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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um afbrotahegðun barna og unglinga eftir kyni, réttindi þeirra 

sem brjóta af sér og áhættuhegðun. Markmið ritgerðarinnar er að veita innsýn í  afbrot 

barna og unglinga. Í ritgerðinni er  sérstaklega fjallað um Félagslegu 

taumhaldskenninguna og Stimplunarkenninguna og þær tengdar við  afbrot barna og 

unglinga. Fjallað er um réttindi þeirra barna sem brjóta af sér. Þá er sagt frá þeim sérstöku 

áhættuþáttum sem get ýtt undir afbrotahegðun barna og unglinga.  Síðan er fjallað um 

MST fjölkerfameðferðina sem er úrræði sem borið hefur árangur bæði hér á landi og 

erlendis og einnig er  skoðað úrræði sem  ekki er notað hér á landi en hefur borið árangur 

erlendis. Niðurstöður ritgerðarinnar sýndu fram á að karlar fremja alvarlegri og 

ofbeldisfyllri glæpi og konur eru oftar í afbrotum án fórnarlamba eins og vændi, 

fíkniefnaneyslu og þjófnuðum. Áhættuþættir sýndu að jafningjahópurinn og fjölskyldan 

hefðu mestu áhrif á afbrotahegðun unglinga. Hlutverk félagsráðgjafa er mikilvægt í vinnu 

með börnum sem gerast brotleg. Félagsráðgjafar hafa faglega þekkingu sem nýtist þeim í 

starfi og þekkja til úrræða og lausna fyrir börn sem þurfa á því að halda. Félagsráðgjafar 

hafa líka þá hæfni til að geta þróað nýtt úrræði fyrir börn eins og  First step to Success 

meðferð sem fjallað er um í ritgerðinni.  
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Formáli 

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

Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Steinunni Hrafnsdóttur fyrir faglega ráðgjöf auk 

þess sem ég vil þakka aðstoðarleiðbeinandanum mínum Snjólaugu Birgisdóttur fyrir góða 

ráðgjöf og uppbyggilega gagnrýni. Einnig  vil ég nýta tækifærið og þakka Agli Birgissyni 

fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu í gegnum allt námið.  
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1 Inngangur 

Undanfarin ár hefur skapast mikil umræða í íslensku samfélagi um andfélagslega hegðun barna 

og unglinga og hvaða úrræði séu í boði fyrir þau börn sem eiga við margs konar hegðunarvanda 

að stríða. Það berast fréttir af börnum og unglinum sem tengdar eru við afbrota- og 

undirheima bæja og borgar en oft á tíðum virðist lítið vera um raunveruleg og varanleg úrræði 

fyrir viðkomandi börn og ungmenni.  

 Allmörg börn gerast brotleg á uppvaxtarárum sínum og stundum er talað um að það sé 

eðlilegur hluti af persónuþroska einstaklinga. En þegar barn  fremur afbrot eða sýnir 

áhættuhegðun skiptir miklu máli að veita barninu stuðning og grípa til aðgerða fljótt til þess 

að reyna að koma í veg fyrir að það lendi á frekari braut afbrota í framtíð sinni (McCord J, o.fl., 

2001). 

Í þessu BA  verkefni er umfjöllunarefnið börn og unglingar sem brjóta af sér, réttarvörslukerfið 

þeim til handar, áhættuþættir og úrræði. Reynt var að skoða sérstaklega mun á afbrotahegðun 

á milli kynja en staðreyndin er sú að konur  fremja mun færri glæpi heldur en karlar. Félagslegt 

taumhald kynjanna hefur verið vinsæl skýring til að útskýra þennan mismun á afbrotahegðun 

milli kynja. Þrátt fyrir það  að náðst hefur töluverður árangur í jafnrétti kynjanna í samfélaginu, 

meðal annars með bættri atvinnustöðu kvenna og auknum tækifærum þeirra í samræmi við 

karla, þá ætti taumhald kynjanna ekki að vera eins mikið við lýði og það var hér áður fyrr og 

konur ættu að vera jafn líklegar og karlar til að fremja afbrot. 

 Rannsóknarspurningar sem höfundur leitast eftir að fá svör við eru eftirfarandi, 

afbrotahegðun barna og unglinga er reynt að varpa ljósi á mun afbrotahegðunar eftir kyni. 

Hverjir eru helstu áhættuþættir barna og unglinga sem fremja afbrot og hvaða úrræði standa 

þeim til boða sem eru vænleg til árangurs ?  

 Ritgerð þessi er heimildaritgerð og við vinnslu á ritgerðinni voru skoðaðar margar 

rannsóknir, fræðigreinar og bækur um viðfangsefnið.  Ritgerðinni er skipt niður í sjö kafla, fyrst 

er  greint frá kenningum sem varpa ljósi á afbrotahegðun barna og unglinga, síðan eru réttindi 

barna skoðuð útfrá Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og þar með skoðað barnavernd á 

Íslandi, hlutverk hennar og störf. Í kafla fjögur er sagt frá réttarkerfi ungra afbrotamanna og  

skoðuð eru börn sem eru annað hvort ósakhæf eða sakhæf, hvað það þýðir og hvað gert er í 

þeirra málum. Í  Kafli fimm er leitast við að skoða afbrot barna og unglinga og hvernig kynin 

eru ólík þegar kemur að afbrotum. Kafli sex fjallar um áhættuþætti sem geta leitt til þess að 

börn og unglingar fremji afbrot. Í kafla sjö er fjallað sérstaklega um tvö úrræði fyrir börn og 
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unglinga sem gerst hafa brotleg sem borið hafa árangur. Í lokaorðum eru svo teknar saman 

niðurstöður ásamt umræðum og rannsóknarspurningum svarað.  

 

2 Kenningar 

2.1 Félagslegt taumhald 

Kenning Travis Hirchi um félagslegt taumhald (e.social bond theory) hefur verið leiðardæmi í 

afbrotafræði. En Travis Hirchi kom með kenninguna árið 1969(Hirchi, 1969).  

Í kenningu Hitchi kemur fram hvað það er sem getur orsakað afbrotahegðun ásamt því hvað 

það er sem heldur aftur af fólki þegar kemur að afbrotum. Taumhaldskenningin er talin vera 

ein sú mikilvægasta varðandi það að útskýra afbrotahegðun unglinga (Thio,2010; Siegel, 

2014).  

Hirchi taldi að allir einstaklingar væru líklegir til að brjóta af sér og að ástæða þess að 

einstaklingar leiddust út í afbrot væri skortur á eftirliti sem gæfi einstaklingum svigrúm til að 

vega og meta ávinning og tap af afbrotahegðun. En ástæða þess að einstaklingar fremdu ekki 

afbrot væri vegna félagslegra tengsla við samfélagið og hefðbundnar stofnanir þess (Siegel, 

2014). Hirchi setti fram þessi félagslegu tengsl í fjögur nátengd og samverkandi birtingarform 

(Hirchi, 1969).  

Það fyrsta er tilfinningatengsl (e.attachment) Hirchi taldi að það væru mikilvægustu 

tengslin. Þetta eru þau tengsl sem einstaklingur myndar við fjölskyldu sína, vini, skóla og 

stofnanir samfélagsins. Ef einstaklingur er í góðum tengslum við þessa hópa samfélagsins er 

hið félagslega taumhald mjög virkt. Börn og unglingar bera sig saman við vini og jafningja, 

skólinn er einnig áhrifaþáttur vegna þess að þar rækta börn og unglingar vitsmunagáfur sínar 

og móta sjálfsmynd sína í samanburði við jafningja. Tengsl barna og foreldra skipta þó mestu 

máli, án góðrar tengingar við foreldra er líklegra að barn beri minni virðingu fyrir öðrum og þar 

með lögum og reglum og  því eru meiri líkur á því  að barn leiðist út í afbrot. Séu 

tilfinningatengsl náin innan fjölskyldunnar eru meiri líkur á að einstaklingnum sé ekki sama um 

hvaða skoðun fjölskyldan hefur á hegðun hans. Börn og unglingar sem eiga í sterkum 

tilfinningatengslum við foreldra sína eru ólíklegri til að sýna af sér óæskilega hegðun eins og 

afbrot vegna þess að  þau vilja ekki valda foreldrum sínum vonbrigðum. Því virkar góð 
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tilfinningatengsl sem góð forvörn gegn afbrotahegðun vegna þess að börn og unglingar sem 

hafa sterk tilfinningatengsl við foreldra sína meta þau neikvæðu áhrif sem afbrotahegðun 

þeirra gæti haft (Hirchi,1969; Siegel, 2014).  

Annað birtingarformið er skuldbinding (e.commitment) sem felur í sér þau 

langtímamarkmið sem einstaklingar hafa, en með því er átt við  að ef einstaklingur sem eyðir 

tíma sínum í að mennta sig, byggja upp starfsframa og aðrar hefðbundnar athafnir þá er 

viðkomandi ekki eins líklegur til að fremja afbrot, vegna þess að hann vill ekki eyðileggja 

orðspor sitt með því að sýna andfélagslega hegðun og fórna góðu orðspori fyrir skammtíma 

gróða. Börn sem drekka og sýna andfélagslega hegðun eru líklegri til að falla í skólanum, eins 

með þau  börn sem falla í skólanum,  þau eru líklegri til að byrja að drekka og sýna 

andfélagslega hegðun, því þeim finnst þau ekki hafa neinu að tapa hvort sem er (Hirchi, 1969; 

Siegel 2014).  

Þriðja form Hirchi er  þátttaka (e.involvement). Hann hélt því fram að því meira sem 

einstaklingurinn væri í uppbyggilegu starfi eins og í vinnu, skóla, tómstundum og félagsstörfum 

því  minni tími og áhugi væri fyrir frávikshegðun. Eftir því sem börn og unglingar hefðu meira 

fyrir stafni eins og tómstundir og íþróttir því  minni líkur væri á því að þau hefðu tíma til að 

fremja afbrot. 

Síðasta og fjórða birtingarformið er trú (e.belief). Það felur í sér að því meiri trú og  virðingu 

sem börn og unglingar hafa fyrir lögum og reglum samfélagsins, siðferðislegum gildum þess 

og viðmiðum samfélagsins þá dragi það úr líkum á afbrotahegðun (Hirchi,1969; Helgi 

Gunnlaugsson, 2008; Siegel, 2014).  

 Afbrotafræðingar hafa haldið því fram að félagslegt taumhald hjá kynjunum sé 

mismunandi. Samfélagið hefur gert meiri kröfur á að stelpur haldi aftur af sér en strákar. 

Stelpur hafa ávallt verið undir meira eftirliti af hálfu forsjáraðila í uppeldi, sem mótast af því 

að frávikshegðun stelpna fremur en stráka eins og afbrot sé ekki æskileg í samfélaginu. Strákar 

fá að vera fyrirferðameiri og fá meira frelsi til athafna heldur en stelpur og að almennt sé 

ætlast til betri framkomu af stelpum en strákum. Það séu því ýmis atriði í atriði í félagsmótun 

og uppeldi sem geti skýrt þennan mun á tíðni á afbrotum milli kynja og má gera ráð fyrir því 

að þær stúlkur sem ekki fá þetta aðhald í uppeldinu séu líklegri til að leiðast út í afbrot (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008; Margrét Sæmundsdóttir, 2005).  

 



9 

2.2  Stimplunarkenningin 

Stimplunarkenningin varð til snemma á nítjándu öld. Kveikjuna að þeirra kenningu  má finna í 

skrifum Tannenbaum og Lemert. Árið 1938 skrifaði Tannenbaum um að með stimplun færi 

einstaklingurinn að verða og haga sér eftir því hvernig aðrir í samfélaginu skilgreindu hann. 

Lemert úfærði kenninguna árið 1951 og taldi að vegna þess hve margir í samfélaginu litu 

öðruvísi á einstaklinga sem hefðu sýnt frávikshegðun  ylli það útskúfun og félagslegri refsingu. 

