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Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að vekja athygli á mikilvægi tengslamyndunar, þá sérstaklega 

athygli foreldra og annarra umönnunaraðila á mikilvægi þess að verja tíma með börnunum og 

mynda sterk tengsl við þau. Áhersla er lögð á að skoða örugga tengslamyndun sem verndandi 

þátt gegn áhættuhegðun unglinga. Fjallað verður um mikilvægi öruggrar tengslamyndunar auk 

þess að skoða hvernig tengslin myndast og hvaða leiða foreldrar geta leitað til þess að rækta 

góð tengsl við börnin sín. Tengslakenningar verða kynntar auk kenningar um félagslegt 

taumhald og uppeldisaðferðir sem reynst hafa vænlegar við uppeldi barna og unglinga. Leitast 

er við að svara  spurningunum: Hvers vegna er tengslamyndun foreldra og barna mikilvæg? 

Hver eru áhrif tengslamyndunar á áhættuhegðun unglinga? Niðurstöður benda allar til þess 

að örugg tengslamyndun barns og foreldris í æsku sé verndanandi þáttur þess að unglingar 

taki þátt í áhættuhegðun. Að auki benda niðurstöður á  að þau börn sem búa að öruggri 

tengslamyndun vegni vel í framtíðinni, séu tilfinningalega stöðugri og eiga auðveldari með 

tengsl og samskipti á fullorðingsárum. Það þykir því ljóst að mikilvægi öruggrar 

tengslamyndunar í æsku getur skipt miklu máli fyrir framtíð einstaklingsins.   
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Formáli 

Ritgerð þessi er 10 einninga lokaverkefni til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið á vorönn 2019 undir leiðsögn Önnu 

Guðrúnar Edvardsdóttur. Ég vill þakka henni fyrir frábæra leiðsögn og hvatningu við gerð þessa 

verkefnis. Kveikjan að verkefninu var fyrst og fremst áhugi minn á tengslamyndun auk 

áhættuhegðunar unglinga og fannst mér áhugavert að tengja þessi tvö málefni saman, þá 

séstaklega í ljósi þess hve hraður og flókin heimurinn er orðin.   Í náminu varð mér ljóst að 

velferð barna og unglinga er viðfangsefni sem ég ætla mér að vinna að og skoða nánar í náinni 

framtíð. Bestu þakkir fær fjölskyldan mín fyrir stuðningin sem þau hafa veitt mér í gegnum 

námið. Þá vill ég sérstaklega þakka Jóa mínum fyrir endalausa þolinmæði og stuðning á meðan 

verkið var í vinnslu. Síðast en ekki síst vill ég þakka Söndrunum mínum fyrir ómetnalegan 

stuðning og félagsskap í gegnum árin okkar í Háskólanum. 

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(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. Maí  2019. 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Heimurinn sem við lifum í hefur tekið miklum breytingum á síðustu áratugum og má segja að 

hversdagsleikinn verði sífellt flóknari. Samfélagsleg viðmið hafa tekið breytingum og upplifa 

eflaust margir pressuna á að passa inn í viðmið samfélagsins. Það að vera unglingur í dag er 

eflaust mun flóknara en það var fyrir aðeins 10 árum síðan. Kröfur samfélagsins verða sífellt 

meiri og með komu samfélagsmiðla hafa  óraunhæfar kröfur aukist . Unglingar  eiga erfiðara 

með að átta sig á muninum á því hvað er raunverulegt og hvað ekki og getur þetta  orðið 

mjög vafasamt ef ekki er fylgst vel með. Í ljósi þessara hröðu breytinga þarf að huga vel að 

velferð barnanna og hvað sé best fyrir framtíð þeirra.   

Tengslamyndun lýsir sér í  gagnvirkum tengslum  á milli tveggja aðila, barns og 

foreldris eða umönnunaraðila þess. Þetta er atferli barns eða fullorðins sem reynir að ná 

nálægð við ákveðna manneskju (Sæunn Kjartansdóttir, 2011; Purvis, Cross og Sunshine, 

2014) 

Þegar barn fæðist í heiminn er það ósjálfbjarga og þarf að reiða sig algjörlega á 

umönnunaðila sinn. Til  að barn þroskist og dafni eðlilega þarf umönnunaraðili að veita 

barninu ást, umhyggju, athygli og svara þörfum þess á viðeigandi hátt (Purvis, o.fl., 2014). 

