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Ágrip  

Í þessari ritgerð verður farið yfir helstu uppeldisaðferðir og fjallað um hvernig leiðandi 

uppeldi hefur jákvæð áhrif á þroska og velferð barna. Skýrt verður frá hvernig leiðandi 

uppeldishættir geta verið verndandi þáttur gegn áhættuhegðun barna og ungmenna, og 

hvernig foreldrar geta nýtt sér þessa aðferð við uppeldi á börnum sínum. Leiðandi 

uppeldishættir hafa, samkvæmt fræðimönnum, mikið forvarnargildi gegn áhættuhegðun 

barna og ungmenna. Mikilvægt er að foreldrar séu meðvitaðir um það hlutverk sem þeir 

gegna í lífi barna sinna og séu tilbúnir til að gera sitt besta til þess að taka virkan þátt í lífi 

barna sinna. Áhættuhegðun er hegðun sem bæði getur byrjað sem hegðunarvandamál í 

barnæsku og aukist þegar barnið eldist eða sem hegðun sem fyrst kemur fram á 

unglingsárunum. Því er mikilvægt að stuðla vel að uppeldinu frá fyrstu árum, og tilvalið að 

nýta sér leiðandi uppeldishætti í því skyni.   
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Formáli 

Ritgerð þessi er fylgiskjal handbókar sem ég vann vorið 2018 sem 14 ECTS lokaverkefni til 

BA prófs í Uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands.  

Ég hef síðan að ég man eftir mér haft mikinn áhuga á börnum og öllu sem tengist þeim. 

Þegar að ég var 18 ára hóf ég störf í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu sem opnaði augu 

mín fyrir áhættuhegðun og hvernig megi fyrirbyggja hana, ásamt mikilvægi þátttöku 

foreldra í lífi barna sinna. Ég fann strax að þetta var málefni sem mér fannst gífurlega 

mikilvægt og skráði mig í BA námið vegna þessa áhuga og vonarinnar um að það veitti mér 

möguleika á að víkka enn fremur þekkingu mínu á málefnum barna og ungmenna. Á öðru 

ári í náminu skráði ég mig því í áfangann Áhættuhegðun og velferð ungmenna sem jók 

áhuga minn mikið á málefninu og kynnti mig vel fyrir því hvað felst í áhættuhegðun, hvernig 

megi fyrirbyggja hana og hvað sé til ráða þegar hún birtist í hegðun barna og unglinga. 

Ég vil þakka fjölskyldu minni og meðleigjanda fyrir stuðning og þolinmæði seinustu 

mánuði. Einnig vil ég þakka samnemendum fyrir stuðning og hvatningu, seinustu mánuðir 

hefðu orðið mun erfiðari ef það væri ekki fyrir þær. Síðast en ekki síst vil ég þakka Ester 

Helgu Líneyjardóttur fyrir að hvetja mig til þess að fara í þetta nám vorið 2015 og fyrir að 

kveikja áhuga minn á áhættuhegðun og sýna mér mikilvægi málefnisins.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

Reykjavík, 8. maí  2018 

 

Margrét Ásdís Björnsdóttir 
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Inngangur  

Á unglingsárunum breytist margt í lífi einstaklings og einkennast þau því oft af miklum 

breytingum og sveiflum í hugsun, hegðun og tilfinningum (Santrock, 2016). Unglingsárin 

eru árin milli bernsku og fullorðinsára en ekki eru allir sammála um hvenær einstaklingur 

verður fullorðinn. Misjafnt getur þó verið eftir einstaklingum og þjóðfélögum hvenær 

einstaklingur hættir að teljast barn yfir í að teljast sem ungmenni, og svo aftur yfir á 

fullorðinsár (Beckett og Taylor, 2010).  

Samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002 er einstaklingur barn fram að 18 ára aldri 

hérlendis en í sérstökum tilvikum má Barnavernd grípa inn í allt fram til 20 ára aldurs. Hins 

vegar eru börn og ungmenni skilgreind sem einstaklingar á aldrinum 6-25 ára í 

Æskulýðslögum (70/2007). Þá er talað um að heilinn þroskist allt fram að 25 ára aldri 

(Santrock, 2016). Því er erfitt að segja með vissu hvenær unglingsárin enda og fullorðinsárin 

taka við. 

Þroskasálfræðingurinn Arnett (2002) hefur fjallað um unglingsárin og sett fram 

kenningu um að unglingaskeiðið sé lengjast. Tímabilið sem kallast komandi fullorðinsár (e. 

emerging adulthood) nær frá því þegar ungmennin eru 18 ára fram til 25 ára aldurs. 

Þroskabreytingar á þessum árum; líkamlegar, andlegar og félagslegar, geta tekið mikið á 

einstaklinginn og mikils virði er að unglingum farnist vel á þessu tímabili upp á framtíð 

þeirra (DeVito, 2007). 

Rannsóknir hafa gefið til kynna að unglingsárin fram til 18 ára aldurs séu sérstakt 

áhættutímabil í lífi unglinga (Sigrún Aðalbjarnardóttir, Andrea G. Dorfadóttir, Þórólfur R. 

Þórólfsson og Kristín L. Garðarsdóttir, 2003). Á því tímabili eru einstaklingar líklegri til að  

stunda áhættuhegðun (e. risk behaviour) en á öðrum tímabilum í lífi sínu. Hugtakið 

áhættuhegðun vísar til þess að unglingur valdi sjálfum sér og/eða öðrum skaða eða auki 

líkur á því að leggja sjálfan sig eða aðra í hættu  (Bonino, Cattelino og Ciairano, 2005; Freydís 

J. Freysteinsdóttir, 2008). 

Þegar kemur að unglingsárunum eru foreldrar oft óöruggir og óvissir um hvernig best 

sé að haga uppeldinu, enda eiga sér stað ýmsar breytingar á þessum árum. Fjölmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar sem gefið hafa til kynna að leiðandi uppeldishættir séu ein 

besta forvörn sem foreldrar geta nýtt sér gegn áhættuhegðun barna og unglinga. Eftir að 

hafa starfað síðust sex árin með börnum og unglingum sem sýna áhættuhegðun eða eru í 

áhættuhópum fyrir áhættuhegðun fór höfundur í áfangann Áhættuhegðun og velferð 

ungmenna sem jók áhuga hans á málefninu mikið og kynnti hann fyrir því hvað felst í 
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áhættuhegðun, hvernig megi fyrirbyggja að hún komi til og hvað sé til ráða ef börn og 

unglingar byrja að stunda áhættuhegðun.  