Stimplunarkenningin er að  mestu leyti um þau félagslegu viðbrögð sem frávikshegðun fær, 

hvernig samfélagið stimplar og smánar frávik sumra einstaklinga (Schur, 1971; Bernburg 

2009). Það eru tvö hugtök sem skipta máli þegar skilgreina á stimplunarkenninguna. Þessi tvö 

megin hugtök eru annars vegar brennimerking (stigma) og hins vegar spegilsjálfið (looking 

glass self). Fyrra hugtakið brennimerking kemur frá Goffmann sem er er einn áhrifamesti 

félagfræðingur 20. aldar en með brennimerkingu átti hann við að samfélagið hefði búið til 

ákveðna neikvæða staðalmynd af fráviksstimplun. Þessi staðalmynd á frávikum kemur frá 

mismunandi menningarkimum til að mynda úr kvikmyndum, bókum og daglegu tungumáli og 

þannig fær fólk þessa neikvæðu mynd af því hvernig afbrotamenn eru. Seinna hugtakið 

spegilsjálfið sem kemur frá Cooley sem vísar í það álit sem fólk hefur á einstaklingi og 

endurpseglast í því sem einstaklingi finnst um sjálfan sig þ.e. hann  fer að haga sér eftir þeim 

væntingum sem fólk hefur til hans (Bernburg, 2009; Ritzez,1980)  

Þeir einstaklingar sem hafa sýnt frávikshegðun fá oft á sig neikvæðan stimpil frá 

samfélaginu.  Einstaklingar sem byrja ungir í afbrotum fá oft á sig stimpil vandræðaunglings og 

þrátt fyrir að hafa tekið út sína refsingu þá situr stimpillinn enn eftir og erfitt er að losna við 

hann(Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 2007).   

Kenningin segir að frávikshegðun eins og afbrotahegðun kalli á viðbrögð frá samfélaginu. 

Viðbrögð sem gera það að verkum að staða hins stimplaða í samfélaginu og sjálfsmynd 

breytist. Þó svo að ýmsa áhættuþætti sé hægt að finna sem auka líkur á afbrotahegðun, þá 

töldu þeir sem aðhylltust stimplunarkenningunna að viðbrögð samfélagsins við hinum 

brotlega gerði það að verkum að afbrotahegðun yrði stöðug og áframhaldandi. Stimplun hins 

brotlega hefur áhrif á sjálfsmyndina og mótar samskipti hans við aðra. Sjálfsmyndin mótast af 

fordómafullum væntingum frá fólki og þá fer sá brotlegi að haga sér í samræmi við væntingar 

frá öðrum. Einnig hefur stimplunin neikvæð áhrif á félagsleg tengsl við fólk og skertum 

atvinnutækifæri(Jón Gunnar Bernburg, 2005).  
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Þeir unglingar sem brjóta af sér og verða fyrir afskiptum yfirvalda getur markað upphaf af 

erfiðu lífshlaupi viðkomandi, vegna viðbragða samfélagsins við hegðun þeirra (Svala Ísfeld 

Ólafsdóttir, 2007). 

Jón Gunnar Bernburg gerði eigindlega rannsókn árið 2005 þar sem hann tók viðtöl við 25 

karlmenn sem allir áttu það sameiginlegt að hafa verið vistaðir í fangelsi eða á stofnun fyrir 

afbrotaunglinga. Megin markmið rannsóknarinnar var að fá fram lýsingar á reynslu þeirra sem 

höfðu gerst brotlegir og verið stimplaðir af samfélaginu vegna þess. Niðurstöður rannsóknar 

Jóns Gunnars voru meðal annars þær að eitt þeirra atriða sem þátttakendur í rannsókn 

upplifðu sterkt og neikvætt var orðrómur. Orðrómur um afbrotahegðun unglingsins berst á 

milli foreldra, kennara og jafnaldra hins brotlega, og verður afbrotaunglingurinn sannarlega 

var við þá ímynd sem aðrir búa til af honum. Þvingað viðmót var  líka eitt þeirra  atriða sem 

þátttakendur upplifðu. Einn þeirra sagði frá því að honum fyndist vera komið öðruvísi fram við 

hann en aðra krakka í skólanum, honum fannst þau passa meira upp á hvað þau sögðu og voru 

kurteisari við hann en aðra. Viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu það allir að fólk hefði 

almennt neikvæðar hugmyndir gagnavart þeim sem framið hefðu afbrot. Einn viðmælandi í 

rannsókninni  sagði  frá reynslu sinni af því að  foreldrar jafnaldra hans tækju honum öðruvísi, 

hann upplifði það að foreldrar bönnuðu börnum sínum að vera með honum vegna þess að þau 

töldu að hann hefði slæm áhrif á aðra. Reynsla afbrotaunglinga sem finna fyrir  vantrausti frá 

foreldrum jafnaldra sinna getur valdið því að þeir forðast samskipti við jafningjahópa í 

nærsamfélaginu sínu (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  

Ficher og Geiger gerðu rannsókn á áhrifum stimplunar á fólk sem framið hafði afbrot. 

Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að konur væru viðkvæmari fyrir stimplun heldur en karlar, 

stimplunin hefði sérstaklega slæm áhrif á sjálfsmynd þeirra og gæti leitt af sér frekari 

afbrotahegðun (Geiger og Fischer,2005). 

 Rannsókn Jóns Gunnars Bernburgs og Marvin Krohns árið 2003 var gerð til að skoða 

hvort afskipti yfirvalda af unglingum eins og afskipti lögreglu, ákæruvalds og dómstóla hefði 

áhrif á framtíð þeirra. Tilgáta þeirra var sú að slík afskipti hefðu neikvæð áhrif á möguleika 

þeirra til sömu tækifæra og aðrir hefðu,  til að mynda til náms og atvinnu og væru þeir því 

líklegri til að leiðast aftur út í afbrot. Í úrtakinu voru rúmlega 600 drengir í sjöunda og áttunda 

bekk í grunnskóla í New York í Bandaríkjunum. Rannsóknin stóð yfir í 10 ár þar sem strákunum 

var fylgt eftir frá þrettán til tuttugu og tveggja ára aldurs. Upplýsingar voru fengnar frá 

lögreglu, skólum, dómstólum og félagsmálayfirvöldum auk þess sem tekin voru  viðtöl 
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reglulega við strákana og forsjáraðila. Rannsóknin sýndi fram á fylgni milli þess að hafa orðið 

fyrir afskiptum af yfirvöldum á aldrinum 13-17 ára og verri möguleika á skólagöngu eða 

atvinnutækifærum og líklegra væri að þeir héldu afbrotahegðun áfram fram á fullorðinsár. 

Höfundar rannsóknarinnar telja að ástæðurnar séu vegna þeirra stimplunar sem 

einstaklingarnir verða fyrir frá samfélaginu sem kemur í kjölfar afskipta yfirvalda. Þessi 

opinbera stimplun á líf ungmenna hefur gríðarlega áhrif, þessi stimpill hefur neikvæð áhrif á 

upplifun og álit annarra á þeim. Þar með má rekja erfitt lífshlaup afbrotaunglinga til þeirra 

stimplunar sem þau fá á frá samfélaginu vegna afskipta yfirvalda (Jón Gunnar Bernburg, Krohn, 

2003).   

3 Réttindi barna 

3.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna varpar skýrri mynd af réttindum barna, hann stuðlar að 

því að að öll börn hljóti sérstaka vernd ásamt því að koma fram með sýn á stöðu barna í 

þjóðfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2014). Barnasáttmálinn var samþykktur á allsherjaþingi  

árið 1989 og síðar fullgiltur hér á landi árið 1992 og að lokum lögfestur 20.febrúar árið 2013 

(þingskjal 155/2012-2013). Barnasáttmálinn fjallar ekki um skyldur barna heldur um 

grunnréttindi þeirra óháð réttindum foreldra (Umboðsmaður barna, e.d-a). Í 

Barnasáttmálanum er réttindum barna skipt í þrjá flokka, í fyrsta lagi leggur sáttmálinn áherslu 

á þau grundvallarréttindi sem  barn hefur  til þroska og frelsis, í öðru lagi leggur sáttmálinn 

ákveðnar skyldur á öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna til menntunar og 

heilbrigðisþjónustu, og í þriðja lagi tryggir sáttmálinn að börn hafi rétt á að tjá sig og hafa áhrif 

á málefni sem varða þau beint eða óbeint. Markmið Barnasáttmálans er það þjóðir hjálpist að 

við að  koma í veg fyrir að mannréttindi barna séu brotin. Í  37. og 40.gr sáttmálans er fjallað 

sérstaklega  um afbrot barna og þeirra réttindi samkvæmt því. Ef barn á í hlut samkvæmt 

sáttmálanum á það að hafa tækifæri til að tjá sig ef um er að ræða málsmeðferð fyrir dómi 

eða stjórnvaldi. Einnig er kveðið á um í sáttmálanum að handtaka, fangelsun eða varðhald yfir 

barni skuli einungis beitt samkvæmt lögum og sé það síðasta úrræðið sem eigi að beita og þá 

aðeins til skamms tíma. (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992).  Í 

Barnasáttmálanum er fjallað um skilyrðislausan rétt barna til lífs og þroska og lögð áhersla á 
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að öll aðilidarríki  tryggi þau réttindi. Ljóst er að afbrot barna hafa í för með sér neikvæðar 

afleiðingar á þroska og líf barnsins og eru því aðildarríkin hvött til að í þróa á forvarnarstarf  

gegn afbrotum barna (United Nations, 2007).  

Íslensku barnaverndarlögin eru byggð að stórum hluta á á Barnasáttmálanum því verður ekki 

komist framhjá því að fjalla um þau og skoða hlutverk og starf barnaverndar á Íslandi 

3.2 Barnavernd á Íslandi 

Íslensk barnaverndarlöggjöf hefur tvær meginreglur. Annars vegar er barnavernd skylt að grípa 

inn í aðstæður þegar forsjáraðilar barns bregðast uppeldisskyldum sínum, með því að tryggja 

ekki öryggi barnsins eða beita það ofbeldi og vanrækslu með einum eða öðrum hætti. Það er 

hins vegar einnig í hlutverki barnaverndarstarfs að bregðast við hegðun barns sem ógnar 

velferð þess, til að mynda vegna afbrota, vímuefnaneyslu eða andfélagslegrar hegðunar. Þar 

af leiðandi er hlutverk löggjafarinnar að sinna barni sem þolanda og sem geranda. En 

aðalmarkmið löggjafarinnar er að veita barni og fjölskyldu þann stuðning  sem þarf svo barn 

geti búið við viðunandi aðstæður (Þingskjal 403/2001-2002).  

Íslensku barnaverndarlögin taka til allra barna þ.e. einstaklinga sem eru yngri en 18 ára og sem 

eru á yfirráðasvæði íslenska ríkisins. Barnaverndarlögin segja til um að þarfir og réttindi 

barnsins séu ávallt hafðar í fyrirrúmi. Samkvæmt barnaverndarlögum 80/2002 er það réttur 

barna að fá  vernd, umhyggju og umönnun sem þau þurfa hverju sinni. Markmið laganna er að 

tryggja þeim börnum sem ekki njóta þeirra réttinda, viðeigandi aðstoð. Meginregla 

barnaverndarlaga er að foreldrar eða forsjáraðilar beri ábyrgð á uppeldi barna sinna til 18 ára 

aldurs og hafi ávallt hagsmuni barnsins að leiðarljósi (Barnaverndarlög nr.80/2002).   

Barnaverndaryfirvöld samanstanda af Velferðarráðuneytinu, kærunefnd 

barnaverndarmála, Barnaverndarstofu og barnaverndarnefndum víðs vegar um landið. 

Velferðarráðuneytið hefur yfirumsjón með barnavernd, sér um stefnumótun og hefur eftirlit 

með  starfsemi þeirra. Velferðarráðherra hverju sinni skipar í kærunnefnd barnaverndarmála 

til fjögurra ára í senn. Í nefndinni eru þrír einstaklingar sem allir hafa sérþekkingu á málefnum 

barna, hæstiréttur ákveður svo formann. Hlutverk nefndarinnar er til að mynda  það að 

úrskurða um ýmis mál, sem ákvarðanir barnaverndarnefnda og Barnaverndarstofu um 

úrskurði  sem hafa verið áfrýjaðir til nefndarinnar. Úrskurðir kærunefndar barnaverndarmála 

eru endanlegir samkvæmt lögum um barnavernd (Barnaverndarlög, nr 80/2002).  
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  Barnaverndarstofa hefur tvö megin hlutverk annarsvegar eftirlitshlutverk með störfum 

hjá barnaverndarnefndum. Barnaverndarstofa veitir barnaverndarnefndum ráðgjöf er varða 

úrlausn mála á sviði barna- og fjölskylduverndar. Það er í hlutverki Barnaverndarstofu að hafa 

yfirumsjón með heimilum og stofnunum sem lúta að barnaverndarmálum og sjá til þess að til 

séu sértæk úrræði í barnavernd. Heimilin og stofnanirnar á vegum Barnaverndarstofu hafa 

þann tilgang að veita börnum móttöku í bráðatilvikum vegna afbrota eða hegðunarerfiðleika. 

Einnig til að veita börnum sérhæfða meðferð vegna vímuefnaneyslu, afbrotahegðunar eða 

alvarlegra hegðunarvandamála(Barnaverndarlög, nr.80/2002). 