Fyrstu ár barnsins eru þau mikilvægustu í lífi þess, þá er þroskinn sem mestur og heilinn 

mótækilegastur fyrir vexti og áhrifum umhverfisins. Umsjónaraðilar barnsins hafa beinustu 

áhrif á mótun sjálfsmyndar og tengslamyndunar þess það sem eftir lifir. Þó að seinni reynsla 

komi líka að góðum notum þá eru fyrstu tengslin þau mikilvægustu (Sæunn Kjartansdóttir, 

2011). Barnið hefur sterka þörf fyrir að tengjast öðru fólki strax við fæðingu og leitast barnið 

eftir augnsambandi við manneskjur sem er sterkt merki um tengslamyndun. Það er svo á 

ábyrgð foreldra hvort barnið fái umhyggju og athygli í samræmi við þarfir þess og ef svo er 

byrja smám saman að myndast örugg tengsl þar á milli (Purvis o.fl., 2014). Tengslamyndun 

barns og foreldris hefst strax við fæðingu og varir alla ævi. Þó tengslamyndun fyrstu árin  séu 

vissulega þau mikilvægustu fyrir framtíð barnsins er ekki síður mikilvægt að rækta þessi 

tengsl út í gegnum allt lífið. Í hröðum heimi er hætta á að tengsl milli foreldra og barna fái 

ekki nægilega mikið vægi. Þó að vissulega vilji allir foreldra gera vel og reyna eftir bestu getu 

að hafa velferð barnsins að leiðarljósi er hætta á að mikilvægi tengslamyndunarinnar 

gleymist í amstri dagsins .  
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 Þegar börnin  stíga sín fyrstu skref í átt að unglingsárunum getur sá uppeldisgrunnur 

sem þau búa að haft mikil áhrif. Mikilvægt er að unglingurinn finni fyrir öryggi, hvatningu og 

góðum tengslum við fjölskyldu sína. Almennt er talið  að unglingsárin hefjist um 10 til 13 ára 

aldurinn og ljúki í kringum 17 til 18 ára aldurinn en það getur þó verið mismunandi. Á þessu 

tímabili er einstaklingurinn að þróast frá því að vera barn í að verða að fullorðnum 

einstaklingi. Unglingsárin eru tímabil mikilla breytinga en þá er unglingurinn að þroskast 

líkamlega, andlega og félagslega. Þessi þroski er hraður en að auki þarf unglingurinn að 

aðlagast nýjum hluverkum og aukinni ábyrgð. Unglingurinn finnur fyrir auknu sjálfstæði, 

tengsl við fjölskyldu breytast en félagatengslin styrkjast. Sjálfsmynd hans mótast sem hefur 

áhrif á hegðun og tilfinningar. Einnig er sjálfskilningur og sjálfsvirðing í mótun en því tilheyrir 

aukinn þroski og rökhugsun (Santrock, 2016). Á þessu tímabili prófar unglingurinn sig áfram á 

öllum sviðum. Hann tekur einnig ýmsar  ákvarðanir sem geta haft langvarandi afleiðingar, 

sama hvort þær eru  góðar eða slæmar (Bjarni Össurarson Rafnar, 2006). 

Áhættuhegðun unglinga er athöfn eða skortur á athöfn sem veldur því að barn er í 

hættu á að skaða sjálfan sig eða aðra (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Áhættuhegðun 

getur þróast á mismunandi hátt. Hún getur verið afleiðing hegðunarvandamála í æsku sem 

aldrei tókst að leysa úr eða hafist á unglingsárum fyrir forvitnissakir.  Ástæða þess að 

hegðunarvandamál barns verði að áhættuhegðun unglings má rekja til skorts á stuðningi, 

ögun og öryggis í æsku og  má líta á þetta sem eins konar vanrækslu sem kemur fram í 

hegðunarvanda barns í æsku (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008). Áhættuhegðun getur birst 

á mismunandi vegu; til að mynda með ýmsum hegðunarvandamálum, árásagirni og 

skapofsa. Alvarlegri birtingamyndir eru neysla áfengis og vímuefna, skemmdarverk, 

þjófnaður, ótímabært kynlíf, átröskun o.fl. Ástæður þess að unglingur leiðist út í 

áhættuhegðun geta verið jafn misjafnar og þær eru margar, þar getur t.d.  félagsleg staða 

unglingsins haft áhrif  sem og  aðstæður heima fyrir , tengslamyndun þeirra, fjárhagsleg 

staða foreldra og heilsufar þeirra, svo eitthvað sé nefnt (Capuzzi og Gross, 2000; Steinberg, 

2017). Það er í rauninni aldrei nein ein ástæða fyrir því að unglingur taki þátt í 

áhættuhegðun.  

Það eru til ýmsar leiðir sem hægt er að fara til þess að sporna við að unglingurinn 

leiðist út í áhættuhegðun. Verndandi þættirnir byggjast að mestu leiti á uppeldisaðferðum 

foreldra og  góðri tengslamyndun en einnig skólasamfélaginu og félagsskapnum. Það að veita 

barninu sínu ást út í gegnum lífið, umhyggju og öruggi hefur tvímælalaust góð áhrif á líðan og 
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þroska barnsins. Það að unglingnum líði vel og sé sáttur í eigin skinni getur dregið úr líkum á 

því að hann sæki í áhættusamar aðstæður (Santrock, 2016).  

