
Börn læra það sem 
fyrir þeim er haft 

Þegar kemur að unglingsárunum eru 

foreldrar oft óöruggir og óvissir um 

hvernig sé best að haga uppeldinu, 

enda eiga sér stað margar breytingar 

í lífi barns á þessum árum.            

Leiðandi uppeldi er uppeldisaðferð 

sem mikið hefur verið rannsökuð  

og hefur hún verið talin ein besta 

forvörn sem foreldrar geta  

nýtt sér gegn áhættuhegðun barna. 

Þessi handbók er partur af  BA 

verkefni í Uppeldis- og 

menntunarfræði og meðfylgjandi 

honum er skýrsla sem greinir betur 

frá þeim atriðum sem koma hér 

fram. 
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Inngangur 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

unglingum og unglingsárunum hafa gefið 

til kynna að unglingsárin séu sérstakt 

áhættutímabil í lífi einstaklingsins.  Á 

síðustu áratugum hefur verið talað um 

 að tímabil unglingsáranna sé að lengjast 

og að nú nái það jafnvel fram á 

þrítugsaldurinn.  Því þarf  að huga að 

mörgu á þessum árum til að tryggja 

velferð ungmenna og fyrirbyggja að þau 

fari ekki út af  sporinu. Jafnframt er 

mikilvægt fyrir foreldra barna sem leiðst 

hafa út í áhættuhegðun að vita hvernig 

megi á sem bestan máta styðja við 

heilbrigðan lífsstíl og vellíðan þeirra.   

 

 
 

 

 

 

 

Þeir fullorðnu sem standa næst 

unglingum á þesssum árum eru almennt 

foreldrar og aðrir úr fjölskyldunni og úr 

nærsamfélagi þeirra svo sem kennarar, 

íþróttaþjálfarar og starfsmenn 

félagsmiðstöðva. Foreldar hafa þó oftast 

ekki fengið menntun í málefnum barna 

og unglinga. Því finnst þeim þetta 

tímabil gjarnan krefjandi og upplifa að 

þá vanti aðstoð og góð ráð til þess að 

styðja börn sín í gegnum þessi ár. Þessi 

handbók getur nýst foreldrum sem vilja 

nýta leiðandi uppeldishætti en 

rannsóknir hafa stutt að þær 

uppeldisaðferðir hlúi best að velferð 

ungs fólks.   

Þó svo að margir samverkandi þættir 

geti stuðlað bæði að velferð barna sem 

og aukið líkur á áhættuhegðun - er  

mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir 

um að samband þeirra við börn sín og 

þátttaka þeirra í lífi þeirra getur haft 

mikil áhrif  á það hvernig barninu gengur 

að fóta sig í samfélaginu. 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 



 

Unglingar 

Unglingsárin eru árin milli bernsku og 

fullorðinsára en ekki eru allir sammála 

um hvenær einstaklingur verður 

fullorðinn. Á Íslandi eru einstaklingar 

taldir börn fram að 18 ára aldri. Þrátt 

fyrir það er heili þeirra að þroskast fram 

á þrítugsaldur. Þá verða miklar breytingar 

á unglingsárunum, sveiflur í hugsun, 

hegðun og tilfinningum sem auka álag í 

lífi ungs fólks. Samhliða er margs konar 

áreiti í umhverfi þeirra sem getur  

skapað streitu.  

 

 

 

 

Áhættuhegðun 

Áhættuhegðun er sú hegðun sem getur 

haft í för með sér skaðleg áhrif  á 

einstaklinginn sem hana sýnir eða þann 

sem henni er beint að.  

Áhættuhegðun getur komið fram í 

barnæsku sem hegðunarvandi eða 

komið fram á unglingsárum. Á 

unglingsárunum breytist hegðun 

unglinga oft á þann veg að þátttaka í 

áhættusamari og jafnvel hættulegri 

hegðun eykst. Því fyrr sem einstaklingur 

sýnir einkenni hennar, því meiri hætta er 

á því að hegðunin ágerist og fylgi 

einstaklingnum lengur í lífinu. 

