Vantar upplýsingar 

7. Samskiptavandi á heimili 

 Já  

 Nei 

 Vantar upplýsingar 

8. Styrkleikar umsækjanda 

 Nám/námsgrein 

 Skapgerð 

 Áhugamál 

 Vantar upplýsingar 

9. Félagsleg staða umsækjanda 

 Vinalaus 
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 Vinafár 

 Vinir í skóla 

 Vantar upplýsingar 

10. Saga um einelti 

 Já  

 Nei 

 Vantar upplýsingar 

11. Er skólasókn umsækjanda 

ábótavant 

 Já 

 Nei 

 Vantar upplýsingar 

12. Eyðir umsækjandi óhóflegum tíma í 

tölvu 

 Já 

 Nei 

 Vantar upplýsingar 

13. Greiningar umsækjanda 

 String breyta 

14. Þau úrræði sem eru fyrirhuguð 

samhliða Unglingasmiðjunni 

 String breyta 

15. Þau úrræði sem umsækjandi hafði 

áður nýtt sér 

 String breyta 

16. Þau úrræði sótt er um samhliða 

umsókn til Unglingasmiðjunnar 

 String breyta 

17. Afskipti Barnaverndar 

 Já  

 Nei 

 Vantar upplýsingar 

18. Útfylling umsóknar 

 Ítarlegt 

 Vantar upplýsingar 

 Óútfyllt 

19. Viðmót barns til úrræðisins 

 Jákvætt  

 Neikvætt 

 Ekki vitað 
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Viðauki 2. Umsóknareyðublað 
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Viðauki 3. Leyfisbréf frá Velferðarsviði
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Viðauki 4. Vinnslusamningur við Reykjavíkurborg 

 

 

 

Vinnslusamningur 

 

1.grein 

Samningur þessi tekur til vinnu við rannsókn á unglingasmiðjunum í Keilufelli og Borgartúni 

til að kanna hvort markhópur úrræðanna hafi breyst á tímabilinu 2011-2015. Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar kt.530269-7609 Borgartúni 12-14 gerir hér með samning við Elínborgu 

Huldu Gunnarsdóttur MA-nema í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands (HÍ). 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er leiðbeinandi Elínborgar, Unnur Ingólfsdóttir aðjúnkt í 

félagsráðgjöf við HÍ. 

 

 

2.grein 

Lagagrundvöllur samnings þessa er Lög um persónuvernd nr. 77/2000, samkvæmt 13. gr. 

laganna er vinnsluaðila/rannsakenda einungis heimilt að starfa samkvæmt fyrirmælum 

ábyrgðaraðila á persónuupplýsingum um notendur unglingasmiðjanna á tímabilinu 2011-

2015. Rannsakanda ber samkvæmt samningi þessum að fylgja mannréttindastefnu 

Reykjavíkurborgar sem samþykkt var í borgarstjórn 16. maí 2006. 

 

 

3.grein 

Velferðasvið veitir aðgang að persónugreinanalegum skráðum gögnum í Málaskrá varðandi 

umsóknir í unglingasmiðjur í Keilufelli og Borgartúni á tímabilinu 2011-2015. Skoðun og vinnsla 

skráðra gagna úr Málaskrá skal fara fram í starfsstöð velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og 

upplýsingar um notendur fara ekki út úr starfsstöðinni. Upplýsingar þær sem rannsakandi fær 
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um notendur fara ekki út úr starfsstöð velferðarsviðs nema að þær séu ópersónugreinanlegar. 

Það á einnig við um ritgerðar og greina skrif um niðurstöður rannsóknar. 

4. grein 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á þeim skráðum gögnum sem vinnsluaðili 

fær aðgang að. Með samningi þessum veitir velferðarsvið Elínborgu Huldu Gunnarsdóttur 

rannsakanda aðgang að gögnum til vinnslu undir leiðsögn leiðbeinanda í félagsráðgjöf á 

tímabilinu 25. maí til 31. desember 2017 í samvinnu við Erlu Björg Sigurðardóttur 

deildarstjóra gæða og rannsókna á skrifstofu sviðsstjóra velferðarsviðs. 

 

5.grein 

Tengiliðir velferðarsviðs Reykjavíkurborgar er Erla Björg Sigurðardóttir deildarstjóri gæða og 

rannsókna á skrifstofu sviðsstjóra velferðarsviðs. 

 

6.grein 

Varðveita skal með tryggilegum hætti þau gögn er varða persónulega hagi einstaklinga þannig 

að óviðkomandi aðilar fái þar ekki aðgang. Rannsakandi er bundin þagnarskyldu um málefni 

einstaklinga og helst þagnarskyldan að samningi loknum. 

 

7.grein 

Samningi þessum verður ekki breytt nema með skriflegu samkomulagi. 

 

8.grein 

Samningur þessi tekur gildi við undirritun og gildir til 31. desember 2017. 

 

Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum og heldur hvor samningsaðili einu 

eintaki. 

 

Reykjavík 25.05.2017 

f.h. velferðarsviðs Reykjavíkur vinnsluaðili 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

____________________________________ 

Erla Björg Sigurðardóttir Elínborg Hulda Gunnarsdóttir 
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Viðauki 5. Leyfi Persónuverndar 
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Viðauki 6. Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi 1.  

Hver er aðkoma þín að Unglingasmiðjunni? 

Hver er reynsla þín af úrræðinu? 

Hverjir eru starfsmenn Unglingasmiðjunnar? 

Hvaða hugmyndafræði er unnið eftir? 

Hefuru tekið eftir einhverjum breytingum í úrræðinu? 

Hefuru tekið eftir breytingum á umsækjendum í úrræðinu? 

Hvernig metur þú árangur úrræðisins? 

Hverjar telur þú vera helstu áskoranir? 

Eitthvað fleira sem þú vilt taka fram? 

 

Viðtalsrammi 2.  

Hver er afstaða þín til Unglingasmiðjunnar? 

Hvaða hópi telur þú hún henta best? 

Hefur þú tekið eftir breytingum á umsækjendum í úrræðið? 

Eitthvað fleira sem þú vilt taka fram? 

 

 

 

 