Markmið þessara ritgerðar er að skoða mikilvægi tengslamyndunar milli 

foreldris/foreldra og barns með áherslu á að kanna hvort að örugg tengsl geti haft áhrif á 

áhættuhegðun unglinga. Kannað verður hvort að tengslamynduninn geti verið mikilvægur 

verndandi þáttur fyrir að ungmenni leiðist út í áhættuhegðun. Þá verður skoðað  hvernig 

geðtengsl myndast milli foreldris og barns, hvernig best sé að rækta örugg tengsl við 

ungmennið  sitt og hvaða leiða foreldrar geta leitað til þess að styrkja þau.  

Rannsóknarspurningar sem lagt er upp með að svara í ritgerðinni eru:  

1. Hvers vegna er tengslamyndun foreldra og barna mikilvæg ? 

2. Hver eru áhrif tengslamyndunar á áhættuhegðun unglinga ? 

 

Ástæða þess að ég skrifa um þetta viðfangsefni er sú að í gegnum námið hefur áhugi minn á 

tengslamyndun aukist  og langaði mig til þess að skoða það betur. Mér finnst þetta svo 

mikilvægt viðfangsefni og í raun eitthvað sem almenningur þarf að fræðast betur um í ljósi 

þess hvað heimurinn er að taka miklum breytingum.  

 Ályktun mín er sú að tengslamyndun geti haft mikil áhrif á framtíð barna og unglinga. 

Það að barn fái ekki þá ást og það öryggi sem það þarf á að halda getur haft neikvæðar   

afleiðingar fyrir það seinna meir. Í hröðum heimi gleymast oft blessuð börnin, þó allir séu að 

sjálfsögðu að reyna gera sitt best. Það að setjast niður með börnunum sínum, slökkva á 

snjalltækjunum og eiga gæðastundir saman getur haft mikið að segja fyrir framtíð barnanna. 

Um er að ræða fræðilega heimildaritgerð sem byggir á fyrirliggjandi göngum. 

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla en þeir eru eftirfarandi: 

 Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um unglingsárin og þær miklu breytingar 

sem eiga sér stað á því tímabili. Auk þess að koma inn á helstu kenningar sem snúa að 

áhættuhegðun unglinga, tenglamyndun auk uppeldisaðferða. Þær kenningar sem fjallað 

verður um eru tengslakenning John Bowly, tengslamynstur Mary Ainsworth auk kenningar 

Travis Hirchi um félagslegt taumhald. Einnig verður fjallað stuttlega um kenningu Díönu 

Baumrind um uppeldiaðferðir foreldra. Í ritgerðinni verður ýmist fjallað um tengslamyndun 

barns og umönnunaraðila þess eða foreldris. Þá er átt við þann aðila sem sér um umönnunu 

barnsins.  
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 Þriðji kafli ritgerðarinnar fjallar um tengslamyndun. Greint er frá mikilvægi 

tengslamyndunar fyrir velferð barns og hvaða áhrif tengslin geta haft á framtíð þess . Þá  

verður fjallað um hlutverk foreldra í tengslamyndun barna þeirra og í lokin verða kynntar 

ýmsar leiðir sem geta stuðlað að öruggri tengslamyndun foreldra við börn sín.  

Fjórði og síðast kaflinn fjallar um áhættuhegðun unglinga. Fjallað verður almennt um 

áhættuhegðun, hún skilgreind auk þess sem helstu birtingarmyndir verða kynntar. Að lokum 

verða áhættuþættir og verndandi þættir áhættuhegðunar skoðaðir og því velt upp hvaða 

hugsanlegu þættir geti spornað við áhættuhegðun unglinga.  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



11 

2  Fræðilegt samhengi  

Í þessum kafla verður fjallað um helstu kenningar hvað varðar áhættuhegðun unglinga og 
tengslamyndun , annars vegar tengslakenningu John Bowlby og hins vegar kenningu Travis 
Hirschi um félagslegt taumhald. Þær haldast töluvert í hendur hvað varðar velferð 
unglingsins en báðar benda þær á mikilvægi öruggrar tengslamyndunar barns og foreldris 
fyrir velferð þess á fullorðinsárum. Einnig verður fjallað um uppeldisaðferðir foreldra og 
hverjar þeirra eru vænlegastar fyrir velferð unglingsins.  Unglingsárin er tímabil  mikilla  
breytinga.  þegar barn er að verða að fullorðinni manneskju. Þetta er tímabil áskorana og 
áhættu, tímabil mikils þroska bæði andlega og líkamlega. Þetta tímabil getur verið flókið og 
verður komið inn á helstu hættur þess sem lúta að  áhættuhegðun unglinga. Fjöldi rannsókna 
hafa verið gerðar á fylgni áhættuhegðunar unglinga og tengslamynstrum þeirra, hvers vegna 
unglingar leiðist út í áhættuhegðun og hvað sé hægt að gera til fyrirbyggja slíka hegðun. 
Helstu niðurstöður verða reifaðar  og þær settar í samhengi við kenningar.  