Barnaverndarnefndir starfa á vegum sveitarfélaganna. Hlutverk þeirra er í fyrsta lagi að 

hafa eftirlit, nefndirnar hafa það hlutverk að kanna uppeldisskilyrði barna og meta þarfir þeirra 

sem búa við óviðunandi aðstæður, fá slæma meðferð og glíma við mikla félagslega erfiðleika. 

Annað hlutverk nefndanna eru úrræði, þeim ber skylda að finna úrræði til verndar börnum. 

Hlutverk barnaverndarnefnda eru samkvæmt barnaverndarlögum að tryggja hagsmuni og 

velferð barna og því er þeim skylt að grípa inní með viðeigandi úrræðum þegar þess er nauðsyn 

(Barnaverndarlög, nr.80/2002). 

Tilkynningum til barnaverndar fjölgaði um 9,6%  á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 miðað 

við sama tímabil árinu á undan. Samanlagður fjöldi barna sem var tilkynnt um á fyrstu níu 

mánum ársins 2017 var 5.780 börn. Tilkynningar geta þó borist um sama barnið á milli mánaða  

þannig að ekki er endilega verið að tala um fjölda einstaklinga yfir ákveðið tímabil heldur 

samanlagðan heildarfjölda barna í hverjum mánuði fyrir sig. Tilkynnt var um áhættuhegðun 

barna 2.418 sinnum á fyrstu níu mánuðum 2017, 2.271 sinnum á fyrstu níu mánuðum 2015 og 

2.073 sinnum á fyrstu níu mánuðum 2016. Út frá þessum tölum má álykta að áhættuhegðun 

barna sé að  aukast (Barnaverndarstofa, 2017). 

 Félagsráðgjafar eru stærsti hluti barnaverndarstarfsmanna og eru eina starfstéttin sem 

fær beina kennslu um barnaverndarvinnu. Félagsráðgjafar búa yfir góðri þekkingu á 

barnaverndarlögum, en einnig öðrum lögum svo sem um  félagsþjónustu sveitarfélaga, lögum 

um málefni fatlaðra, og stjórnsýslulögum sem nýtist vel í starfi þeirra við barnavernd. 

Félagsráðgjafar hafa þar af leiðandi  hæfni til að túlka lögin, þekkja málsmeðferðir, skrifa 

skýrslur sem verða gögn í máli barns og útskýra þessi atriði fyrir barni og foreldrum. 

Félagsráðgjafar hafa einnig  þekkingu úr öðrum faggreinum á borð við félagsfræði og sálfræði 

sem nýtist þeim í öðrum þáttum sem eru mikilvægir í starfi í barnavernd. Starfsmaður 

barnaverndar þarf að hafa góða þekkingu á þroska barna og líðan, hann þarf að geta þekkt 
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merki sem geta einkennt vanrækslu og ofbeldi og jafnframt þarf hann að þekkja vel  styrkleika 

og þarfir barna. Barnaverndarstarfsmaður þarf einnig að geta þekkt vandamál hjá fullorðnum 

eins og áfengissýki, þunglyndi o.fl. Barnaverndarstarfsmaðurinn þarf að hafa þá færni til að 

geta myndað traust við barn og foreldra og skapa það andrúmsloft sem nauðsynlegt er að hafa 

til að geta unnið saman og breytt aðstæðum (Anni G. Haugen, 2008).  Samband barna og 

foreldra við félagsráðgjafann í barnaverndarmálum skiptir höfumáli og því er mikilvægt að 

félagsráðgjafinn hafi þá hæfni til að bera að geta sýnt  samkennd, næmni og virðingu án þess 

að dæma. Félagsráðgjafinn verður þeirra málsstjóri sem fylgir þeim í gegnum ferli 

barnaverndarmálsins (Anni G. Haugen, 2012).  Starf félagsráðgjafa byggist á athugunum, mati, 

framkvæmd og endurmati ásamt nýrri áætlanagerð, sem gerir starf félagsráðgjafa faglegt 

(Anni G. Haugen, 2008).  

4 Réttarkerfi ungra afbrotamanna 

Þar sem Ísland er eitt af aðildarríkjum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, eins og áður hefur 

komið fram, þá er íslenska löggjöfin að mörgu leiti sniðin að ákvæðum sáttmálans þegar kemur 

að réttindum barna sem fremja afbrot. Samkvæmt 14.gr almennra hegningarlaga þá eru börn 

yngri en 15 ára talin ósakhæf og það skal ekki refsa þeim  fyrir afbrot sem framið var fyrir þann 

aldur. Frá og með 15 ára aldri bera öll börn ábyrgð á afbrotum sínum, óháð þroska hvers og 

eins, það þýðir þó ekki að tekið sé eins á afbrotum barna á aldrinum 15-18 ára og fullorðinna  

sem fremja afbrot með sama hætti. Þetta er í samræmi við þá sérstöðu sem börn hafa 

samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, þar gilda sérreglur um sakhæf börn sem 

fremja afbrot og meðferð. Einnig gilda sér ákvæði barnaverndarlaga um afbrot barna bæði hjá 

sakhæfum börnum og ósakhæfum (Umboðsmaður barna, e.d-b;Þingskjal 513,1940). Hér fyrir 

neðan er nánar skoðaður munurinn á ósakhæfum og sakhæfum börnum í refisvörslukerfinu.  

4.1 Ósakhæf börn 

Börnum yngri en 15 ára sem fremja afbrot er ekki refsað fyrir brot sín samkvæmt 

hegningarlögum. Slík mál verða barnaverndarmál, og það er hlutverk barnaverndar að taka á 

afbrotum barna  og gilda þar með ákvæði barnaverndarlaga um málsmeðferð. Í 18. gr. 

barnaverndarlaga, kemur fram að ef sá grunur er um  að barn hafi framið afbrot þá sé  það 

skylda lögreglunnar að tilkynna það til barnaverndarnefndar og tryggja barninu þann rétt á að 
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hafa fulltrúa frá barnanvernd viðstaddan sér við hlið í yfirheyrslu hjá lögreglu eða dómstólum. 

Einnig er lögreglu og fangelsismálayfirvöldum skylt samkvæmt 20. gr. barnaverndarlaga að 

vinna með barnaverndarnefndum og veita aðstoð við úrlausnir á barnaverndarmálum 

(Barnaverndarlög, nr.80/2002). 

Í alvarlegum málum þar sem ósakhæf börn fremja afbrot er hlutverk lögreglu ekki að rannsaka 

málið með það markmið að undirbúa þau fyrir ákæruvaldið svo dómstólar geti dæmt um sekt 

eða sýknu. Lögreglan er í aðstoðarhlutverki við börn og fjölskyldur þeirra (Umboðsmaður 

barna, e.d-b). Hlutverk lögreglunnar er að tilkynna barnaverndaryfirvaldi ef grunur leikur á að 

barn hafi framið afbrot (Barnaverndarlög 80/2002). Börn sem eru ósakhæf eru ekki beitt 

þvingunarráðstöfunum nema í undantekningartilfellum. Til þess að beita slíkum úrræðum þarf 

að vera skýr og ótvíræð lagaheimild og það sæmræmist ákvæðum Barnasáttmálans. Heimilt 

er þó að handtaka ósakhæft barn og fara með það á lögreglustöð án samþykkis þess í þeim 

tilgangi að yfirheyra það í tengslum við rannsókn á afbroti. Þó er ekki heimilt að vista barn 

undir 15 ára í fangageymslu eða öðru húsrými þar sem handteknir eru vistaðir til skamms tíma. 

Ekki er heimilt að beita handjárnum eða öðrum búnaði hjá lögreglu sem notaður eru við 

valdbeitingu, nema brýna nauðsyn beri til og öll önnur úrræði hafa verið reynd. Þó svo að ekki 

sé hægt að refsa börnum fyrir 15 ára aldur er nauðsynlegt að börn beri ákveðna ábyrgð á 

gjörðum sínum. Því er ekki talið börnum fyrir bestu að ekki sé brugðist við afbrotahegðun 

þeirra. Mikilvægt er að grípa inn í slíka hegðun sem fyrst með jákvæðum og uppbyggilegum 

hætti. Rétt viðbrögð og stuðningur eru til til að draga úr líkum á áframhaldandi áhættuhegðun. 

Það er í hlutverki forsjáraðila og barnaverndarnefndar að bregðast við afbrotum barna undir 

15 ára aldri með hagsmuni barnsins að leiðarljósi og því sem þeim er fyrir bestu 

(Umboðsmaður barna, e.d-b). 

 

4.2 Sakhæf börn  

Börn á aldrinum 15-18 ára eru sakhæf, sem  þýðir að þau eru ábyrgð gjörða sinna og hægt er 

að refsa þeim ef þau brjóta gegn refsilögum. Á þessum aldri gilda almenn lög um meðferð 

sakamála, en sérstakar sérreglur eiga við um sakhæf börn sem taka mið af því að tryggja þeim 

umönnun og vernd sökum þroskaleysis. Sakhæf börn líkt og ósakhæf börn falla undir 

barnaverndarlögin. Sömu reglur gilda um gæsluvarðhald hjá sakhæfum börnum og hjá þeim 

fullorðnu, en einungis er heimilt að úrskurða sakborning á aldrinum 15-18 ára í gæsluvarðhald 
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ef engin önnur úrræði duga til. Barn yngri en 18 ára hefur rétt á lokuðum réttarhöldum, þar 

sem engum öðrum en þeim sem málið varðar er leyft að vera viðstöddum. Almennt er leitast 

við að taka á afbrotum barna án þess að leita til dómstóla.  Börn sem fremja afbrot eru ekki 

dæmd til refsingar nema að um sé að ræða alvarleg eða ítrekuð brot en þá getur talist 

nauðsynlegt að gefa út ákæru og fara með málið fyrir dóm. Samkvæmt hegningarlögum er 

heimilt að fresta ákæru skilorðsbundið. Málið yrði þá tekið upp aftur ef barnið brýtur aftur af 

sér á skilorðstímanum. Ef nauðsynlegt þykir að veita barni meiri stuðning er hægt að setja 

frekari skilyrði á ákærufrestun, til að mynda að barnið skuli vera í sérstöku eftirliti 

skilorðsfulltrúa, sakborningur yrði þá að hlýða fyrirmælum um dvalarstaði, menntun og vinnu 

svo nokkuð sé nefnt.  Með ákærufrestun er verið að gefa barninu annað tækifæri til að breyta 

lífi sínu og segja skilið við afbrotahegðun sína. Þessi leið hefur gagnast vel þegar um ræðir börn 

sem nýlega eru farin að fremja afbrot (Umboðsmaður barna, e.d-b ;Þingksjal 513,1940).  

 Í  samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 18/1992 er fjallað  um 

mikilvægi þess að barn sé ekki vistað meðal fullorðinna einstaklinga. Í 4.gr 1.1 kafla þriðja hluta 

í frumvarpi laga um samning Sameinuðu þjóðanna er lögð áhersla á að aðildarríki innleiði allar 

þær reglugerðir sem samningurinn mælir fyrir um, þó með fyrirvara er varðar efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi einstaklingsins. Ísland gerði fyrirvara á þeim kröfum þar 

sem stefna íslenskrar löggjafar sé að beita slíkri aðgreiningu en telji þó ekki ástæðu til að binda 

það með lögum. Börn eru þar af leiðandi  ekki sett til að taka út sína refsingu með eldri og 

reyndari föngum því það getur haft neikvæðar félagslegar afleiðingar á betrun barnsins (Dóms- 

og kirkjumálaráðuneytið, 199; Þingskjal 155,2012-2013).  

Árið 2009 var settur á laggirnar vinnuhópur skipaður af dómsmála – og 

mannréttindaráðherra til að skoða fyrirkomulag er varðar vistun fanga á aldrinum 15-18 ára, 

til að koma með tillögur sem myndu fullnægja þeim skilyrðum sem settar eru í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Vinnuhópurinn lagði til að hægt væri að uppfylla skilyrðin með þrennum 

hætti. Að setja á laggirnar nýtt unglingafangelsi, gera sérstaka einingu í einum af fangelsum 

landsins eða setja sérstaka einingu á meðferðarheimili Barnaverndarstofu. Í niðurstöðu 

vinnuhópsins kemur fram að í ljósi þess hversu fáir einstaklingar undir 18 ára séu dæmdir í 

óskilorðsbundið fangelsi hér á landi þá sé ekki hagstætt að hafa sérstakt unglingafangelsi eða 

þá að útbúa sérstaka einingu innan fangelsa landsins. Vinnuhópurinn taldi skynsamlegast að 

Barnaverndarstofu yrði falið í lögum að annast afplánun einstaklinga undir 18 ára aldri sem 

annað hvort sitja í gæsluvarðhaldi, þ.e. lausagæslu eða hafa verið dæmdir óskilorðsbundið. 
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Ekki yrði sá möguleiki notaður að setja börn undir 18 ára aldri í fangelsi með fullorðnum. 