Margir þættir tengjast líkum á 

áhættuhegðun barna og ungmenna og er 

samband foreldra og barna og 

vinasambönd meðal þeirra þátta.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Áhættuhegðun hefur margvíslegar 

birtingarmyndir en dæmi um slíka hegðun 

eru til dæmis skróp í skóla, svindl í 

prófum, ofbeldi, afbrot, vímuefnaneysla 

og sjálfsvíg. 

 

 

 



 

Líkamlegar 
þroskabreytingar 

Miklar breytingar verða á líkamsþroska 

barna þegar að þau fara inn á 

unglingsárin. Flest verðum við vör við 

þessar breytingar tiltölulega snemma.  

Kynþroskaskeið hefst um 

10 ára aldur hjá stúlkum en um 12 ára 

hjá drengjum. 

 

 

 

Heilaþroski 

Framheilinn er staður röksemda, 

ákvarðanatöku og sjálfstjórnar. Hann er 

sá hluti heilans sem þroskast síðast. 

Þegar fullum þroska hans er náð getur 

einstaklingurinn farið að nýta sér fyrrum 

reynslu og þekkingu til þess að byggja 

ákvarðanir sínar á. Við það minnka líkur 

á því að einstaklingur sýni 

áhættuhegðun. 

 

 

 

 

  

Vitsmunaþroski 

Randkerfið (e. lymbic system), svæði  

tilfinninga og upplifunar af  umbun er  

það svæði heilans sem hefur mikil áhrif 

 á unglingsárunum. Hegðun unglinga  

miðar því  í meira mæli að því að gera það sem 

þau telja eftirsóknarvert.  

Á þessu tímabili fara unglingar að sækjast  

eftir umbun frá jafningum til að styrkja 

félagslega stöðu sína og samhliða dregur 

úr þörf  á umbun frá foreldrum og  

kennurum.   

Ungmennin eru jafnframt líklegri til þess 

að vera hvatvís og sýna áhættuhegðun  

vegna aukningar á  taugaboðefnum eins 

og dópamíni í heilanum á þessum árum. 

 

 
 

  

 



 

Ólíkar tegundir 
áhættuhegðunnar 

 

Til eru mismunandi birtingamyndir 

áhættuhegðunnar en allar eiga þær það 

sameiginlegt að geta valdið alvarlegum 

og langvarandi skaða sé ekki gripið inn í 

sem fyrst.  

Hér verður sagt frá örfáum þeirra. 

 

 

 

 

 

Vímuefnaneysla 

Vímuefnaneysla nær til neyslu allra 

þeirra ávana- og fíkniefna sem til eru. 

Árangur hefur náðst í að minnka 

almenna vímuefnaneyslu ungmenna á 

grunnskólaaldri á Íslandi. Jafnframt er 

meiri meðvitund um mikilvægi þess að 

fyrirbyggja neyslu framhaldsskólanema. 

Forvarnir eru hins vegar þess eðlis að 

breytingar í umhverfi ungmenna kalla á 

stöðuga endurskoðun þeirra. Nýjar 

áskoranir verða til auk þess sem 

heildarneysla vímugjafa í íslensku 

samfélagi hefur aukist. Mikilvægt er því 

að leggja áherslu á þætti sem við vitum 

að draga úr líkum á vímuefnaneyslu 

unglinga. Dæmi um þá þætti eru leiðandi 

uppeldishættir, góðar fyrirmyndir og  

þátttaka í skipulögðu íþrótta- og 

tómstundastarfi. 

 

  

                                                  
Andleg heilsa 

Tenging er á milli slæmrar andlegrar heilsu 

og áhættuhegðunar. Foreldar þurfa að 

vera meðvitaðir um hættuna sem kvíði, 

þunglyndi og fleiri raskanir geta haft í för 

með sér.  

Áhættuhegðun getur líka haft forspágildi  

fyrir geðraskanir seinna meir á lífsleiðinni.  