Þar sem fræðsluefni um leiðandi uppeldishætti reyndist af skornum skammti fannst 

höfundi því þörf á að útbúa handbók sem nýst getur foreldrum barna á mið- og 

unglingastigi grunnskóla sem leiðarvísir í uppeldinu og við að fyrirbyggja áhættuhegðun. 

Hafi foreldrar áhuga á að kynna sér uppeldishætti sem hlúa að velferð barna þeirra myndi 

slíkur bæklingur, sem á knappan og skiljanlegan hátt útskýrir hag þess að nota leiðandi 

uppeldishætti, vera nytsamlegur. 

Í því skyni er rannsóknarspurningin sem sett er fram í þessari ritgerð eftirfarandi: 

Hvað er leiðandi uppeldi og hvernig nýtist það sem forvörn gegn áhættuhegðun? 
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Unglingsárin: Áhættuþættir og verndandi þættir 

Hér á eftir verður fjallað um þær þroskabreytingar sem eiga sér stað þegar kynþroski hefst hjá 

börnum og þar til honum lýkur á unglingsárunum. Skýrt verður frá bæði líkamlegum-, 

andlegum- og vitsmunalegum þroska út frá fræðilegu samhengi. Einnig verður gerð grein fyrir 

uppeldisháttum Baumrinds og fjallað um áhættuhegðun og hvað í henni felst. Í lok 

ritgerðarinnar verður rætt um hvernig unnt sé að nota leiðandi uppeldishætti sem forvörn 

gegn áhættuhegðun barna og unglinga.  

1.1  Þroski á unglingsárunum 

Miklar þroskabreytingar verða á unglingsárum (Santrock, 2016). Líkamlegar breytingar  

tengjast kynþroskanum, þegar líkaminn breytist úr barni yfir í fullþroska einstakling fyrir 

tilstuðlan kynhormóna (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2016). Rannsóknir Árna V. Þórssonar 

(2000) á kynþroska á síðasta áratug hafa rennt stoðum undir þá kenningu að kynþroski 

íslenskra ungmenna hefist fyrr nú en áður var. Kynþroski stúlkna hefst um 10 ára aldur en 

þá fara líkamlegar breytingar að koma fram og fyrstu tíðir hefjast að meðaltali um 13 ára 

aldur. Upphaf kynþroska drengja er hins vegar um 12 ára aldur og á næstu árum þar á eftir 

verða ýmsar líkamlegar þroskabreytingar, eða fram á 15. ár. Þessi þroskaferill er 

sambærilegur við það sem þekkist á hinum Norðurlöndunum(Árni V. Þórsson, 2000). 

Sálfræðingurinn John Santrock (2016) hefur fjallað um þær breytingar sem verða á 

vitsmunaþroska á unglingsárum. Það svæði í heilanum sem einkum er við stjórn á þessum 

árum er randkerfið (e. lymbic system), svæði tilfinninga og upplifunar af umbun. Á þessu 

tímabili fara unglingar að sækjast eftir umbun frá jafningjum til að styrkja félagslega stöðu 

sína en það dregur úr þörf á umbun frá foreldrum og kennurum. Unglingar sem standa 

höllum fæti félagslega eru því líklegri en önnur börn til þess að vera áhrifagjörn og stunda 

áhættuhegðun þar sem sú hegðun styrkir stöðu þeirra í jafningahópnum. Með aukinni 

reynslu ungmennanna þroskast svo svæði möndlunnar (e. amygdala) í heilanum en hún  

hjálpar til við að samhæfa skilaboð í tauga- og innkirtlakerfinu og viðbrögð við áreiti úr 

umhverfinu. Framleiðsla á taugaboðefnum eins og dópamíni eykst einnig á þessum árum 

og geta þau ýmist virkjað ungmenni á jákvæðan hátt eða stutt við hvatvísi og auknar líkur 

á áhættuhegðun.  

Sú starfstöð heilans sem síðast nær fullum þroska er framheilinn. Framheilinn er staður 

röksemdar, ákvarðanatöku og sjálfsstjórnar. Þegar fullum þroska hans er náð hefur 

einstaklingurinn hæfni til þess að nýta sér fyrri reynslu og þekkingu til þess að byggja 

ákvarðanir sínar á en sá þroski nær allt fram til 25 ára aldurs. Þegar framheilinn fer að taka 

stjórnina af randkerfinu fer einstaklingurinn að taka ákvarðanir með því að huga að margs 
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konar sjónarmiðum og rökum og samhliða að forðast hættur og óskynsamlegt athæfi (Cole, 

Cole og Lightfoot, 2005; Santrock,2005). Áhættuhegðun minnkar því með auknum aldri og 

þroska. 

Samkvæmt kenningu Piaget (1932-1965) um vitsmunaþroska er einstaklingur virkur í 

að byggja eigin þekkingu í stöðugu samspili við umhverfi sitt með því að upplifa nýja hluti 

og samlaga og aðlaga nýja þekkingu að fyrri þekkingu þar til jafnvægi næst. Vegna þess að 

aldrei næst fullkomið jafnvægi á milli þess að aðlaga og samlaga nýja vitneskju fullkomlega  

er manneskjan að eðlisfari forvitin og sækir í nýja vitneskju og reynslu. Sú staðreynd að 

þetta jafnvægi næst aldrei er talið jákvætt í þeim skilningi að það þroskar hugsun okkar og 

gerir einstaklinginn hæfari í því að sjá og meta ólík sjónarhorn. Þar með verður 

einstaklingurinn hæfari í að leysa þau vandamál og aðstæður sem gætu komið upp. Þetta 

er kallað hugsmíðahyggja (e. constructivism) og þannig er einstaklingurinn virkur í því að 

efla og móta sinn eigin þroska og veruleika sem hann lifir í. Enginn upplifir hlutina eins þar 

sem fyrri reynsla einstaklinga er ekki sú sama og þar af leiðandi verða skemu þeirra af nýju 

reynslunni ekki þau sömu. Til þess að einstaklingur geti tileinkað sér hugsmíðahyggju þarf 

að vera gott samspil margra þátta. Líkamlegur þroski, hugsun og hegðun verða að vinna 

samhliða félagslegum aðstæðum sem einstaklingurinn lifir við svo að þroskinn verði sem 

mestur. 