Vinnuhópurinn lagði til að neyðarvistun yrði fjölgað sem hugsuð væru fyrir unglinga sem 

nauðsynlega þyrfti að hafa áfram í gæsluvarðahaldi. Útbúin yrði sérstök eining sem yrði 

hugsuð fyrir unglinga sem brotið hefðu reglur meðferðarheimilisins ítrekað sem  væri þá  í stað 

þess að þau færu í afplánun í fangelsi (Erla Kristín Árnadóttir o.fl.,2010). 

Í dag situr ekkert barn undir 18 ára í  fangelsi með fullorðnum föngum eftir að 

Barnasáttmálinn Sameinuðu þjóðanna var löggiltur hér á landi árið 2013. Barnavernd sér 

alfarið um sérstök úrræði fyrir börn sem eru sakhæf og brotið hafa refsilög (Eva Rós 

Ólafsdóttir, munnleg heimild, 20.nóvember 2017; Íris Ósk Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 

2010).  

 

4.3 Börn brjóta af sér 

Langflest börn ef ekki öll brjóta einhvern tímann lögin, þó er það oftast hegðun sem er nokkuð 

væg og tímabundin (McCord J, o.fl., 2001). Börn og unglingar ganga í gegnun umbrotatíma 

þegar líkaminn þroskast og þegar vitsmunir og félagslegur þroski þeirra er ekki fullmótaður. 

Börn eru því frábrugðin fullorðnum, þau eru áhrifagjarnari, líklegri til að horfa á 

skammtímaávinninga í stað langtímaafleiðinga og eru áhættusæknari og hvatvísari (Íris Eik 

Ólafsdóttir, 2012 ). Rannsóknir hafa sýnt að afbrotahegðun byrji oftast snemma í byrjun 

unglingsáranna milli  8-14 ára, nái hámarki seint á unglingsárunum milli 15- 18 ára en minnki 

töluvert eða hætti alveg snemma á fullorðinsárum eða í kringum 24 ára (McCord J, o.fl., 2001). 

Oftast brjóta unglingar af sér í hópum og er það hjá flestum þeirra er það tímabundið athæfi, 

en þeir einstaklingar sem halda afbrotum sínum áfram fram á fullorðinsár eru líklegri til að 

brjóta af sér einir í hagnaðarskyni en ekki vegna þrýstings jafningjahópsins (Farrington, 2003).  

Andfélagsleg hegðun ungmenna tengist oft hegðun jafningjahópsins sem ungmennið tilheyrir. 

Það er líklegra að unglingur fremji afbrot ef hann tilheyrir hóp sem samþykkir hegðunina og 

ýtir undir hana. Ungmenni sem fremja afbrot í hóp gera það vegna löngunar í samþykki innan 

hópsins. Tilfinningar unglinga geta haft áhrif á ákvarðanatöku. Þegar unglingar upplifa 

jákvæðar tilfinningar sem gerist oftast í hóp með jafningjum þá geta þau vanmetið orsök og 

afleiðingar hegðunar sinnar (McCord J, o.fl.,2001). Þetta er í samræmi við félagslegt taumhald 

kenninguna þar sem tilfinningatengsl er mikilvægur þáttur í forvörnum gegn afbrotahegðun 

og ef það eru  tilfinningatengsl unglingsins við jafningjahóp sem samþykkir afbrotahegðun þá 
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eru meiri líkur á að unglingur fremji afbrot vegna þess að skoðun og álit jafningjahópsins skiptir 

hann máli (Siegel, 2014).  

 Jafningjahópurinn virðist vera það mikilvægasta á unglingsárunum en það virðist draga úr 

mikilvægi hans á seinni unglingsárum og í byrjun fullorðinsáranna. Á þeim árum fara aðrir 

hlutir að hafa meira vægi og einstaklingurinn setur hegðun sína í samfélagslegt samhengi. 

Meira fer að verða í húfi eins og starfsframi eða ástarsamband. Minniháttar afbrotahegðun 

hefur ekki forspárgildi um afbrotahegðun í framtíðinni, en ef unglingar komast ítrekað í kast 

við lögin aukast þó líkurnar á áframhaldandi afbrotum á fullorðinsárum. Strákar sem hefja 

afbrotahegðun mjög snemma eru líkegri en stelpur til að halda áfram í afbrotum á 

fullorðinsárum. Aftur á móti eiga þær stelpur sem halda viðvarandi afbrotahegðun áfram fram 

á fullorðinsár eiga oftar við meiri andfélagsleg vandamál að stríða en strákar (Berk, 2007; 

McCord J, o.fl.,2001). Skýringin á því afhverju sumir unglingar halda afbrotahegðun sinni áfram 

getur verið vegna áðurnefndar stimplunar frá samfélaginu sem skerðir tækifæri þeirra til 

atvinnu, skólagöngu o.s.frv. 
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5 Afbrot og kyn 

Það var ekki fyrr en á síðasta aldarfjórðungi að afbrotahegðun kvenna varð að sjálfstæðu 

rannsóknarefni, og er hún því tiltölulega nýtt viðfangsefni. Skýringin á því er einna helst sú að 

konur hafa ekki verið eins áberandi í afbrotum líkt og karlar (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Ef við 

skoðum tilkynningar frá barnavernd eins og áður hefur komið fram, sjáum við að strákar eru 

að fremja oftar afbrot eða það er tilkynnt oftar um afbrot hjá strákum, heldur en stúlkum. 

(Barnaverndarstofa, 2017). Talsverður munur er á bæði á tíðni og eðli afbrota milli kynja. 

Konur almennt fremja ekki nema 10-20% af öllum afbrotum þegar skoðaðar eru opinberar 

tölur, hlutfallið er þó breytilegt eftir brotaflokkum. Afbrotahegðun kvenna tengist yfirleitt 

minniháttar auðgungarbrotum eins og hnupli, þjófnaði eða lögbroti án fórnarlamba svo sem 

vændi og fíkniefnaneyslu. Karlar fremja fremur ofbeldisglæpi og/eða meiri háttar 

auðgungarbrot (Helgi Gunnlaugson, 2008). Ýmsar hugmyndir hafa verið settar fram hvers 

vegna konur fremji færri afbrot en karlar. Ein hugmyndin var sú að konur væru mun lúmskari 

en karlar og létu ekki koma upp um sig og að konur hefðu ekki sama líkamlega styrk og karlar 

og þyrftu því að beita öðrum aðferðum og  þá helst klókindum. Einnig að glæpir kvenna væru 

meira undir yfirborðinu en hjá körlum vegna þess að þær væru oftar aðstoðarmenn karla og 

ef að upp kæmist um glæpinn tækju karlarnir á sig alla sökina. Svo hefur líka verið talið að 

lögreglan taki ekki eins hart á konum og körlum og gæti ástæða þess verið að innan  

lögreglunnar eru flestir karlkyns og að lögreglan myndi frekar sleppa konum heldur en 

kollegum þeirra af sama kyni þó svo konurnar yrðu uppvísar að afbroti.  Þessar hugmyndir 

skýra þó ekki þann mikla mun sem er á milli kynjanna í afbrotum þrátt fyrir að vera 

áhugaverðar. Ein skýringin gæti verið ólík hlutverk karla og kvenna í samfélaginu og 

mismunandi taumhald hjá kynjunum eins kemur fram í kenningunni  um félagslegt taumhald 

bendir á (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  Spurningarkannanir sem hafa verið gerðar hafa þó sýnt  

minni mun á afbrotahegðun milli kynja heldur en opinber gögn segja  til um, en strákar eru þó 

ennþá að fremja fleirri afbrot (Adler, Mueller og Laufer, 2013). 

Gerð var rannsókn sem fjallaði um afbrotahegðun unglinga og andfélagslega hegðun á milli 

kynja. Skoðuð voru gögn frá 11 Evrópulöndun. Gögnin sýndu fram á umtalsvert bil á 

afbrotahegðun á milli stúlkna og drengja í öllum löndunum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu fram á að veik félagsleg tengsl við fjölskyldu hefði  mestu áhrifin á afbrotahegðun hjá 

báðum kynjum. Rannsóknin sýndi einnig fram á að félagslegt taumhald gæti útskýrt þetta 

mikla bil á afbrotahegðun kynjanna. Í flestum löndum höfðu foreldrar meira taumhald á 
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dætrum sínum heldur en sonum. Strákar fóru oftar út seint á kvöldin og stelpur áttu að vera 

komnar fyrr heim á kvöldin um helgar heldur en strákar. Samkvæmt rannsókninni eru 

verulegar sannanir fyrir því að öðruvísi er komið fram við stelpur og stráka félagslega og meira 

taumhald er á stelpum enn þann dag í dag. Helsti munurinn á afbrotahegðun kynjanna var sá 

að strákar væru líklegri til að fremja alvarlegri brot heldur en stelpur en minnsti munurinn á 

milli kynjanna var á vímuefnanotkun þeirra (Junger- Tas, o.fl., 2004).  

Eva Rós Ólafsdóttir félagsráðgjafi hjá Fangelsismálastofnun bendir á að þær konur sem 

sitja í fangelsi séu oftar en ekki langt leiddar í afbrotaheiminum og að karlar fari að jafnaði fyrr 

í fangelsi en konur. Ein ástæða þess sé að konur ná að fjármagna fíkniefnaneyslu sína lengur 

með vændi heldur en karlar og ná því þar af leiðandi að halda sér lengur á götunni, þó eru 

dæmi um það að karlar séu að fjármagni fíkn sína með vændi. Önnur ástæða getur verið sú að 

konur fá meiri samúð í réttarvörslukerfinu og  að karlar fái harðari refsingu en konur þrátt fyrir 

að hafa framið sama glæp (Eva Rós Ólafsdóttir, munnleg heimild, 20.nóvember 2017). 

Rannsókn Helga Gunnlaugssonar og Snorra Arnar  Árnarssonar (2012) staðfestir það sem Eva 

Rós nefnir, en þeir framkvæmdu rannsókn á vegum Félagsvísindadeildar Háskóla Íslands. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort kyn eða þjóðerni brotamanns hefði áhrif á 

afstöðu Íslendinga til refsinga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að kyn virtist skipta 

meira máli til afstöðu Íslendinga til refsinga fremur en þjóðerni. Þátttakendur rannsóknarinnar 

vildu sjá karla fá lengri dóm heldur en konur og höfðu meiri samúð með konum en körlum 

(Helgi Gunnlaugsson og Snorri Örn Árnasson, 2012).  

Rannveig Þórisdóttir skoðaði endurtekin afbrot barna og ungmenna eins og þau birtast í 

gögnum lögreglunnar í Reykjavík. Niðurstöður sýndu að á árunum 1996-1999 voru 6.030 

ungmenni 20 ára og yngri kærð fyrir hegningarlagabrot, fíkniefnabrot, of hraðan akstur eða 

ölvun við akstur. Þar kemur fram að strákar séu mun líklegri en stúlkur til að brjóta endurtekið 

af sér. Strákar voru 70% af þeim sem voru kærðir fyrir eitt brot og stúlkur 30%. Af þeim sem 

kærðir voru fyrir tvö eða fjögur brot þá voru 90%  þeirra strákar á móti 10% hjá stelpum og 

þegar komið var yfir átta brot þá voru strákar yfir 97% ákærðra. Yngsti aldurshópurinn, 11 ára 

og yngri, var líklegastur til að vera með eina kæru en þeir sem fengu tvær til fjórar kærur voru 

hlutfallslega flestir á aldrinum 18-20 ára. Athyglisvert var að sjá hátt hlutfall 15 til 17 ára sem 

voru kærð átta sinnum eða oftar á tímabilinu, eða 29%. Árið 1996 var einn sex ára gamall 

strákur kærður fyrir afbrot og aftur kærður árið 2001 þá 11 ára gamall. Ef skoðaðir eru strákar 

sem voru kærðir 11 ára árið 1996 þá voru 31% þeirra einnig kærðir fyrir afbrot 2001, þá 16 ára 
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gamlir. Strákar sem voru 14 ára árið 1996 voru var 67% þeirra kærðir aftur árið 2001,  þá 19 

ára gamlir. Hlutfallið hjá stelpum er hæst meðal þeirra sem voru 12 ára árið 1996  og 24% 

þeirra voru kærðar aftur árið 2001, þá 17 ára, og 24% meðal 24 ára stúlkna sem voru 19 ára 

árið 1996 (Rannveig Þórisdóttir, 2003).     