Snemmtæk íhlutun getur hér skipt 

sköpum. Ef  barni eða ungmenni líður illa 

og þarfnast aðstoðar eru foreldrar og 

fjölskyldan einn  mikilvægasti 

stuðningurinn; bæði við að hvetja og 

styðja það í daglegu lífi en einnig við að 

sækja sérfræðihjálp. Sé vel staðið að 

þessum þáttum geta foreldrar og aðrir 

einstaklingar í nærumhverfi barnsins verið 

verndandi þáttur í lífi þess og þannig 

dregið úr vanlíðan þess og minnkað líkur 

á áhættuhegðun. 

 

 

 

 



 

Kynheilbrigði 

Á unglingsárum fara ungmenni að leiða 

hugann að kynþroska, ástarmálum og 

kynlífi. Mikilvægt er því að unglingum 

finnist þau geta leitað til forelda sinna 

með spurningar sem vakna.  

Góð og opin umræða skilar sér í því að  

unglingar eru seinni til þess að byrja að 

stunda kynlíf  og eru ábyrgari þegar þar 

að kemur. 

Opin og styðjandi umræða á heimilinu 

frá barnsaldri eykur öryggi barna og 

ungmenna við að leita ráða  

hjá foreldrum sínum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofvirkniraskanir 

Ofvirkniröskun skiptist í hreyfiofvirkni,  

hvatvísi og athyglisbrest. Þau börn sem 

greinast með þessar gerðir 

hegðunarraskana hafa oft mikla virkni, 

eiga erfitt með einbeitingu og ráða ekki 

við hegðun sína. Þessir 

hegðunarerfiðleikar geta einnig tengst 

námsörðugleikum, árásargirni og 

sveiflum í skapi. Foreldrar geta haft 

áhrif  á einkennin með ýmsum 

aðferðum. Með því að nota leiðandi 

uppeldisaðferðir samhliða 

sérfræðiaðstoð má oftast minnka 

einkenni og auka vellíðan barnsins. 

 

 

 

   

Sjálfskaðandi hegðun 

Talið er að um 15% unglinga stundi 

sjálfskaðandi hegðun og er hún mun hærri 

hjá þeim sem eru með geðraskanir. Margir 

samverkandi þættir geta aukið hættu á því 

að unglingur stundi sjálfskaðandi hegðun. 

Þar koma við sögu ýmsir félagslegir, 

sálfræðilegir og líffræðilegir þættir ásamt 

umhverfisþáttum líkt og 

uppeldisaðferðum. Stúlkur eru líklegri til 

þess að sýna sjálfskaðandi hegðun eins og 

að taka inn lyf  eða efni til að valda skaða 

en algengara er að drengir fremji sjálfsvíg.             

Sterk sjálfsmynd er sá verndandi þáttur 

sem hefur einna mest forvarnagildi fyrir 

sjálfskaðandi hegðun.  

 

 

 

 

 



   

Uppeldishættir 

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á uppeldisháttum foreldra má 

skipta foreldrum í fjóra flokka. Þessir 

flokkar eru foreldrar sem sýna skipandi 

uppeldishætti, afskiptalausa 

uppeldishætti, eftirláta uppeldishætti og 

leiðandi uppeldishætti.  

Leiðandi uppeldishættir er sú aðferð sem 

talin er reynast best.  

 

  

Skipandi uppeldishættir 

Skipandi uppeldishættir (e. authoritarian 

parenting) einkennast af  stífum og ströngum 

reglum. Börnum er sýndur lítill stuðningur og 

hlýja. Þessir foreldrar gera kröfu um mikla hlýðni 

frá börnum sínum en færa fyrir því lítil eða engin 

rök. Þeir hlusta ekki á rök né taka tillit til þess sem 

börn þeirra hafa til málanna að leggja. Börn sem 

alast upp við stranga uppeldishætti eru líklegri til 

þess að hafa lélega sjálfsmynd, vera til baka í 

félagahópnum og vera óhamingjusöm. Þá eru 

þau líklegri til þess að hafa litla trú á sjálfum sér 

og getu sinni. Börn skipandi foreldra eru þó 

ólíklegri en börn afskiptalausra og eftirlátra 

foreldra til að stunda áhættuhegðun. 