Vygotsky (1896-1934) setti fram kenningu um félagslega hugsmíðahyggju (e. social 

constructivism) sem, eins og nafnið gefur til kynna, leggur áherslu á að öll reynsla sem við 

öðlumst tengist þeim félagslega og menningarlega veruleika sem að við búum við. Með 

auknum aldri og reynslu breytist svo hugsun okkar í samspili við lífsreynslu okkar (Cole, 

Steiner, Scribner og Souberman, 1978; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

1.2 Uppeldishættir 

Þegar við hugsum um velferð barna okkar eru samskipti foreldra og heimilisaðstæður 

mikilvægar. Foreldrar eru stærstu áhrifavaldar og fyrirmyndir barna stóran hluta ævinnar 

og því getur skipt sköpum fyrir framtíð þeirra hvernig til tekst í uppeldinu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Margir þættir geta haft áhrif á líðan barna og unglinga, bæði á jákvæðan og neikvæðan 

máta. Einn þessara þátta eru foreldrar og fjölskylduaðstæður. Foreldrar gegna 

lykilhlutverki sem stuðningsnet barna sinna og með því geta þeir haft mikil áhrif á 

mikilvæga þætti eins og sjálfsmynd barna sinna og tilfinningar, en góð sjálfsmynd er einn 

þeirra verndandi þátta í lífi barna sem getur haft mikil áhrif á velferð þeirra (Hrefna 

Ólafsdóttir og Hjördís Rós Jónsdóttir, 2016; Santrock, 2016).  
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Í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristínar Lilju Garðarsdóttur (2004) á 14 ára 

unglingum kom fram að þau börn sem bjuggu við viðurkenningu og samheldni foreldra 

virtust vera með betra sjálfsálit en börn sem bjuggu við aðra uppeldishætti. Þessi sama 

rannsókn studdi jafnframt þá kenningu að þeir sem alast upp við langvarandi stuðningsríkt 

uppeldi hafi betra sjálfsáliti við 21 árs en þeir sem ekki alast upp við slíkar aðstæður. 

Til eru ýmsar uppeldisaðferðir sem hver og ein hefur sína kosti og galla en einn þeirra 

fræðimanna sem hefur verið leiðandi í fræðilegri umræðu um uppeldishætti er bandaríski 

sálfræðingurinn Diana Baumrind. Eftir að hafa rannsakað samskipti foreldra og barna 

flokkaði Baumrind uppeldisaðferðir foreldra í þrennt; skipandi uppeldishætti (e. 

authoritarian parenting), eftirláta uppeldishætti (e. indulgent parenting) og leiðandi 

uppeldishætti (e. authoritative parenting) (Baumrind, 1966). Í eftirfarandi efnisgreinum 

verður fjallað um einkenni hvers uppeldisháttar fyrir sig. 

Skipandi uppeldishættir (e. authoritarian parenting) einkennast af stífum og ströngum 

reglum. Þessir foreldrar gera kröfu um mikla hlýðni frá börnum sínum en gefa lítil rök fyrir 

reglum og ákvörðunum sem teknar eru. Þeir hlusta ekki á rök né taka tillit til þess sem börn 

þeirra hafa til málanna að leggja. Þeir eru einnig ólíklegri til þess að sýna börnum sínum 

hlýju og stuðning. Börn sem alast upp við stranga uppeldishætti eru líklegri til þess að hafa 

lélega sjálfsmynd, vera hlédræg í félagahópnum og vera óhamingjusöm. Þá eru þau líklegri 

til þess að hafa litla trú á sjálfum sér og getu sinni. Þrátt fyrir þetta eru þau ólíklegri en börn 

sem alast upp við afskiptalausa og eftirláta uppeldishætti til þess að sýna áhættuhegðun 

(Baumrind, 1991; Lamborn, Mounts, Steinberg og Dornbusch, 1991; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 2001)  

Leiðandi uppeldishættir (e. authoritative parenting) er sú uppeldisaðferð sem talið er 

að hlúi best að velferð barna og unglinga, burt séð frá þáttum líkt og félagslegri stöðu og 

efnahag (Baumrind, 1971). Leiðandi uppeldishættir eru taldir vænlegastir til að stuðla að 

góðri félagsfærni, góðu sjálfsáliti og betri sjálfsmynd og andlegri heilsu einstaklinga (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Steinberg, 2014; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts og 

Dornbusch, 1994). Ungmenni sem fá leiðandi uppeldi eru jafnframt talin líklegri til að sýna 

góðan námsárangur (Herman, Dornbusch, Herron og Herting, 1997), axla ábyrgð á gjörðum 

sínum og sýna sjálfstæði. Þessi ungmenni eru líka ólíklegust til að taka þátt í áhættuhegðun 

í samanburði við þau sem alast upp við aðra uppeldishætti (Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Leifur G. Hafsteinsson, 2001; Lamborn o.fl., 1991). Þó virðist sem skilningur á 

uppeldisaðferðum geti verið misjafn eftir menningarsvæðum (Lamborn, Dornbusch og 

Steinberg, 1996). 
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Eftirlátir uppeldishættir (e. indulgent parenting) fela í sér að foreldrar setja litlar reglur 

og gera litlar kröfur. Þeir forðast árekstra við börn sín og láta auðveldlega undan kröfum 

barna sinna. Þeir eru eftirlátssamir en sýna þó börnum sínum stuðning og hlýju. Þeir taka 

vel í hugmyndir barna sinna og taka þeirra skoðanir inn í myndina við ákvarðanatöku. Börn 

sem alast upp hjá eftirlátum foreldrum eru líklegri til þess að vera hvatvís og líklegri en börn 

sem alast upp við aðra uppeldishætti til þess að stunda áhættuhegðun en þau eru samt 

sem áður líkleg til þess að vera þroskuð og sjálfstæð (Braumrind, 1971; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 2001). 

Seinna var svo fjórðu uppeldisaðferðinni lýst, þ.e. afskiptalausir uppeldishættir (e. 

uninvolved parenting) (Maccoby og Martin, 1983). Afskiptalausir foreldrar eru þeir 

foreldrar sem setja börnum sínum engar reglur og mörk. Þeir ætlast ekki til mikils af 

börnum sínum og gera því litlar kröfur til þeirra. Þessi uppeldisaðferð er oft tengd 

vanrækslu foreldra. Þessi börn hafa litla trú á eigin getu og hafa lítinn sjálfsaga (Maccoby 

og Martin, 1983). Börn þessara foreldra fá hvorki hlýju né stuðning frá foreldrum sínum og 

þau gera ekki kröfur til þroskaðrar hegðunar. Börn afskiptalausra foreldra eru líklegust allra 

til þess að leiðast út í áhættuhegðun í líkingu við neyslu áfengis og vímuefna (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 2001).  