Jón G. Bernburg og Þórólfur Þórlindsson gerðu rannsókn árið 2003. Niðurstöður þeirra 

sýndu að strákar væru líklegri til að beita ofbeldi væri það viðurkennt í vinahópnum. Stelpur 

voru aftur á móti ekki líklegri til að beita ofbeldi þótt viðhorfið væri hlutlaust eða hvatt væri til 

árásarhegðunar. Rannsóknin sýndi einnig að drengir væru líklegri en stelpur að beita ofbeldi 

ef viðhorf jafnaldra til að halda friðsemd væri slæmt. Áhyggjur drengja á að vera sagðir  bleyður 

varð til þess að þeir beittur frekar ofbeldi heldur en að halda friðinn (Jón G. Bernburg og 

Þórólfur Þórlindsson, 2003).  
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6 Áhættuþættir 

Það eru ýmsir áhættuþættir í fari barna og unglinga sem geta ýtt frekar undir ákveðna 

áhættuhegðun, þar á meðal afbrotahegðun. En með áhættu er átt við ástand eða aðstæður 

sem auka líkurnar á vandamálum. Það flækir hinsvegar málið að áhættuþættir eru þó ekki 

óumflýjanlegir orsakaþættir. Það er þó oftast þannig að áhættuþættirnir eru fleiri en einn og 

það er samspil þeirra sem oftast ræður ríkjum. Ef talið er að einstaklingur sé í áhættuhópi þýðir 

það að einstaklingur hefur sýnt af sér hegðun eða býr við aðstæður sem eru líklegar til að leiða 

til erfiðleika ef ekki er gripið inní (Einar Gylfi Jónsson, 2001). Hér fyrir neðan er  farið yfir nokkra 

áhættuþætti sem geta verið áhrifavaldar á afbrotahegðunar hjá börnum og unglingum.  

6.1 Vímuefnaneysla 

Meirihluti unglinga prófar áfengi og margir ólögleg fíknefni, hinsvegar er það aðeins lítill hluti 

þeirra sem missir stjórn á neyslunni og lendir í vanda. Unglingsárin er viðkvæmt þroskaskeið 

og á þeim árum er talin mesta áhættan á að einstaklingur prufi vímuefni. Vímuefnaneysla 

getur haft margvísleg áhrif á einstaklinga. Hún hefur þau áhrif á starfsemi taugakerfisins að 

skynjun einstaklingsins á umhverfinu og viðbrögð við áreiti breytist. Öll vímuefni breyta 

mikilvægum geðrænum ferlum svo sem árásargirni og vímuefnaneysla getur einnig haft áhrif 

á framkomu og venjur fólks, það er þó breytilegt eftir tegund efna og magni. Algengt er að 

vímuefnaneysla geri það að verkum að einstaklingar hafi minni áhuga á skóla eða starfi, 

fjarlægist ástvinum og þrói með sér miklar skapgerðarsveiflur og einnig leiðast margir út í 

afbrot (Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2001; Félag íslenskra fíkniefnalögreglumanna, 

2010; Bjarni Össurarson Rafnar, 2006). 

Vímuefnaneysla unglinga getur haft margskonar áhættuhegðun í för með sér til að mynda 

afbrotahegðun, ofbeldi, vændi, þunglyndi og sjálfsvíg svo eitthvað sé nefnt (World Health 

Organization, 2015).  

Ein leið til að útskýra hvers vegna unglingar leiðast út í vímuefnaneyslu er  að tengja við 

innihald  félagslegt taumhald kenninguna. Það er  hægt er að segja að ástæða þess að 

unglingar leiðist út í vímuefnaneyslu sé vegna þess að tengsl þeirra  við samfélagið er rofið og 

þess vegna brjóta þau reglurnar sem samfélagið hefur sett (Hirchi,1969). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að þeir unglingar sem eiga góð tengsl við fjölskyldu sína eru líklegri til að neyta ekki 

vímuefna, þrátt fyrir að þeir séu í félagsskap þar sem það er gert. Það er því verndandi þáttur 

að eiga góð tilfinningatengsl við foreldra sína og er í samræmi við félagslegt taumhald 
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kenningu Hirchi þar sem talið er að mikilvægustu tilfinningatengslin séu við foreldra (Hirchi, 

1969; Johnston og O´Malley, 1987).  

Talið er að afbrot megi rekja til misnotkunar á fíkniefnum og að það séu ein aðalástæða 

þess að fólk fremji afbrot, en algengustu lögbrot á Íslandi tengjast vímuefnum (Helgi 

Gunnlaugsson, 2000). Vímuefnaneysla er mun meiri hjá afbrotamönnum heldur en hjá 

almenningi. Samanburðarrannsókn sem var byggð var á 13 rannsóknum frá fjórum löndum 

sýndi að vímuefnaneysla var mun hærri hjá afbrotamönnum heldur en hjá almenningi (Fazel, 

Bains og Doll,2006). Vímuefnaneysla deyfir ábyrgðarkennd unglingsins og líklegra er  að þá 

fremji hann afbrot (Sigrún Aðalbjarnardóttir, Fjölvar Darri Rafnsson og Leifur Geir 

Hafsteinsson, 1999).  

 Í langtímarannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur á áhættuhegðun unglinga sýndu 

niðurstöður að þeir 14 ára unglingar sem sýndu mikla árásargirni eða andfélagslega hegðun 

væru líklegri til að hafa prófað að drekka áfengi heldur en þeir sem sýndu litla eða enga 

árasargirni eða andfélagslega hegðun(Sigrún Aðalbjarnardóttir, Fjölvar Darri Rafnsson og 

Leifur Geir Hafsteinsson, 1999).  

Fleiri rannsóknir á áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna hafa einnig sýnt fram á fylgni 

hvað varðar neyslu og afbrot. Til að mynda var gerð könnun í Englandi sem sýndi fram á að 

ungir glæpamenn sögðust í 93% tilfella  nota vímuefni daglega og væru að fremja afbrot til að 

geta fjármagnað neyslu sína (Jón Friðrik Sigðurðsson og Gísli H. Guðjónsson, 1994).  

Einnig var gerð íslensk rannsókn á vímuefnaneyslu á íslenskum föngum fyrir afplánun sem 

sýndu fram á að þrír af hverjum fjórum sögðust hafa verið undir áhrifum vímuefna þegar þeir 

frömdu afbrotið (Jón Friðrik Sigðurðsson og Gísli H. Guðjónsson, 1994).  

 

6.2 ADHD 

Athyglisbrestur með ofvirkni (e.attention deficit hyperactivity disorder) er greining sem hefur 

gjarnan verið tengd við afbrotahegðun (Liechtenstein o.fl., 2012). Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að hægt sé að tengja  afbrotahegðun við einstaklinga sem eru með  ADHD greiningu. Þrátt 

fyrir það er tengingin á milli ADHD og afbrotahegðunar flókin vegna þess að ADHD helst oft í 

hendur við önnur vandamál sem hafa áhrif á afbrotahegðun. Þó hafa niðurstöður rannsókna 

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

2014) 

 Gerð var íslensk rannsókn á 11,388 nemendum í framhaldsskóla og á háskóla stigi þar sem 

95% þátttakenda var á aldrinum 16-24 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir 

einstaklingar sem voru greindir með ADHD og glímdu einnig við hegðunarröskun og neyttu 

vímuefna voru í mestri áhættu að fremja afbrot. En þeir einstaklingar sem voru með ADHD, 

lágt sjálfsmat og voru tilfinningalega óstöðugir höfðu lægsta fylgni á afbrotahegðun. Það sýnir 

að ADHD greining eykur áhættuna fyrir afbrotahegðun en ekki er hægt að líta á það sem bein 

tengsl á milli ADHD greiningar og afbrotahegðunar, heldur spila aðrir þættir þar inn í (Gísli 

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

Í rannsókn Freydísar Jónu Freysteinsdóttur kom í ljós að hátt hlutfall unglinga sem 

barnaverndaryfirvöld höfðu haft afskipti af voru með athyglisbrest eða ofvirkni (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2008).  

Árið 2011 var einnig gerð rannsókn sem sýndi fram á að drengir sem voru  greindir með 

ADHD væru í meiri áhættu á að fremja afbrot. Þeir drengir sem væru  með ADHD og einnig 

alvarlega hegðunarröskun væru í mun meiri og  alvarlegri áhættu á afbrotahegðun. Þó svo að 

ADHD, árasargirni og hegðunarröskun séu  aðskildir hlutir þá er sterk tenging þar á milli. Þau 

börn sem eru með ADHD  og sýna árásargirni og hegðunarerfiðleika eru líklegri en önnur börn 

sem ekki hafa greiningu á að þróa með sér frekari andfélagslega hegðun (Landau og Milich, 

1988; Merrell og Boelter, 2001).  

Hægt er að skoða stimplunarkenninguna út frá ADHD. Börn og unglingar með greiningu á 

borð við ADHD eða aðrar greiningar geta orðið fyrir fordómum.  Í stimplunarkenningunni er 

bent  á að einstaklingar eru stimplaðir af samfélaginu og hvernig  sumir þeirra fara að lifa eftir 

þeirri stimplun sem samfélagið hefur komið á þá. Börn og unglingar með ADHD eiga á hættu 

á að vera stimpluð sem vandræðabörn vegna þess að þau geta ekki setið kyrr, eiga erfitt með 

að læra og einbeita sér, eru meira á hreyfingu en önnur börn,  eru hvatvís og hafa litla 

sjálfsstjórn. Líklegt er að viðkomandi  börn og unglingar fari þá að sætta sig við fordómana frá 

samfélaginu og  séu í kjölfarið líklegri til að haga sér samkvæmt stimpluninni sem þau fá, í stað 

þess að reyna að  bæta sig (Adler, Mueller og Laufer, 2013).  
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6.3 Fjölskyldan 

Oft er foreldrum kennt um frávikshegðun barna sinna. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

heimilisaðstæður unglinga skipta máli þegar áhættuhegðun er skoðuð. Efnahagsstaða, 

fjölskyldusundrun, uppeldisskilyrði,  áfengis- og vímuefnaneysla og afbrotasaga foreldra auka 

líkurnar á áhættuhegðun barna og unglinga (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 

2007).   

Í samanburðarrannsókn (e.meta analysis) sem gerð var á 161 rannsóknum frá 1950-2007 

um afbrotahegðun ungmenna sem  tengdist uppeldi þeirra kom fram að tengsl væru á milli 

uppeldis barna og afbrotahegðunar. Sterkasta fylgnin var á  milli tilfinningalegrar stjórnunar 

foreldra við afbrotahegðun hjá unglingum,  sem felur í sér að foreldrar stjórni börnum sínum 

með tilfinningum eins og  sektarkennd, eða með því að hunsa þau og vera með fjandssamlega 

hegðun í garð þeirra. Einnig voru aðrir þættir sem sýndu fram á sterka fylgni afbrotahegðunar 

hjá unglingum svo sem vanræksla og afneitun foreldra (Hoeve, Dubas, Eichelsheim, van der 

Laan, Smeenkt og Gerris, 2009)  

Rannsókn Jóns Gunnars Bernburg og Margrétar Valdimarsdóttur voru skoðaðar 

heimilisaðstæður, félagsleg tengsl og frávikshegðun unglinga, þar sem nafnlaus 

spurningakönnun var lögð fyrir alla nemendur í 9 og 10. bekk árið 2006. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að áfengisnotkun foreldra tengist aukinni vímuefnaneyslu og 

afbrotahegðun unglinga. Það er að hluta til komið vegna neikvæðra áhrifa á félagslegt 

taumhald þ.e. tengslin á milli foreldra og unglinga. Einnig kom fram aukin áhættuhegðun hjá 

þeim unglingum sem búa við bágar efnahagsaðstæður og svo sýna þeir unglingar sem búa ekki 

hjá báðum foreldrum sýna frekar áhættuhegðun. Skýringin á því virðist vera sú að unglingar 

hafa minna félagslegt taumhald þar sem að einstæðir foreldrar skortir oft bjargir sem kemur 

niður á uppeldi barnanna (Jón Gunnar Bernburg og Margrét Valdimarsdóttir, 2007). 

Hægt er að skoða þessa ályktun út frá kenningunni um félagslegt taumhald eins og fjallað 

var um hér að ofan. Í henni kemur fram að unglingar séu líklegri til að fylgja reglum og gildum 

samfélagsins  og halda sig frá áhættuhegðun ef þeir eru í góðum tengslum við stofnanir 

samfélagsins og þar  eru tengsl unglinga við foreldra sína mjög mikilvæg. Unglingar sem eiga í  

góðu sambandi við foreldra sína vilja ekki valda þeim vonbrigðum og hafa færri tækifæri til að 

sýna af sér áhættuhegðun undir eftirliti þeirra (Siegel,2014; Hirchi,1969). Erfiðar 

heimilisaðstæður veikja oft tengsl milli foreldra og unglinga og getu foreldra til að taka þátt í 

lífi unglinganna. Slæm efnahagsstaða og vímuefnaneysla foreldra veldur miklu álagi bæði á 
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foreldra og unglinga sem dregur úr jákvæðri tengslamyndun innan fjölskyldunnar (Margrét 

Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007).  