Afskiptalausir uppeldishættir 

Foreldrar setja börnum sínum engar reglur og 

mörk. Þeir ætlast ekki til mikils af  börnum 

sínum og gera því litlar kröfur til þeirra. 

   

 

Börn afskiptalausra foreldra eru líklegust allra til þess að 

leiðast út í áhættuhegðun í líkingu við neyslu áfengis og 

vímuefna. Þessi börn hafa litla trú á eigin getu og hafa 

lítinn sjálfsaga. 

 

Eftirlátir uppeldishættir 

Eftirlátir foreldrar (e. indulgent parenting) setja litlar 

reglur og gera litlar kröfur. Þeir forðast árekstra við börn 

sín og láta auðveldlega undan kröfum barna sinna 

Þrátt fyrir það sýna þeir börnum sínum stuðning og 

hlýju. Þeir taka vel í hugmyndir barna þeirra og taka 

þeirra skoðanir inn í myndina við ákvarðanatöku. 

Börn sem alast upp með eftirlátum foreldrum eru líklegri 

til þess að vera hvatvís og stunda áhættuhegðun en þau 

eru samt sem áður líklegt til þess að vera þroskuð og 

sjálfstæð. 



 

 

 

  

 

 

 

Leiðandi uppeldishættir 

Leiðandi uppeldishættir er sú uppeldisaðferð 

sem talin er vænlegust til þess að stuðla að góða 

félagsfærni, sjálfsáliti og andlegri heilsu 

einstaklinga. 

Foreldrar sem fylgja leiðandi uppeldisháttum 

leiðbeina börnum sínum með það til hvers sé 

ætlast af  þeim. Einnig setja þeir skýrar reglur 

sem þeir rökstyðja hvers vegna eru í gildi. Þeir 

gera kröfur og framfylgja að farið sé eftir þeim 

og skýra hverjar afleiðingarnar eru ef  þær eru 

brotnar. Leiðandi foreldrar eru hvetjandi, 

styðjandi og sýna börnum sínum áhuga og hlýju 

og taka tillit til þeirra skoðana um málefni sem 

snerta þau. Foreldar gera kröfur til barna sinna 

um að sýna þroskaða hegðun og byggja þannig 

upp gott samband við börnin sín. 

 

 

   

 

 

Kostir leiðandi uppeldis 

Börn og unglingar sem alin hafa verið upp 

við leiðandi uppeldisaðferðir sýna sjálfstæði  

og eru fær um að axla ábyrgð á gjörðum  

sínum. 

Þegar að foreldrar geri kröfur um góðan 

árangur og sýna börnum sínum áhuga og  

hvatningu verður góð hegðun  

eftirsóknarverð í augum barnanna.  

Hrós og áhugi foreldra byggir upp gott  

sjálfsálit hjá börnum sem hefur verndandi 

áhrif  gegn áhættuhegðun. Börn sem alast 

upp við leiðandi uppeldishætti sýna þroskaða 

hegðun, meira sjálfstæði, meiri sjálfsaga og  

eru vingarnlegri og samvinnufúsari en 

börn sem alin eru upp við aðra 

uppeldishætti. 

 

 

 
 



 

Settu reglur og 
framfylgdu þeim 

Foreldra sem notast við leiðandi 

uppeldishætti setja skýrar reglur og mörk. 

Þeir standa við þær reglur sem settar hafa 

verið og fylga því eftir að börnin fari eftir 

þeim. Ásamt því að hafa skýrar reglur 

útskýra þeir fyrir börnum sínum til hvers 

reglurnar séu og til hvers sé ætlast af  

þeim. Einnig er mikilvægt að börnin séu 

meðvituð um afleiðingar þess að þau 

brjóti reglurnar. 