Foreldrar sem fylgja leiðandi uppeldi gera kröfu um þroskaða hegðun barna sinna og  

leiðbeina börnum sínum með skýrum reglum; segja þeim til hvers sé ætlast af þeim og 

útskýra hvers vegna. Einnig framfylgja þeir reglum og gera gera grein fyrir afleiðingum sé 

reglum ekki fylgt. Þeir eru hvetjandi, styðjandi og sýna börnum sínum áhuga og hlýju. 

Leiðandi foreldrar taka tillit til barna sinna, leggja áherslu á að skoðanir og sjónarmið 

barnsins fái að komast að og að á þau sé hlustað við ákvarðanatöku (Baumrind, 1966; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Eins og fram kom hér á undan er leiðandi uppeldi talið það uppeldi sem að skilar bestum 

árangri sem forvörn gegn áhættuhegðun barna og ungmenna. Foreldrar sem eru styðjandi, 

áhugasamir og hlýir, ásamt því að setja skýr mörk sem fylgja leiðandi uppeldisháttum, eru 

þar með að leggja grunn að góðri framtíð fyrir börnin sín. Þessar kröfur foreldra og 

sambandið sem þeir eru með þessu að byggja upp við börnin sín gerir börnin líklegri til þess 

að vilja standa sig vel. Þau finna stuðninginn og hvatninguna frá foreldrum þegar þau fylgja 

reglum eða standa sig vel í skóla, og þar með er sú hegðun orðin eftirsóknarverð í augum 

þeirra. Með þessari uppeldisaðferð verða börnin eins og áður var sagt líklegri til þess að 

sýna aukinn þroska, sjálfstæði, góða félagsfærni og sjálfstraust sem hjálpar þeim að forðast 

áhættuhegðun. Jafnframt styðja leiðandi uppeldishættir við betri andlega heilsu og geta 
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þannig verið forvörn fyrir tilfinningavanda eins og kvíða, þunglyndi og hegðunarvanda 

(Steinberg, 2014). 

Leiðandi uppeldi er uppeldisaðferð sem mikið hefur verið rannsökuð og hafa 

niðurstöður gefið til kynna að börn leiðandi foreldra séu betur sett en börn foreldra sem 

beita öðrum uppeldisaðferðum; þau séu virkari og sýni þroskaðri hegðun, sýni meira 

sjálfstæði og sjálfsaga, hafi trú á sjálfum sér og séu vingjarnlegri og samvinnufúsari 

(Baumrind, 1971; Steinberg, 2001).  

 

1.3 Áhættuhegðun ungmenna 

Eins og kemur fram hér á undan vísar hugtakið áhættuhegðun í þá hegðun sem getur haft 

í för með sér skaðleg áhrif á einstaklinginn sem sýnir hegðunina eða þá sem hegðuninni er 

beint að (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2008). Dæmi um slíka hegðun eru til dæmis skróp í 

skóla, svindl í prófum, ofbeldi, afbrot, vímuefnaneysla og sjálfsvíg (Santock, 2016). 

Áhættuhegðun getur ýmist byrjað sem hegðunarvandamál í barnæsku og breyst í 

áhættuhegðun þegar barnið eldist eða er komið á unglingsár (Freydís J. Freysteinsdóttir, 

2008). 

Á unglingsárunum breytist hegðun unglinga oft á þann veg að þátttaka í áhættusamri 

og jafnvel hættulegri hegðun eykst. Margir þættir geta haft áhrif á það hvernig unglingum 

tekst til að forðast áhættusama og skaðlega hegðun. Foreldrarnir og samband þeirra við 

barn sitt, tómstundir og umhverfi eru allt þættir sem hafa mikil áhrif á velferð barnsins. En 

þar sem tengslanet barna breytist mikið á unglingsárunum og þeir fara í auknum mæli að 

leita til vina sinna skipta þeir hvað mestu máli í tengslum við áhættuhegðun unglinga 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2005; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 2001). 

Félagahópurinn fer að skipta æ meira máli á unglingsárum og þeir unglingar sem eiga nána 

vini eru því líklegri til þess að forðast áhættuhegðun eins og drykkju og reykingar í 

samanburði við þá sem skortir vini og eru einangraðir (Rúnar Vilhjálmsson, 2016). 

Samkvæmt rannsóknum eru unglingar einnig líklegir til þess að taka áhættu þegar þeir 

eru í félagsskap jafningja sinna í samanburði við það þegar þeir eru einir (Gardner og 

Steinberg, 2005). Eldri rannsóknir sýndu að jafningjar hefðu einna mest áhrif á þátttöku 

unglinga í áhættuhegðun. Unglingurinn lætur undan þrýstingi félaga sinna og tekur þátt í 

ákveðinni áhættuhegðun. Nýlegar rannsóknir hafa þó sýnt fram á að jafningahópurinn hafi 

minni áhrif en talið var og að hann hafi mest að segja þegar áhættan er mikil (Gardner og 

Steinbeck, 2005; Smith, Chein og Steinbeck, 2015). Þegar heilaþroski unglinga eykst geta 

þeir svo farið að huga að fleiri þáttum við skoðanamyndun sína og við ákvarðanatöku, og 
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styrkjast í því að forðast og neita þátttöku í hegðun sem stefnir þeim og öðrum í hættu 

(Santrock, 2016). Þá skiptir góð sjálfsmynd barna og unglinga máli enda eykur neikvæð 

sjálfsmynd líkur á því að einstaklingurinn leiðist út í áhættuhegðun (Josephs, Bosson og 

Jakobs, 2003).  

Sýni unglingur áhættuhegðun er mikilvægt að grípa strax inn í og leiðbeina honum um 

hvers vegna slík hegðun sé slæm og hvaða leiðir séu heillavænlegri. Sé ekkert að gert getur 

áhættuhegðunin fylgt einstaklingnum og orðið alvarlegri á fullorðinsárunum. Því fyrr sem 

unglingar byrja að sýna einkenni áhættuhegðunar því meiri hætta er á því að hegðunin 

ágerist og fylgi einstaklingnum lengur í lífinu (Hale og Viner, 2016).  