 Afbrot foreldra er jafnframt einn áhættuþáttur fyrir börn og unglinga til að þróa með 

sér áhættuhegðun. Farrington og Welsh afbrotafræðingar hafa reynt að útskýra það með því 

að komast að nokkrum mögulegum ástæðum hvers vegna svo sé. Ástæðurnar geta verið þær 

að fjölskyldan haldi uppi frávikshegðun frá kynslóð til kynslóðar, eins og með að nota 

ofbeldisfullar uppeldisaðferðir eða misnota vímuefni. Fjölskyldan býr í slæmu hverfi þar sem 

viðmið og gildi þess eru bágborin og því meiri líkur á afbrotum. Ein útskýringin er í anda 

stimplunarkenningarinnar og byggist á því að að kerfin í kringum fjölskylduna til að mynda  

lögreglan og skólayfirvöld fylgist sérstaklega vel með börnum sem eiga foreldra sem eru dæmd 

fyrir afbrot og stimpla þau. Þessi stimplun eins og fram kemur í kenningunni getur haft  áhrif 

á það hvernig börnin hegða sér. Ef einstaklingur er stimplaður vegna frávika, í þessu tilfelli 

vegna frávika foreldra getur það haft neikvæðar afleiðingar í för með sér og barn getur farið 

að tileinka sér frávikshegðun vegna þeirrar stimplunar sem kemur frá öðrum 

samfélagsþegnum (Farrington og Welsh, 2007; Ritzes 1980). 

 

6.4 Jafningjahópurinn 

Félagslíf unglingar fer að miklu leyti fram meðal jafningjahópsins, áhrif hópsins á lífi 

unglingsins  eru sterk, í honum fer fram mikilvæg mótun viðmiða og gilda meðal 

einstaklingsins. Því tengist hegðun og gildismat unglinga jafningjahópnum sterkum böndum 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl.,2009). 

Jafningjahópurinn eða það að  eiga vini í afbrotum er sá þáttur sem hefur mjög sterka fylgni 

með afbrotahegðun hjá unglingum (Warr, 2005). Þeir unglingar sem eiga vini sem stunda 

afbrot eru að jafnaði líklegri til að fremja afbrota heldur  en þeir unglingar sem eiga ekki vini 

sem stunda afbrot. Unglingar í þéttbýli fremja að jafnaði fleiri afbrot en unglingar í dreifbýli og 

ástæður þess eru að hluta til vegna þess að unglingar í þéttbýli umgangast fleiri jafnaldra en 

unglingar í dreifbýli. Í  Þéttbýli er auðveldara fyrir unglingana að vera eftirlitslausir, samgöngur 

eru betri og fleiri samkomustaðir (Warr, 1998).  Eins og áður hefur komið fram fremja 

unglingar oftast glæpi í hópum. Þrýstingur og viðhorf hópsins getur leitt til þess að 

einstaklingur byrji að brjóta af sér. Jafningjahópurinn myndast oft í nærumhverfi eða skólum 

barna (Farrington og Welsh, 2007). 
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Börn og unglingar vilja falla inn í hópinn og getur það verið sárt fyrir þau að fá höfnun frá 

jafningjahópnum. Þeir unglingar sem verða fyrir höfnun frá jafningjahópnum eiga það til með 

að finna fyrir einmannaleika og bregðast við með slæmri hegðun. Höfnun jafningjahópsins 

getur orðið til þess að unglingurinn láti undan hópþrýstingi og taki þátt í frávikshegðun til þess 

að falla inn í hópinn (Santrock, 2010). 

 Taumhaldskenningin er talin vera mikilvægasta kenningin til að útskýra afbrotahegðun 

unglinga. Sem getur mögulega útskýrt hvers vegna það er mikilvægt  að unglingar hafi góð og 

jákvæð félagsleg tengsl við jafningjahópinn. Geðtengsl eru talin mikilvægustu tengslins þar og 

ef jafningjahópurinn sem unglingurinn tilheyrir fremur afbrot er líklegra að hann fremji afbrot 

vegna þess að skoðun og álit jafningjahópsins skiptir honum miklu máli (Siegel 2014).  

 Mikilvægt er að hafa í huga að öll börn, einnig þau sem koma frá góðum heimilum, geta 

sýnt af sér andfélagslega hegðun og í kjölfarið fetað afbrotaleiðina. Þegar slík hegðun hefur 

gert vart við sig í jafningjahópnum þá er engin trygging fyrir því að ungmenni frá góðum 

heimilum sýni ekki áhættuhegðun (Þórólfur Þórlindsson o.fl.,1998). 

7 Úrræði 

Hjá Barnaverndarstofu eru ýmis úrræði fyrir börn og unglinga sem hafa gerst brotleg eða glíma 

við alvarlega andfélagslega hegðun. Barnaverndarstofa rekur nú alls þrjú meðferðarheimili 

fyrir börn,  Stuðlar, Laugaland og Lækjarbakka,  en á síðasta ári var  meðferðarheimilinu Háholti 

lokað. Meðferðarheimilin eru til þess að taka á móti börnum í bráðartilvikum og til að tryggja 

öryggi þeirra vegna hegðunarerfiðleika barnanna eða  meintra afbrota þeirra. 

Meðferðarheimilin eiga að veita börnum sérhæfðar meðferðir vegna afbrotahegðunar, 

vímuefnaneyslu eða hegðunarvandkvæða. Gerð var könnun um afdrif barna sem dvöldu á 

meðferðarheimilum Barnaverndarstofu á árunum 2000-2007. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að ekki væri samræmi á milli svara barna og foreldra um það hve vel meðferðin 

gagnaðist barninu, en þar voru foreldrarnir jákvæðari en börnin. Niðurstöður sýndu jafnframt 

að 41% stráka hefðu setið í gæsluvarðhaldi eða fangelsi eftir að hafa lokið meðferð á 

meðferðarheimili og um helmingur unglinga hafði verið í vímuefnameðferð og/eða fengið 

aðstoð vegna tilfinningalegra erfiðleika eftir að dvöl lauk. Þessi könnun bendir til þess að 
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unglingar sem fara á meðferðarheimili taki upp sína fyrri siði eftir meðferð 

(Barnaverndarstofa, e.d ;Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2012). 

Ákveðið var að fækka meðferðarheimilum og  því var Háholti lokað eftir 20 ára starfsemi. 

Það var ekki var hægt að réttlæta það að nota þær  200 milljónir sem það  kostaði að reka 

heimilið vegna oflítillar eftirspurnar eftir vistun. Lokun Háholts  má helst rekja til breyttra 

áherslna í meðferðarmálum hjá Barnaverndarstofu. Nú er lögð meiri áhersla á að færa 

þjónustuna nær fjölskyldum ungmenna til að mynda með fjölkerfameðferð þar sem meðferðin 

fer fram innan fjölskyldna og í nærsamfélagi barnanna (Jón Þór Kristjánsson, 2017; Ævar Örn 

Jósepsson, 2017).  Hér fyrir neðan er einungis fjallað um fjölkerfameðferð sem úrræði hjá 

Barnaverndarstofu en síðan er  einnig fjallað um annað úrræði sem notað er erlendis og hefur 

svipaða nálgun og fjölkerfameðferð.  

 

7.1 MST 

Fjölkerfameðferð eða MST (e. Multisystemic Therapy)  á uppruna sinn í Bandaríkjunum og var 

Dr. Scott  Henggeler upphafsmaður meðferðarinnar og þróaði hana um árið 1970. Hann hélt 

því fram að skortur væri á stuðningi fyrir fjölskyldur þeirra barna og unglinga sem sýndu 

áhættuhegðun. MST byggir á teymisvinnu meðferðaraðila sem hafa viðeigandi menntun og 

leggja áherslu á að vinna með börnum í þeirra nærumhverfi (Henggeler, 2012; Henggeler 

ofl.,2009).  

MST  var sett upp á Íslandi árið 2008 og er eitt af meðferðarúrræðum hjá 

Barnaverndarstofu. MST fer fram inná heimili fjölskyldunnar og er því nauðsynlegt að barnið 

búi á heimilinu.  MST tekur á einstaklingnum, fjölskyldunni, jafningjahópnum og  á þeim 

samfélagsþáttum sem stuðla að og viðhalda áhættuhegðun barnsins. Því er reynt að bæta 

samheldni innan fjölskyldunnar og  samvinnu við aðra lykilaðila í lífi barnsins.  MST inngripið 

miðar að því að gera foreldrum kleift og kenna þeim að breyta umhverfi og aðstæðum 

fjölskyldunnar til hins betra  (Curtis og Borduin, 2004: Barnaverndarstofa, 2008).  

Í ljósi allra áhættuþáttanna hjá unglingum sem komið var inn á hér að ofan  þá er MST 

sérsniðin einstaklingum til að bæta alla þessa þætti með því að nota hin ýmsu kerfi eins og t.d 

fjölskylduna, skólann og nærsamfélagið til að draga úr áhættuhegðun. MST hjálpar foreldrum 

og unglingum til að takast á við  erfiðleika í framtíðinni með árangursríkum og sjálfstæðum 

hætti (Henggeler.ofl., 1996).  
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Markhópur fyrir MST eru börn sem hafa náð 12 ára aldri og eru yngri en 18 ára og glíma 

við alvarlegan hegðunarvanda og við óbreytt ástandi yrðu þau send í úrræði utan heimilis 

vegna þess að önnur úrræði á vegum barnaverndar hafa ekki skilað tilætluðum árangri. Með 

alvarlegum hegðunarvanda er átt við, afskipti lögreglu af börnum, afbrotahegðun,  

skólaerfiðleika, ofbeldishegðun, og vímuefnanotkun (Barnavernd, 2014). Það er ekki hægt að 

sækja um MST meðferð fyrir börn sem ekki búa ekki í foreldrahúsum og einnig eru aðrir þættir 

sem geta komið í veg fyrir að MST umsókn sé samþykkt. Það eru þættir  eins  og börn sem sýna 

alvarlegan sjálfsskaða, eru í sjálfsvígshættu, sýna geðrofseinkenni og eru með gagntæka 

þroskaröskun. Aðeins barnaverndarnefndir geta sótt um MST meðferð til Barnaverndarstofu. 

Barnaverndarstofa tekur svo ákvörðun um umsóknir (Barnaverndarstofa, e.d).   

 Í meðferðarvinnu MST er unnið með skýr markmið. MST meðferðin vinnur eftir fimm 

heildarmarkmiðum  og farið er eftir níu meginreglum í framkvæmd. Heildarmarkmiðin eru að 

barn búi heima hjá sér, sé í skóla eða vinnu, brjóti ekki lögin, noti ekki vímuefni og beiti ekki 

ofbeldi eða hótunum. En svo eru sett ákveðin undirmarkmið sem taka mið af vanda barnsins 

hverju þeirra  fyrir sig (Barnaverndarstofa, 2014). Meginreglur í framkvæmd MST eru númer 

eitt að finna samhengið, sem vísar í það að skoða hvernig vandamál barnsins tengjast stærra 

samhengi mismunandi kerfa einstaklingsins eins og fjölskyldu, vinum, skóla og fleiru. Regla 

númer tvo er áherslan á hið jákvæða og á styrkleika, mikilvægt er að meðferðaraðila leggji 

sérstaka áherslu á það jákvæða og styrkleika kerfanna til að ýta undir jákvæðar breytingar. 