 

 

  

Hvernig nota ég leiðandi 
uppeldishætti? 

Foreldrar í dag eru oft mjög uppteknir enda 

flestir í fullri vinnu ásamt því að reka heimili. 

Það getur verið þrautinni þyngra að fara eftir 

öllum þeir ráðum sem gefin hafa verið um 

hvernig sé best að haga uppeldi barna svo vel 

takist til .  

Hér að framan er sagt frá leiðandi 

uppeldisháttum, hvað felst í þeim og hverjir 

kostir þess séu að nýta sér þá við uppeldi barna. 

Hér á næstu blaðsíðum eru hagnýt ráð um 

hvernig foreldrar geta notað þessi ráð á 

auðveldan hátt í daglegu lífi. 

 

 

 
 

   

 

Sýndu stuðning og áhuga 

Mikilvægt er að foreldar sýni börnum sínum stuðning og 

áhuga í því sem þau taka sér fyrir hendur. Það að 

foreldrar sýni áhuga á námi og tómstundum eykur 

líkurnar á því að börnin finni hvata til að standa sig vel á 

þeim vettvangi.   

Foreldar geta sýnt stuðning í verki með því að aðstoða 

við heimanám og mæta á viðburði bæði í skóla og 

tómstundum. Þetta gefur börnum þá tilfinningu að það 

skipti forelda þeirra máli að þau standi sig vel.  Það að 

foreldrar hafi trú á börnum sínum eykur jafnframt tiltrú 

barnanna sjálfra á því að þau geti náð árangri í því sem 

þau hafa áhuga á. 

 

 
 



 

 

Hlustaðu á barnið þitt 

Eftir því sem börn eldast eykst þroski 

þeirra. Hæfni þeirra til þess að taka 

ákvarðanir eykst með árunum. Því er 

skynsamlegt að foreldar hlusti á börnin 

sín og gefi þeim tækifæri á að tjá skoðanir 

sínar og óskir um málefni sem tengjast 

þeim.   

Foreldrar ættu að taka til greina skoðanir 

barna sinna þegar teknar eru ákvarðanir 

um þau með tilliti til þroska þeirra og 

aldurs. Með því að gera þetta þroskast 

börnin enn frekar og upplifa aukið 

sjálfstæði, að á þau sé hlustað og að 

þeirra skoðanir skipti máli. 

 
 

  

 
 

Forvarnir 

Forvarnir eru eins og orðið gefur til kynna þær 

varnir sem við setjum fyrirfram, áður en að 

eitthvað gerist, til þess að minnka líkurnar á 

skaða. Mikilvægt er að allir þeir sem umgangast 

börn og unglinga hvort sem það er í gegnum 

fjölskyldutengsl, starfsvettvang eða sem 

samborgarar séu meðvitaðir um þá staðreynd að 

þeir eru fyrirmyndir barnanna og að hegðun 

þeirra getur haft  forvarnargildi gegn 

margvíslegri áhættuhegðun. Sérstaklega er 

mikilvægt að þeir sem standa börnunum næst 

sinni vel bæði fræðslu og forvörnum til þess að 

draga úr líkum á því að börn leiðist út í 

vímuefnaneyslu, afbrot eða aðra áhættuhegðun. 

Leiðandi uppeldi er verndandi þáttur í lífi barna 

og því góð forvörn gegn áhættuhegðun. 

 

 

 

 

 

 

  

Forvarnir- hlutverk foreldra 

Foreldar bera mikla ábyrgð í forvarnarstarfi. Rannsóknir 

sýna að uppeldishættir forelda skipta máli um það hvort 

börn leiðist út í áhættuhegðun. Góð samskipti þeirra við 

börnin og styðjandi uppeldishættir draga úr líkum á 

andlegum veikindum líkt og kvíða og þunglyndi barna 

ásamt því að byggja upp einstaklinga sem geta sagt 

skoðun sína, staðið við hana og tekið afleiðingum gjörða 

sinna. Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og börn læra 

það sem fyrir þeim er haft. Hegðun foreldra og það 

hvernig þeir taka á vandamálum sem koma upp á 

unglingsárunum gefur unglingnum hugmyndir um 

hvernig sé best að leysa úr erfiðum aðstæðum. Mikilvægt 

er að foreldar haldi ró sinni og leyfi unglingum að gera 

mistök en séu þó til staðar til þess að leiðbeina þeim í 

rétta átt og hjálpa þeim að læra af  þeim. 