 

1.4 Samskipti 

Sem fyrr segir breytist margt á unglingsárunum, en má þá sérstaklega nefna samband barns 

við foreldra sína. Frá því að börn fæðast og fram á unglingsárin eru foreldrarnir oft helstu 

umönnunaraðilar og þeir sem að barnið sækir helst til þegar eitthvað bjátar á eða barninu 

vantar leiðbeiningar eða álit. 

Á unglingsárunum er algengt að þetta breytist. Unglingurinn vill öðlast meira sjálfstæði 

og mikilvægt er að foreldrar sýni því stuðning þó það geti á stundum verið erfitt. Foreldrum 

finnst þetta tímabil oft erfitt enda einkennist það stundum af árekstrum og óvissu 

(Santrock, 2016). Rannsóknir hafa þó sýnt að foreldrum finnist þetta tímabil erfiðara en 

unglingnum enda má oft rekja ágreining til þátta sem foreldrarnir meta mikilvæga en 

unglingurinn sér oft í öðru ljósi og lítur því síður á ágreininginn sem mikilvægan. Þetta gerir 

það að verkum að foreldrar sitja stundum uppi með þá tilfinningu að þeim hafi mistekist í 

uppeldinu. Sérstaklega þegar ágreiningsmálin snúa að siðferðilegum þáttum sem foreldrar 

og unglingurinn eru ósammála um (Steinberg, 2001). Því er talið að foreldrarnir þurfi að 

aðlaga hlutverk sitt að nýju hlutverki unglingsins (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993) fremur 

en að takast á við ungmennið sem er að móta nýja sjálfsmynd, efla sjálfstæði sitt og mynda 

víðara tengslanet en það hafði áður. Leiðandi uppeldisaðferðir styðja best við þetta 

þroskatímabil og tiltrú foreldranna eða foreldris á ungmenninu getur eflt ábyrgðarkennd 

þess og líkur á að það taki skynsamlegar ákvarðanir (Steinberg, 2001).  

Á unglingsárum finnst ungmennum oft á tíðum að enginn skilji sig jafn vel og vinirnir. 

Mikil togstreita getur því myndast á þessum árum. Bæði finnst foreldrum oft erfitt að 

sleppa taki á barninu sem er í þann mund að fullorðnast og unglingnum finnst hann fullfær 

um að taka ákvarðanir eins og t.d. um hverja hann umgengst og hvað hann geri með vinum 

sínum og kunningjum. Álit vina og hugmyndir þeirra, gildi og viðmið hafa oft mikil áhrif á 
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það hvernig unglingurinn hegðar sér og hvernig velferð hans þróast. Á unglingsárunum 

kynnast unglingar oft nýjum vinum og getur sá vinskapur haldist út ævina sé vel að honum 

staðið (Berger, 2011). 

Þrátt fyrir aukin samskipti við vini á unglingsárum gegna foreldrar lykilhlutverki í lífi 

barnanna. Í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2005) sem gerð var á uppeldisháttum og 

samskiptum unglinga við foreldra sína kom í ljós að þeir unglingar sem alast upp við 

leiðandi uppeldi hafa betri samskiptaþroska en aðrir unglingar. Þessi munur var einnig til 

staðar við 17 ára aldur barnanna og hvorki stéttarstaða, kyn né skapgerð barnanna skipti 

máli í því samhengi. Því er afar mikilvægt að foreldrar hlúi að góðum tengslum við börn sín 

og nái að halda þeim þrátt fyrir ágreiningsmál unglingsáranna. Góð tengsl milli foreldris og 

unglings auka lífsgæði og eru grunnur að góðri andlegri heilsu einstaklingsins. Þá hafa 

rannsóknir sýnt að heilbrigð samskipti innan  fjölskyldna skipta miklu máli fyrir velferð 

fjölskyldunnar (Steinberg og Silk, 2002). 

1.5 Vímuefnaneysla 

Hugtakið vímuefnaneysla nær yfir neyslu allra þeirra ávanabindandi- og fíkniefna sem til 

eru, en þar má nefna áfengis, kannabisefna, nikótíns, örvandi efna, róandi efna og 

lyfseðilsskyldra lyfja (Þorkell Jóhannesson, 2001).  

Síðan á áttunda áratugnum hafa verið gerðar rannsóknir á áfengis- og vímuefnaneyslu 

ungmenna á Vesturlöndum. Ísland er á meðal 26 landa í Evrópu sem tekur reglulega þátt í 

rannsókn á vegum European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD).  

Rannsóknin er framkvæmd á ungmennum í 10. bekk grunnskóla eða börnum sem eru að 

verða 16 ára og fylgst er með á hvaða aldri unglingar hefja reykingar og neyslu áfengis, 

magni þess og tegundum. Rannsóknin skoðar einnig þætti eins og fjölskylduaðstæður, 

uppruna, félags- og efnahagsstöðu, andlega líðan og tengsl við fjölskyldu og kunningja. 

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa meðal annars verið nýttar í úttektum 

Heilbrigðisráðuneytisins á heilsu og líðan íslenskra unglinga (Þóroddur Bjarnason, 2009).  

Í rannsóknum á tíðni drykkju, reykinga og tóbaksnotkunar íslenskra ungmenna frá því 

á árunum 1997-2015 sést að áfengis- og vímuefnaneysla, ásamt neyslu tóbaks, hefur 

minnkað mikið á undanförnum árum. Árið 2015 höfðu 15% nemenda í 10. bekk reykt 

sígarettur, samanborið við 61% árið 1997. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem hafði drukkið 

áfengi minnkaði um tæp 40% á tímabilinu, en árið 1997 höfðu 82% nemenda drukkið áfengi 

í 10. bekk samanborið við 33% árið 2015. Neysla annarra vímuefna í líkingu við e-töflur, 

kannabisefni og kókaín hélst nokkuð stöðug á þessum árum en þó má sjá minnkun í neyslu 
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á hassi, sem og notkunar á amfetamíni (Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2015).  

 Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á það að heimilisaðstæður hafa áhrif á 

vímuefnaneyslu unglinga. Þeir unglingar sem búa við erfiðar heimilisaðstæður, til að mynda 

slæma efnahagsstöðu, heimilisofbeldi, vanrækslu eða vímuefnaneyslu foreldra, eiga í meiri 

hættu á að leiðast sjálfir út í neyslu vímuefna en jafningjar sem búa við góðar aðstæður 

(Helgi Gunnlaugsson, 2008). Rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Leifs G. 