Regla þrjú er að auka ábyrgð, og kveður á um að meðferðin eigi að auka ábyrgð allra 

fjölskyldumeðlima og draga úr óabyrgri hegðun þeirra. Í meðferðarreglu fjögur er lögð áhersla 

á nútíð, aðgerðir og skýrar skilgreiningar. Meðferðin skal beinast að stöðunni eins og hún er í 

dag, vera aðgerðamiðuð og einblína á skilgreind vandamál. Regla fimm vísar í að koma auga á 

endurtekningar og beinist að endurteknum hegðunarmynstrum sem viðhalda umræddum 

vanda innan kerfa einstaklingsins. Í reglu sex er kveðið á um að meðferðin skuli vera í samræmi 

við þroska barnsins og þarfir þess. Sjöunda reglan segir að meðferðin skuli gera ráð fyrir 

reglulegu framlagi fjölskyldumeðlima. Áttunda reglan fjallar um mat og ábyrgð, stöðugt skal 

meta virkni meðferðarinnar útfrá mismunandi sjónarhornum. Meðferðaraðilar bera ábyrgð á 

því að yfirstíga þær hindranir sem geta komið í veg fyrir að árangri sé náð. Að lokum níunda 

reglan sem er alhæfing. Meðferðin á að ýta undir alhæfingu á árangri og breytingu til lengri 

tíma með því að efla hæfni foreldra til að takast á við þarfir fjölskyldunnar í mismunandi 

aðstæðum (Barnaverndarstofa, e.d ; Henggeler o.fl.,2009).  
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Hefðbundin meðferð er að öllu jöfnu 3-5 mánuðir og meðferðarteymið samanstendur af 

3-4 meðferðaraðilum og einum teymisstjóra. Hver meðferðaraðili hefur 8-10 fjölskyldur á ári 

í sinni umsjón í meðferð. Meðferðaraðili hittir fjölskyldurnar á heimili þeirra reglulega eftir 

samkomulagi og hafa foreldrar aðgengi að meðferðaraðila í síma allan sólarhringinn. Hlutverk 

teymisstjóra er að hafa efirlit með gæðum meðferðarinnar, hann veitir meðferðaraðilum 

stuðning og handleiðslu vikulega sem er í samræmi vð aðferðafræði MST (Barnaverndastofa, 

e.d). 

Gerð var rannsókn í Noregi sem skoðaði kynjamun á börnum sem fengu MST meðferð. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort stelpur og strákar höfðu svipuð vandamál og 

bakgrunn við upphaf meðferðarinnar og hvort unglingsstúlkur með mikla andfélagslega 

hegðun nytu jafn góðs af meðferðinni líkt og strákar. Einnig var skoðaður hvort kynjamunur 

væri  á því  hvort fjölskyldur væri ánægðar með meðferðina eða ekki. Stelpurnar í þessari 

rannsókn voru í flestum tilfellum í MST vegna alvarlegra skólaerfiðleika og vímuefnanotkunar 

á meðan strákar voru vegna afbrota- og ofbeldishegðunar, en þetta er í samræmi við þær 

rannsóknir um muninn á  afbrotum hjá stelpum og strákum sem sýnir að strákar eru oftar 

árásagjarnari en stelpur. Þrátt fyrir þennan kynjamun í rannsókninni voru ekki margir aðrar 

þættir sem voru ólíkir á milli kynjanna, það voru þó nokkuð margar stelpur sem sýndu alveg 

jafn mikla afbrotahegðun og árásargirni og strákar í rannsókninni. Stelpur og strákar í 

rannsóknninni skoruðu svipað hátt í spurningalistakönnunum um afbrotahegðun sína. Enginn 

marktækur munur var á ánægju hjá fjölskyldunum milli kynja eftir meðferðina og náðu kynin 

svipuðum árangri af meðferðinni. Niðurstöður sýndu því að munur væri á milli kynja í sumum 

tilfellum en í flestum tilfellum var þó enginn munur. Þrátt fyrir að stelpur virðist oft hafa 

öðruvísi vandamál en strákar og áhættuþættir þeirra séu  mismunandi þá virðist MST 

meðferðin vera nógu sveigjanleg til að hafa góð áhrif á bæði kynin og henti þeim báðum jafn 

vel (Ogdem og Hagen, 2009).  

MST hefur sýnt fram á að vera ódýrari og áhrifaríkari leið fyrir börn í vanda sem eru í 

áhættu að vera send í úrræði utan heimilis vegna hegðunar sinnar. MST hefur jafnframt sýnt 

fram á í langtímarannsóknum að hafa áhrif á minnkun afbrota hjá unglingum sem eru í 

áhættuhópi(Henggeler ofl.,1995; Sheidow og Woodford, 2003).  

Henggeler (1995) ásamt öðrum rannsakendum segja að ein ástæða þess að MST sé svona 

árangursrík aðferð sé vegna þess að hún tekur tillit til allra samfélagslegra þátta sem 

unglingurinn tilheyrir (Henggeler ofl.,1995).  
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Til að átta sig betur á því hvernig MST meðferðin virkar er til að mynda hægt að skoða til 

dæmis félagslegt taumhald kenninguna. Sú kenning getur auðveldað MST meðferðina á 

börnum  og unglingum með því að útskýra mögulegar orsakir  á hegðun barnsins og með sömu 

aðferð ná að uppfylla þarfir barnsins. Þekking á félagslegt taumhald kenninginu er góð til  að 

skilja og útskýra samband foreldris og barns sem eru í meðferðinni eða þurfa á meðferð að 

halda. Megininntak þeirrar kenningar getur verið grundvallaratriði í því að hjálpa 

meðferðaraðilanum til að skilja hvernig tiltekið nærsamfélag barnsins eru skipulögð og til að 

takast á við þarfir barnsins. Félagslegt taumhald eru meðal þeirra hjálpartækja sem starfsmenn 

MST skoða í áætlanagerð og þjónustu sem ætlað er að takast við börn með hegðunarvanda 

(Simbano, 2011). 

Félagsráðgjafar búa yfir veigamikilli þekkingu úr námi og starfi. Grundvallarstarf þeirra 

byggir á heildarsýn sem þýðir að tekið er tillit til allra áhrifaþátta í lífi einstaklinga. Áhrifaþættir 

eins og fjölskyldan, samfélagið, skólinn og þau kerfi sem einstaklingurinn tilheyrir, sem er í 

anda félagslegt taumhald kenningarinnar. Líkt og áður hefur komið fram hafa félagsráðgjafar 

einnig mikla þekkingu innan barnaverndar og því er  starfstéttin talin mikilvæg að vinna í nýjum 

meðferðarúrræðum fyrir börn og unglinga. Fagleg þekking félagsráðgjafa ætti að  falla vel að 

þeim kröfum sem eru gerðar eru til teymisstjóra innan MST (Thelma Þorbergsdóttir, 2012).  

 

7.2 First step to success 

First step to success er snemmtæk íhlutun sem var gerð með það í huga að hjálpa börnum sem 

væru í áhættu að þróa með sér alvarlega andfélagslega hegðun. Upphafsmaður 

meðferðarinnar er Dr. Hill M. Walker prófessor við háskólann í Oregon í Bandaríkjunum og var 

meðferðin þróuð á árunum 1992- 1996. (WWC, 2012).  

Meðferðin tekur að jafnaði tvo til þrjá mánuði. Markhópur meðferðarinnar eru börn á 

aldrinum 5- 8 ára sem hafa sýnt alvarlega andfélagslega hegðun svo sem árásagirni og 

hegðunarvanda. Kennarar og forsjáraðilar eru þátttakendur í meðferðinni og meðferðaraðili 

eða þjálfari eins og það er kallað heldur utan um árangur meðferðarinnar. Meðferðaraðili þarf 

að hafa sérstaka menntun sem gerir honum kleift að þekkja vel til meðferðarinnar, úrræða, 

þroska og hegðunar barnsins, hann þarf að vera góður í mannlegum samskiptum og geta unnið 

náið með kennurum og foreldrum (Walker, o.fl.,1998; WWC, 2012). Félagsráðgjafar væru vel 

til þess fallnir að verða góðir meðferðaraðilar í First step to success meðferðarvinnu, vegna 
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faglegrar þekkingar þeirra úr námi og starfi. Félagsráðgjafar vinna útfrá heildarsýn og horfa því 

bæði á einstaklinginn og nærumhverfi hans og það er lykillinn að góðri meðferðarvinnu með 

einstaklinga. Félagsráðgjafar vinna einnig með valdeflingu sem felst í því að færa áherslurnar 

frá veikleikum einstaklingsins yfir á styrkleika hans (Warren, 2007). Þess vegna væru 

félagsráðgjafar góðir í meðferðarvinnu með börnum í First step to success því þar er unnið 

með helstu kerfum einstaklingsins, fjölskyldunni, skólanum og jafningjahópnum og reynt að fá 

öll kerfin til að vinna saman í átt að betri útkomu fyrir barnið. 

Meginmarkmið meðferðarinnar er að kenna börnum orsök og afleiðingar hegðunar 

sinnar, þróa hjá þeim félagslega hæfni til að geta á áhrifaríkan hátt átt í eðlilegum samskiptum 

við jafningja og gengist undir kröfur kennara námslega. Einnig  er litið til þess  að draga úr 

langtíma líkum á því að barnið leiðist út í afbrot á unglingsárum eða aðra andfélagslega 

hegðunar.  Grundvallarregla First step to success er að fá þá aðila sem eru í nærumhverfi 

barnsins til að læra á kerfisbundinn hátt að  beita aðferðum til að þjálfa og styrkja jákvæða 

hegðun hjá barninu. Til að ná þessum hegðunarbreytingum notar meðferðin þrjú samtengd 

ferli  sem eru skimun, inngrip skólans og foreldrafræðsla. Kennarar nota skimun sem aðferð til 

að tilnefna nemendur og meta hegðun þeirra eftir stöðluðum skala sem fer eftir ákveðnum 

skilgreiningum á andfélagslegri hegðun. Þetta er gert til að velja þann nemenda sem þarf mest 

á meðferðinni að halda. Barn er valið í samráði við meðferðaraðila til að taka þátt í 

meðferðinni,  barn sem er í mikilli hættu vegna bakgrunns og aðstæðna eða er nú þegar farið  

að sýna andfélagslega hegðun. Við inngrip skólans í meðferðina vinnur meðferðaraðili náið 

með kennaranum á meðan kennarinn fylgist með og lærir nauðsynlega tækni til að geta fylgt 

þessari meðferð eftir. Barninu er kennt að þekkja slæma hegðun sína og  skipta henni út fyrir 

jákvæða hegðun. Barnið safnar stigum fyrir góða hegðun og ef barnið nær daglegu markmiði 

sínu þá fær það að velja skemmtun sem allur bekkurinn nýtur góðs af. Aðeins eitt barn í 

hverjum bekk getur verið í meðferð á sama tíma. Skólainngripið í First step to success 

meðferðinni eru um þrjátíu dagar. Foreldrafræðslan er útfærð í sama stíl og skóla inngripið. 

Meðferðaraðilinn hittir foreldra barnsins í um það bil 45 mínútur í hverri viku í um sex vikur. 

Þar er foreldrum kennt að einblína á og hvetja barnið til eftirfarandi hæfni í samskiptum, 

samvinnu, að leita lausna, eignast vini og efla sjálfsmynd sýna. Heima  getur barnið líka unnið 

verðlaun fyrir jákvæða hegðun með því að safna stigum. Markmiðin eru unnin í samstarfi við 

skóla og meðferðaraðila og eru til þess  að öll þessi kerfi vinni saman í að styrkja jákvæða 

hegðun barnsins. (Woodbridge, 2014;Walker, o.fl.,1998; WWC, 2012).  
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Rannsóknir hafa sýnt fram á  að First step to success hafi haft jákvæð áhrif á ytri hegðun 

og tilfinningalega hegðun barna, jákvæðar félagslegar afleiðingar og jákvæð áhrif á 

námsframvindu barna sem hafa farið í gegnum meðferðina (WWC, 2012).  

 First step to success virðist hafa góð áhrif á börn með ADHD. Rannsókn sem var gerð 

á 200 börnum í New Mexico sýndi fram á mikla framför hjá börnum með ADHD þegar kom að 

hegðunarvandkvæðum og félagslegum samskiptum þeirra eftir meðferðina. Rannsakendur 

bentu einnig á framför hjá börnunum námslega séð (Seeley,o.fl., 2009).  

Walker (1998) gerði rannsókn sem samanstóð af tveimur hópum nemenda í leikskóla. 

Í hópi  eitt voru  24 börn sem voru í leikskóla á skólaárinu 1993-1994. Í hópi  tvö  voru 22 börn 

sem voru í leikskóla skólaárið 1994-1995. Börnin voru sögð hafa sýnt andfélagslega hegðun, 

árásagirni og ofbeldishneigð.  Báðir hóparnir sýndu mjög svipaðar niðurstöður, meðferðin 

hafði jákvæð áhrif á hegðun barnanna, svipaðar niðurstöður voru á milli kynja og virtist 

meðferðin hafa svipuð áhrif á bæði kynin, sem segir okkur að meðferðin henti  báðum kynjum. 

Ef byggt er á þessum niðurstöðum virðist meðferðin lofa góðu til að draga úr andfélagslegri 

hegðun barna og hún getur haft gott forvarnargildi til að koma í veg fyrir afbrotahegðun barna 

á unglingsárum með því  að grípa inn í  nægilega snemma (Walker, o.fl.,1998).  