 

 
 



 

 Hæfilegt eftirlit 

Gott er að foreldrar séu meðvitaðir um 

ferðir barna sinna. Hvar þau eru 

sérstaklega ef  þau fara út á kvöldin og 

með hverjum þau séu. Það að foreldrar 

þekki vini barnanna sinna og séu tilbúnir 

að kynnast þeim og fjölskyldu þeirra 

styrkir það félagslega stuðningsnet sem 

ungmenni hafa á þessum árum. Þannig 

verða foreldrar meðvitaðri um hvað 

börnin þeirra eru að gera með 

jafningjum. 

 

 

  

Styðja við sjálfstæði 

Samhliða er mikilvægt að efla sjálfstæði 

ungmenna. Það getur verið erfitt að sleppa 

tökunum á barninu sínu og vona að maður 

sjálfur sem foreldri hafi gert allt það rétta til 

þess að barnið blómstri og njóti velgengni sem 

fullorðinn einstaklingur í flóknu samfélagi. 

Leiðandi uppeldi er besta uppeldisaðferðin til 

þess að auka líkur á að einstaklingnum farnist 

vel, hann verði sjálfstæður, ábyrgðarfullur og 

tilbúinn til þess að segja sínar skoðanir, 

rökstyðja þær og standa með þeim. 

Samskipti barna við forelda sína geta hér skipt 

sköpum. Börn sem alast upp við leiðandi 

uppeldi eru ólíklegri en önnur börn til þess t.d 

að neyta áfengis, sýna einkenni lyndisraskanna 

og líklegri til þess að hafa heilbrigða sjálfsmynd 

og gott sjálfstraust.   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Veldu leiðandi uppeldi 

Af  framangreindu má sjá að það er til mikils að vinna að 

nota leiðandi uppeldisaðferðir ef  ala á upp heilbrigðan, 

sjálfstæðan einstakling sem hefur trú á sér til góðra verka, 

hefur góða hæfni í samskiptum og er tilbúinn til þess að 

leggja sitt af  mörkum í samfélaginu. 

 

 



 

Lokaorð 

Unglingsárin eru tími mikilla breytinga í 

lífi einstaklingsins og fólksins í kringum 

hann. Þessi ár geta verið erfið enda er 

einstaklingur að breytast úr því að vera 

barn yfir í fullorðinn einstakling. Foreldar 

reyna hvað þeir geta að leiðbeina 

einstaklingum að taka réttar og 

skynsaman ákvarðanir með misgóðum 

árangri. 

Áhættuhegðun er hegðun sem enginn 

óskar að barn sitt sýni og því verða 

foreldar að hafa tæki og tól sér innan 

handar til þess að nota sér til stuðnings í 

uppeldinu. 

. 

 
 

   

 

 

 

 

 

Leiðandi uppeldisaðferðir snúast um það að 

foreldar setji reglur, sýni stuðning og hlýju ásamt 

því að hlusta á börnin sín og gefa þeim aukið 

tækifæri á að sýna sjálfstæði með auknum 

þroska. 

Börn sem alast upp við leiðandi uppeldi eru 

ólíklegri en önnur börn til þess t.d að neyta 

áfengis og hafa betri sjálfstraust, sjálfsálit og eru 

ólíklegri til þess að sýna einkenni 

lyndisraskanna. Það er því til mikils að vinna og 

leiðandi uppeldi hefur sannað sig sem vænlegan 

kost þegar velja skal uppeldisaðferð. 

 

 

 

   

 

 

 



 