Hafsteinssonar (2001) á tengslum áhættuhegðunar og uppeldisaðferða styður jafnframt að 

uppeldisaðferðir hafi áhrif á áhættuhegðun unglinga. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom 

í ljós að þeir unglingar sem ólust upp við leiðandi uppeldishætti og áttu áhugasama og 

styðjandi foreldra voru ólíklegri til þess að nota vímuefni, drekka áfengi og hætta í námi á 

aldrinum 14-17 ára en unglingar sem bjuggu við annars konar uppeldisaðferðir. 

 

1.6 Kynheilbrigði 

Notkun á hugtakinu kynheilbrigði hefur verið breytileg síðustu áratugina en sú skilgreining 

sem stuðst verður við í þessari ritgerð felur í sér að kynheilbrigði sé samspil líkamlegra, 

tilfinningalegra, vitsmunalegra og félagslegra þátta. Þessir þættir eru gefandi og styrkjandi 

fyrir samskipti og ást einstaklingsins (UNICEF, 2011). 

Kynheilbrigði  snýr ekki aðeins að því að forðast kynsjúkdóma heldur í fyrsta lagi að 

heilbrigðu kynlífi, tilfinningum og löngunum, því að geta lifað kynlífi sem stuðlar að vellíðan, 

þar sem jafnræði aðila, virðing og skilningur eru í fyrirrúmi (Sóley S. Bender, 2016). Í öðru 

lagi snýr kynheilbrigði að frjósemi, takmörkunum hennar og barneignum (Sóley S. Bender, 

2006; Sóley S. Bender, 2016).  

Hér áður fyrr sneri kynlífsfræðsla sem börn og unglingar fengu að tiltölulega fáum 

þáttum, svo sem kynþroska og getnaðarvörnum. Í dag er hins vegar í mörg horn að líta, 

enda koma þessar upplýsingar um kynlíf úr öllum áttum, svo sem af netinu, úr sjónvarpi og 

tónlist. Í mörgum tilfellum gefa þessir miðlar ekki rétta mynd af því sem sýnt er og því er 

hætt við því að börn og unglingar fái röng skilaboð um það hvað teljist eðlileg kynhegðun 

(Guðbjörg Hildur Kolbeinsdóttir, 2016).  

Unglingsárin eru sá tími þegar unglingar fara að leiða hugann að kynþroska, 

ástarmálum og kynlífi. Á þessum árum þurfa unglingarnir oft ráð og því er betra að þeim 

finnist þau geta leitað til foreldra sinna í stað þess að fá misgóð ráð frá jafnöldrum eða á 

internetinu. Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið hér á landi er þekkingu 
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unglinga á kynþroska, kynsjúkdómum og getnaðarvörnum ábótavant (Kolbrún Jónsdóttir 

o.fl., 2008). Unglingunum fannst hins vegar að skólum bæri skylda til þess að sinna þessari 

fræðslu þar sem þeir töldu hana nauðsyn. Þátttakendum í rannsókninni fannst einna helst 

að fræðslu um getnaðarvarnir og ótímabærar þunganir þyrfti að bæta. Mikilvægt er að 

þessari fræðslu sé sinnt, enda eru ótímabærar þunganir tiltölulega algengar hér og flestar 

stúlkur sem fara í fóstureyðingu hérlendis eru á aldrinum 16-25 ára (Landlæknisembættið, 

2017; Sóley S. Bender, 2016). 

Mikilvægt er að foreldrar geti rætt um þessi mál við börn sín þar sem rannsóknir sýna 

að góð og opin umræða skilar sér í því að unglingar eru seinni til þess að byrja að stunda 

kynlíf og eru ábyrgari þegar að því kemur (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2009). Í annarri íslenskri rannsókn kom jafnframt 

fram að kynfræðsla kæmi oftast úr skólanum og þar á eftir frá vinum (Kolbrún Jónsdóttir 

o.fl., 2008). Í grein Dagbjartar Ásbjörnsdóttur, Guðbjargar Eddu Hermannsdóttur og 

Sigurlaugar Hauksdóttur (2009) kom fram að foreldrar geta rætt við börn sín um kynlíf og 

kynhegðun og þannig lagt grunn af heilbrigðri sjálfsmynd í kynlífi. Þó svo að unglingum 

finnist fræðslan heima vera lítil er mikilvægt að foreldrar átti sig á mikilvægi fræðslunnar 

og umræðunnar um þessi mál og finni leiðir til þess að ræða um þessi málefni við börnin 

sín. 

Best er að umræðan um kynheilbrigði, kynlíf og kynhegðun byrji sem fyrst svo að barnið 

alist upp við að þessi umræða sé eðlileg og velkomin á heimilinu. Foreldrar verða að vera 

tilbúnir að ræða þessi málefni og taka af skarið með því að byrja umræðuna. Gott er að 

skapa gott andrúmsloft þar sem barnið finnur fyrir öryggi. Það styður við að barnið þori að 

ræða um hugsanir sínar og  spyrja um það sem liggur því á hjarta. Mikilvægt er að foreldrar 

reyni að vera heiðarlegir í svörum og þolinmóðir við barn sitt enda tekur tíma að byggja 

upp traust og geta þessar samræður oft reynst báðum aðilum erfiðar sem ítrekar mikilvægi 

þess að sýna skilning. Því oftar sem málefnið er rætt, því auðveldara er að ræða málið og 

svara spurningum sem koma upp síðar með auknum þroska og aldri unglingsins (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir o.fl, 2009).  

 

1.7 Hegðunarraskanir 

Ofvirkniröskun skiptist niður í hreyfiofvirkni (e. hyperactivity disorder), hvatvísi (e. 

impulsivity disorder)  og athyglisbrest (e. attention deficit disorder). Um er að ræða röskun 

þegar hreyfiofvirkni, hvatvísi eða athyglisbrestur er svo metinn að hann sé í ósamræmi við 

aldur og þroska barns. Þau börn sem greinast með þessar gerðir hegðunarraskana hafa oft 
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mikla virkni, eiga erfitt með einbeitingu og ráða ekki við hegðun sína. Þessir hegðunarkvillar 

geta einnig tengst námsörðugleikum, árásargirni og sveiflum í skapi (Gísli Baldursson, 

Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll Magnússon, 2000). 