 First step to success er ekki ólíkt MST meðferðinni, en í báðum þessum úrræðum er 

unnið að einstaklingsmiðaðri nálgun og fengið er nærsamfélag barnsins til að vinna saman. Í 

First step to success  er einnig meðferðaraðili sem hefur yfirumsjón með  meðferð barnsins. 

Með First step success er þó reynt að gera inngrip áður en ástandið verður eins slæmt og fyrir 

börn sem fara í MST meðferð (Henggeler.ofl., 1996; Walker, o.fl.,1998). 

Tekið er sérstaklega fram í First step to success að skólinn þurfi  að taka þátt í 

meðferðinni. Skólafélagsráðgjafar vinna bæði á  grunn – og framhaldsskólastigi. Starf 

skólafélagsráðgjafa er fjölþætt, hann veitir til að mynda aðstoð og styður við nemendur vegna 

persónulegra, félagslegra og tilfinningalegra vandamála þeirra. Skólafélagsráðgjafar veita 

kennurum einnig ráðgjöf og stuðning ef þess þarf, foreldrar leita einnig oft til 

skólafélagsráðgjafa til fá ráðgjöf, samvinnu og stuðning fyrir börnin sín vegna margs konar 

vandamála. Á öllum skólastigum byggir starf skólafélagsráðgjafans á heildarsýn þar sem það 

er horft á einstaklinginn frá sínu nærsamfélagi hans (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011; 

Walker, o.fl.,1998;). Af þessu má álykta að skólafélagsráðgjafar hafi þá menntun og 

heildarsýnina að leiðarljósi til að geta unnið gott starf sem meðferðaraðilar í First step to 

success og leitt meðferðina í samstarfi við skólana.  
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Hér er hægt að tengja við félagslegt taumhald kenninguna að sama skapi og gert er í MST 

meðferðinni. Félagslegt taumhald skoðar samfélag einstaklingsins, fjölskyldu, skóla og vini og 

er unnið er með þessi kerfi í First step to success. Hér væri líka hægt að nefna 

stimplunarkenninguna út frá því að hægt væri að koma í veg fyrir stimplunaráhrifin sem gætu 

haft áhrif á hegðun barnsins með snemmtækri íhlutun líkt og First step to success meðferðin 

gengur útá. Þannig væri hægt að koma í veg fyrir frávikshegðun sem myndi kalla á viðbrögð 

frá samfélaginu og neikvæðar afleiðingar stimplunaráhrifa á barnið og koma þannig  í veg fyrir 

frekari andfélagslega  hegðun barnsins (Siegel, 2014; Bernburg,2009).  

8 Lokaorð 

 Í Þessari  ritgerð hefur verið fjallaði um afbrotahegðun barna og unglinga og skoðuð 

mismunandi afbrotahegðun á milli kynja. Sagt hefur verið frá sérstökum áhættuþáttum sem 

eru líklegir til að ýta undir afbrotahegðun barna og unglinga og úrræðum  fyrir börn sem gerast 

brotleg. Markmið ritgerðarinnar var að auka þekkingu á afbrotahegðun barna og unglinga með 

það að leiðarljósi að reyna að skilja aðstæður þeirra og ástæður og þar af leiðandi að reyna að  

koma í veg fyrir það að börn leiðist út í afbrot. Til að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

voru settar voru fram í byrjun ritgerðar þ.e til að mynda hvort munur væri á afbrotahegðun 

eftir kynjum og hver hann væri? Því er til svara að karlar eru líklegri til að fremja alvarlegri 

glæpi eins og ofbeldisglæpi eða alvarleg auðgunarbrot en konur fremja frekar afbrot án 

fórnarlamba svo sem með því að stunda vændi, vera í  fíkniefnaneyslu og stunda þjófnað. 

Líklegar ástæður fyrir þessum muni á kynjunum og afbrotum getur mögulega verið sú að líkt 

og kenningin um félagslegt taumhald segir til um og rannsóknir hafa sýnt fram á er að meira 

taumhald og eftirlit er með stelpum heldur en strákum og samfélagið gerir frekari kröfur til 

stelpna um að sýna góða hegðun. Ástæður geta einnig verið þær að konur fá frekar samúð í 

réttarvörslukerfinu og vægari dóma heldur en karlar og að þær ná oft  að borga fyrir 

vímuefnaneyslu sínai með vændi sem gerir það að verkum að þær ná að halda sér lengur í 

afbrotum og minni líkur eru á að þær náist. Áhættuþættirnir sem ýta undir afbrotahegðun 

barna og unglinga sem voru skoðaðir í ritgerðinni og eru taldir þeir helstu  voru 

vímuefnaneysla, ADHD, fjölskyldan og jafningjahópurinn. Rannsóknir sýndu fram á að 

unglingar fremja lang flest afbrot í hópum og því líklegt að jafningahópurinn hafi mikið vægi í 
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afbrotahegðun unglinga. En yfirleitt er það ekki einn áhættuþáttur sem hefur áhrif á 

afbrotahegðun heldur hafa áhættuþættirnir samverkandi áhrif á afbrotahegðun barna og 

unglinga.  

Einnig var  reynt að leitast svara við úrræði sem væru vænleg til árangur. Úrræðin fyrir börn í 

vanda eru þó nokkur þrátt fyrir að það hafi verið fjallað um nema eitt þeirra í ritgerðinni. 

Úrræðin sem hefur verið  fjallað um sérstaklega eru MST sem hefur borið góðan árangur við 

að hjálpa börnum sem hafa alvarleg hegðunarvandkvæði og afbrotasögu að baki. Ástæðan 

fyrir því að einungis er fjallað um MST sem úrræði var vegna þess að MST er gagnreynd aðferð 

og því studd af ítarlegum rannsóknum sem hafa sýnt fram á að hafa árangur hafi náðst með 

því úrræði í vinnu með börnum og  ein megináhersla í barnaverndarmálum í dag er sú að færa 

meðferðir í nærsamfélag þess barns sem þarf á meðferð að halda og það held ég sé 

grundvöllur á árangursríku úrræði fyrir börn að hafa fjölskylduna og nærsamfélagið sem 

þátttakendur í meðferðinni. First step to success úrræðið er líka úrræði sem er vænlegt til 

árangurs, það er svipað úrræði og MST en First step to success er fyrir yngri börn heldur en 

MST. First step to success hefur gott forvarnargildi með því að reyna að taka fyrr á vandanum 

og áður en barnið kemst á  unglingsár og frekari möguleiki er á að barnið fari að sýna alvarlegri 

andfélagslega hegðun. Félagslegt taumhald hefur meiri áhrif á þessum yngri árum og áhrif 

stimplunar er minni á þennan yngri hóp.   

Eins og hefur verið leiðandi í ritgerðinni er starf félagsráðgjafa með börnum sem sýna 

afbrotahegðun mikilvægt. Félagsráðgjafar vinna eru á mörgum sviðum. Þeir  vinna til að mynda 

hjá Barnaverndarstofu, Barnavernd, þeir vinna sem meðferðaraðila í MST meðferðum og hafa 

kröfur aukist að hafa félagsráðgjafa starfandi í öllum skólum landsins sem er góð þróun. Það 

sem gerir félagsráðgjafa góða í að starfa með börnum sem brjóta af sér er að félagsráðgjafin 

hefur kunnáttu á að mæta einstaklingum þar sem hann er staddur og komast að rót vandans, 

félagsráðgjafar hafa ávallt heildarsýnina að leiðarljósi og skoðar öll kerfi sem eru í kringum 

einstaklinginn og hvernig þau kerfi hafa áhrif á hann.  

Lítið er til  af íslensku efni þar sem afbrot íslenskra kvenna hafa verið rannsökuð og því 

væri áhugavert að skoða enn frekar íslenskar konur í afbrotum.  

Nauðsynlegt er að grípa inn í sem fyrst hjá börnum sem sýna áhættuhegðun til að koma í 

veg fyrir að þessi börn endi í fangelsum landsins og eigi þar með erfiðara með að fóta sig í 

samfélaginu meðal annars vegna stimplunar frá samfélaginu. 



36 

Heimildaskrá 

Anni G. Haugen. (2008). Barnaverndarstarfsmenn, kröfur og menntun. Í Gunnar Þór Jóhannesson og 

Helga Björnsdóttir (ritstjórar), Rannsóknir í félagsvísindum IX (bls. 357–367). 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

Anni G. Haugen. (2012). „Það kemur alveg nýtt look á fólk“: Rannsókn á gerð áætlana um meðferð 

máls í barnaverndarstarfi. Reykjavík: Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd 2012. 

Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson. (2001).  Fíkniefni og forvarnir: handbók fyrir heimili og skóla. 

Reykjavík: Fræðslumiðstöð í fíknivörnum.  

Bachman, J. D., Johnston, L. D. og O´Malley, P. M. (1987). Monitoring the future. Questionnaire 

responses from the nation's high school seniors, 1986. Ann Arbor, MI: Institute for Social 

Research. 

Barnaverndarlög nr.80/2002  

Barnaverndarstofa. (2008). Innleiðing á MST. Sótt 27.nóvember 2017 af: 

http://www.bvs.is/barnaverndastofa/frettir/nr/334 

Barnaverndarstofa. (2017). Samanburður á fjölda tilkynninga barnaverndarnefnda og fjölda umsókna 

um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu sex mánuðum áranna 2015-2017. Sótt 

20.september 2017 af : http://www.bvs.is/media/almenningur/Skyrsla-um-samanburd-

fyrstu-sex-manudi-aranna-2015,-2016-og-2017.pdf-Nytt.pdf 

Barnaverndarstofa.(e.d). Fjölkerfameðferð (MST). Hvað er MST og fyrir hverja er það? Sótt 

27.nóvember 2017 af http://www.bvs.is/fagfolk/urraedi-

barnaverndarstofu/fjolkerfamedferd/ 

Barnaverndarstofa.(2014). Markmið og leiðbeiningar fyrir fjölkerfameðferð(MST). Sótt 27.nóvember 

2017 af: http://www.bvs.is/media/eydyblod-v-medferdar/Markmid-og-leidbeiningar-

endurskodud-2014.pdf 

Berk, L.E. (2007). Development through the lifespan (4. útgáfa). Boston: Pearson Education, inc 

Bernburg, J. G. (2009). Labeling theory. M. D. Krohn  (ritstjórar) Handbook on crime and deviance (bls. 

187-207) 

Bjarni Össurarson Rafnar. (2006). Vímuefnavandi hjá ungu fólki. Forvarnir, greining og meðferð. 

Geðvernd. 15(1)13-17.  



37 

Curtis, N. M., Ronan K. R. Og Borduin, C. H. (2004). Multisystemic Treatment: A Meta analysis of 

Outcome Studies (rafræn útgáfa). Journal of Family Psychology, 18(3), 411-419. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (1999). Skýrsla nefndar um unga afbrotamenn. Sótt 20. september 

2017 á http://www.innanrikisraduneyti.is/utge fidefni/skyrslur_til_radherra /nr/688. 

Einar Gylfi Jónsson. (2001). Áhættuþættir varðandi neyslu unglinga á áfengi og öðrum vímuefnum. Í 

Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson (ritstjórar), Fíkniefni og forvarnir: handbók fyrir heimili 

og skóla (bls. 113-127). Reykjavík: Fræðslumiðstöð í fíknivörnum 

Elísabet Karlsdóttir (ritstjóri) og Ásdís A. Arnalds. (2012). Afdrif barna sem dvöldu á 

meðferðarheimilum Barnaverndarstofu á árunum 2000-2007. Reykjavík: Rannsóknastofnun í 

barna- og fjölskylduvernd og Barnaverndarstofa. 

Erla Kristín Árnadóttir, Skúli Þór Gunnsteinsson, og Heiða Björg Pálmadóttir. (2010). Skýrsla vinnuhóps 

um afplánun sakhæfra barna. Sótt 20. september 2017 af 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_vinnuhops_31.05.10.pdf. 

Farrington, D. P. (2003). Developmental and life-course criminology: Key theoretical and empirical 

issues -the 2002 Sutherland award address. Criminology, 41(2), 221-256.  

Farrington, D. P., og Welsh, B. C. (2007). Saving Children from Life of Crime: Early Risk Factors and 

Effective Interventions. Oxford University Press INC.  

Fazel, S., Bains, P. og Doll, H. (2006). Substance abuse and dependence in prisoners: A systematic 

review. Addiction, 101(2), 181-191.  

Félag íslenskra fíkniefnalögreglumanna. (2010). Vímuefni og heilsupillandi efni Reykjavík: Félag 

íslenskra fíkniefnalögreglumanna. 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir. (2008). Unglingar í vanda, Tímarit félagsráðgjafa, 3, 5-16.  

Gísli H. Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Susan Young. (2014). A National 
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