Ekki er talið vænlegt að greina þessar raskanir fyrr en í fyrsta lagi um fjögurra ára aldur 

þar sem fyrir þann tíma eru einbeitingaleysi og hvatvísi tiltölulega algeng hjá börnum og 

því erfitt að greina hvað sé eðlileg hegðun og hvað gæti bent til röskunar. Um fjögurra ára 

aldurinn eru hreyfiofvirknin og hvatvísin orðin mun meira áberandi en 

athyglisbrestseinkenni koma oft ekki fram fyrr en um það leyti sem börn hefja skólagöngu, 

sex til átta ára að aldri.  Rannsóknir sýna að ofvirkniröskun er algengari meðal drengja en 

fyrir hverja eina stúlku sem greinist með ofvirkniröskun greinast um þrír drengir (Gísli 

Baldursson o.fl., 2000). 

Oft fer að draga úr ofvirkninni um 10 ára aldur en sjaldgæfara er að einkenni 

athyglisbrestsins minnki. Þó svo að einkennin minnki hefur röskunin samt sem áður mikil 

áhrif á daglegt líf einstaklingsins, oft langt fram á fullorðinsaldur. Einkenni ofvirkniraskana 

breytast eftir því sem einstaklingurinn eldist og hreyfiofvirknin minnkar oft töluvert. Í stað 

hennar taka önnur frávik oft við líkt og skipulagserfiðleikar, óstundvísi, 

einbeitingarerfiðleikar og gleymni. Þessi einkenni geta haft mjög langvarandi og neikvæð 

áhrif á líf þess sem glímir við þau.  

Foreldrar geta haft áhrif á einkenni raskana sem þessara með ýmsum aðferðum. 

Uppeldisaðferðir á borð við leiðandi uppeldi hafa í rannsóknum dregið úr einkennum 

ofvirkniraskana en þó þarf oft að beita lyfjagjöf eða annarri meðferð samhliða (Gísli 

Baldursson o.fl., 2000).  

 

1.8     Andleg líðan, lyndisraskanir og sjálfskaðandi hegðun 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli slæmrar andlegrar heilsu og áhættuhegðunar. Þeir 

unglingar sem t.d. sýna einkenni þunglyndis eru líklegri en aðrir til þess að sýna 

áhættuhegðun (Katon og fl., 2010). Mikilvægt er því að foreldrar og fagfólk sem vinnur með 

unglingum sé meðvitað um að slæm andleg heilsa í líkingu við þunglyndi, félagsfælni og 

kvíða séu þættir sem vert er að fylgjast með og grípa inn í sem fyrst til þess að fyrirbyggja 

hættu á áhættuhegðun. Áhættuhegðun getur einnig falið í sér forspá um geðvandamál 

síðar um ævina, svo sem sjálfsvígshugleiðingar, og þannig haft mikil áhrif á líf 

einstaklingsins á fullorðinsárum (Afifi, Cox og Katz, 2007; King o.fl., 2001). Snemmtæk 

íhlutun er því gífurlega mikilvæg í þessum málaflokki, enda hafa rannsóknir gefið til kynna 

að unglingar sem ekki fá aðstoð við að vinna úr andlegum veikindum sínum séu líklegri til 
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þess að glíma við alvarleg vandamál tengd heilsu sinni síðar á ævinni (Alotaibi, 2015, bls. 

19). Þannig eykur alvarlegur geðheilsubrestur líkur á sjálfsvígshugsunum og sjálfsvígum. 

Sjálfsvíg eru önnur algengasta dánarorsök ungra einstaklinga í heiminum á eftir 

umferðarslysum. Margir samverkandi þættir geta aukið hættu á því að unglingur reyni að 

fremja eða fremji sjálfsvíg. Þar koma við sögu félagslegir, sálfræðilegir og líffræðilegir 

þættir, ásamt umhverfisþáttum líkt og uppeldisaðferðum (Schwartz-Lifshitz, Zalsman, 

Giner og Oquendo, 2012). 

Foreldrar þurfa einnig að huga að því að ákveðinn kynjamunur kemur fram í 

sjálfskaðandi hegðun en stúlkur eru líklegri en drengir til að sýna hana. Drengir eru á hinn 

bóginn þrisvar sinnum líklegri til að fremja sjálfsvíg (Óttar Guðmundsson, 2011). Ýmsar 

ástæður eru taldar liggja þessu að baki en meðal annars sú staðreynd að kynin nota ólíkar 

leiðir til þess að vinna úr vandamálum sem koma upp, sem og ólíkar aðferðir til þess að 

taka sitt eigið líf. Samkvæmt rannsókn Engilberts Sigurðssonar, Þórdísar Ólafsdóttur og 

Magnúsar Gottfreðssonar (2008) er eru kynin ólík þegar að kemur að að því að vinna úr 

vanlíðan. Karlmenn eru mun líklegri en konur til að misnota vímuefni en konur líklegri en 

karlar til þess að leita sér aðstoðar við vanlíðan og að tala um vandamálin sem herja.  

Leiðandi uppeldi er einn þeirra verndandi þátta sem dregið getur úr hættu á sjálfsvígi 

(World Health Organization, 2014). Sterk fjölskyldutengsl, metnaður fyrir námi og góð 

sjálfsmynd eru meðal þeirra þátta sem rannsóknir hafa sýnt að styðji ungmenni við að 

stunda heilbrigðan lífsstíl (Furlong, 2017). Andleg líðan ungmenna tengist sjálfsmynd þeirra 

og getur sterk sjálfsmynd stuðlað að því að ungmenni sé ólíklegri til þess að taka eigið líf 

en einstaklingar með veika sjálfsmynd (Berman og Jobes, 1995). Foreldrar gegna 

lykilhlutverki í því að byggja upp sterka sjálfsmynd barna sinna og hafa niðurstöður 

rannsókna sýnt að börn sem alast upp við leiðandi uppeldi hafa betri sjálfsmynd en börn 

sem alast upp við aðrar uppeldisaðferðir. Sterk sjálfsmynd er verndandi þáttur gegn 

áhættuhegðun og því gegna foreldrar mikilvægu hlutverki í þessu tilliti (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristín L. Garðarsdóttir, 2004). 

Þegar einstaklingi líður illa og þarfnast aðstoðar eru fjölskylda og félagsnet 

mikilvægastu stuðningsþættir sem til eru. Sé vel staðið að þessum þáttum geta foreldrar 

og aðrir einstaklingar í nærumhverfi barnsins verið verndandi þáttur í lífi þess og þannig 

minnkað daglega vanlíðan einstaklings og verið í lykilhlutverki við að styðja við velferð og 

bætta líðan hans (World Health Organization, 2004; World Health Organization, 2014).  
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1.9 Leiðandi uppeldi sem forvörn 

Mikilvægt er að samfélagið standi allt að því að setja velferð barna í forgang og má gera 

það með því að leggja áherslu á góðar forvarnir og fræðslu fyrir alla þá sem koma að lífi 

barna og ungmenna. Mikilvægt er að bæði foreldrar og börn fái fræðslu um áhættuhegðun, 

hvernig hún lýsi sér og hverjar afleiðingar hennar geta verið fyrir barnið í nútíð og framtíð 

(Grinberg, Dawkins, Dawkins og Fullilove, 2005). 

Rannsóknir sem skoðað hafa uppeldishætti og hlutverk þeirra í velferð barna hafa bent 

til þess að leiðandi uppeldi sé sú uppeldisaðferð sem hefur mest forvarnargildi fyrir 

áhættuhegðun hjá börnum og unglingum (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur G. 

Hafsteinsson, 2001). Í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristínar Lilju Garðarsdóttur 

(2004) kom í ljós að ungmenni sem ólust upp við leiðandi uppeldi höfðu betra sjálfstraust 

og sjálfsálit og voru ólíklegri en jafningjar þeirra sem ólust upp við aðrar uppeldisaðferðir 

til þess að glíma við kvíða og þunglyndi.  

Það þarf þó að skoða hvernig eigi að fara að því að beita þessum aðferðum í uppeldi. 

Samskipti eru stór hluti af því að veita leiðandi uppeldi. Eins og áður hefur komið fram 

breytast samskipti foreldra og barna mikið á unglingsárunum sem getur reynst 

foreldrunum erfitt. Mikilvægt er að halda ró sinni og ræða við unglinginn um skoðanir hans 

og óskir þegar taka skal ákvarðanir. Foreldrar ættu einnig að hlusta á rödd ungmennisins 

og taka til greina sjónarmið þess, enda skiptir tiltrúin á barnið miklu um getuna til að öðlast 

sjálfstæði og taka skynsamlegar ákvarðanir. Samhliða þarf unglingurinn hlusta á foreldrana 

og  bera ábyrgð á skoðunum sínum í samræmi við aukna sjálfstjórn í eigin lífi. Með auknum 

þroska og aukinni sjálfsstjórn unglingsins hafa foreldrar oft tilhneigingu til að herða 

tauminn þar sem þeir óttast ranga ákvarðanatöku unglingsins. Á unglingsárunum er hins 

vegar mikilvægt að foreldrar geri hið andstæða og sleppi frekar hægt og rólega taumnum 

og gefi unglingum það frelsi sem hann þarf til þess að þroskast og læra hvernig fara skuli 

með það frelsi í ákvarðanatöku sem honum hefur verið gefið.  

Þegar foreldrar gefa unglingum meira vald til ákvarðanatöku er samt sem áður brýnt 

að þeir sýni mikinn stuðning og leiðsögn. Ekki munu allar ákvarðanir sem unglingurinn tekur 

vera réttar, enda framheilinn sem stjórnar ákvarðanatöku ekki fullþroskaður. Foreldri 

verður því að vera tilbúið að stíga inn í aðstæður og aðstoða unglinginn þegar þess er þörf 

og taka mistökum hans með ró og skynsemi. Þannig lærir unglingurinn að allir geri mistök 

og hvernig best sé að vinna úr þeim og laga það sem betur má fara (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Foreldrar eru ein helsta fyrirmynd barna sinna og það hvernig þau taka á 

ágreiningsmálum og leiðrétta mistök sín getur haft verulegt fordæmisgildi fyrir það hvernig 
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unglingurinn tekur á svipuðum vanda í eigin lífi (Bronfenbrenner, 1992). Mikilvægt er að 

foreldrar ræði við börn sín um þau mál sem þau eru að takast á við hverju sinni. Hvernig 

eigi að snúa sér í þessum málum, hvaða ákvarðanir komi til greina í því máli unglingurinn 

þarf að taka ákvörðun í og fundið sé sameiginlega sú lausn sem er best (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 2008). Þó svo að 

foreldrarnir gefi unglingum frelsi og sjálfstæði til þess að taka sínar eigin ákvarðanir verða 

unglingarnir þó að vita hvar mörkin liggja. Unglingum líður betur ef það liggur skýrt fyrir til 

hvers sé ætlað af honum og hvaða hegðun er talin æskileg.  
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Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að segja frá leiðandi uppeldisháttum og hvernig þeir geta 

unnið sem forvörn gegn áhættuhegðun barna og unglinga.  Unglingsárin geta verið erfiður 

tími og mikilvægt er að unglingar finni fyrir stuðningi og hlýju frá foreldrum sínum í gegnum 

þennan tíma. Miklar breytingar eiga sér stað, bæði líkamlega og andlega og því er stuðning 

þeirra sem næst barninu standa lykilþáttur í velferð þeirra.  

Hugtakið áhættuhegðun vísar til þess að unglingur valdi sjálfum sér og/eða öðrum 

skaða eða auki líkur á því að unglingurinn leggi sjálfan sig eða aðra í hættu  (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2008). Mikilvægt er að fyrirbyggja slíka hegðun hjá ungu fólki og geta góð 

samskipti foreldra og barna skipt sköpum við að fyrirbyggja slíka hegðun. Ef ekki tekst að 

fyrirbyggja áhættuhegðun eða snúa henni við á frumstigi hennar, getur verið erfitt að snúa 

henni til baka. Því eru forvarnir svo mikilvægar og aðkallandi að hefja þær sem fyrst. 

Áhættuhegðun getur haft langvarandi afleiðingar á líf einstaklings langt fram eftir 

fullorðinsaldri, auk þess sem áhættuhegðun ungmenna hafa áhrif á marga í kringum þau. 

Skýr rammi og áhugi og hlýja foreldra stuðla að góðri sjálfsmynd og félagshæfni, og 

ábyrgri og gagnrýnni hugsun barna og ungmenna. Þessir þættir styðja við heilbrigði og 

velferð barna og eru leiðandi uppeldishættir því áhrifarík leið til þess að vel megi takast til 

íluppeldilbarna.  
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