2.1 Unglingsárinn 
Unglingsárin snúast um það að vaxa og dafna, þá er einstklingurinn að þroskast frá því að 

vera barn yfir í fullorðna manneskju. Þetta er tímabil margvíslegra breytinga bæði líkamlegra 

og andlegra. Hvernig unglingar túlka og bregðast við þessum breytingum á líkama sínum, auk 

breyttu félagslífi og samböndum hefur áhrif á þróun  vitsmunalegrar hæfni þeirra. Það er 

hvernig þeir  líta á sjálfa sig og heiminn í kringum sig (Lightfoot, Cole og Cole, 2009). 

Fræðimenn  hafa skipt unglingsárunum í 3 tímabil. Fyrsta tímabilið er byrjun unglingsára (e. 

early adolescence) en það er frá ca 11 til 14 ára aldurs. Þar á eftir er miðbik unglingsára (e. 

middle adolescence) sem varir frá ca 15 til 18 ára aldurs. Síðasta timabili er svo lok 

unglingsára (e. late adolescence) en þar er frá ca 18 til 21 árs aldri (Steinberg, 2017).  

Hormónabreytingar á kynþroskaskeiðinu er eitt að því sem hefur mikil áhrif á líf 

unglinga, þar með talin áhrif á hugsunarhátt þeirra  sem getur haft í för með sér miklar 

skapsveiflur auk líkamlegra breytinga á borð við hæðar- og þyngdaraukningu (Sandtrock, 

2016). Kynþroskaskeiðið er þegar lífræðileg þróun  á sér stað, sem leiðir til líkamlegs þroska 

og getu til að fjölga sér. Timabil kynþroska getur verið mjög mismunandi eftir einstaklingum 

en oftast verða stelpur kynþroska fyrr en strákar. Það fer að mestu eftir flóknu samspili 

erfðafræðilegra- og umhverfisþátta (Lightfoot, o.fl., 2009). 

 Hér áður fyrr var talið að heilinn mótaðist nánast að fullu í bernsku, en nýjungar í 

heila- og taugarannsóknum hafa sýnt fram á að uppbygging heilans og starfsemi tekur 
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miklum framförum á unglingsárum. Það birtist m.a í framförum í rökhugsun á borð við að 

leysa vanda, meta aðstæður og taka ákvarðanir. Þroski verður einnig á skipulagshæfni 

unglingsins sem gerir þeim kleift að setja sér markmið, gera áætlanir, leita leiða til að 

standast markmið sín og meta getu sína (Baumeister, Schmeichel og Vohs, 2007). Það er þó 

mismunandi hversu hratt svið heilans þroskast hjá hverjum og einum en það getur skýrt 

skapsveiflur og breiðan tilfinningaskala þar sem unglingurinn getur farið úr því að vera glaður 

í að vera öskureiðar á nokkrum sekúndum. Það getur verið erfitt á þessu tímabili fyrir 

unglinginn að halda aftur af sér og hugsa rökrétt. Það svið heilans sem stjórnar 

tilfinningaskala unglinga þroskast yfirleitt fyrr en sá hluti heilastarfseminar sem gerir 

unglingum kleift að hafa stjórn á tilfinningum, hugsunum og athöfnum (Casey og Caudle, 

2013) Í byrjun unglingsárana getur óþroskaður framheilinn verið ófær um að vinna úr 

hórmónatengdum tilfinningum, sem gerir  unglingana varnarlausa fyrir áhættuhegðun. 

Þroski framheilans verður svo til þess að auðveldara verður fyrir unglinga að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum.  Tilfinningastjórn virðist einnig mótast af  hlýju og ástúð foreldra auk 

þess að stjórnast af félagslegum væntingum sem tengjast kyni. Ágreiningur foreldra og 

unglinga nær hámarki snemma á unglingsárunum og fer svo minnkandi. Ágreiningarnir snúar 

yfirleitt um málefni á borð við útivistartíma og skyldur. Þeir geta virst léttvægir ágreiningar 

en geta verið rót stærri vandamála sé ekkert í þeim gert (Lightfoot, o.fl., 2009). Aukið 

sjálfstæði unglingsins er merki um þroskaframfarir, hann vill taka sínar eigin ákvarðanir og 

fer að reiða sig meira á sjálfan sig. Í leit unglingsins að eigin sjálfstæði getur skapast 

togstreita á milli unglingsins og foreldra hans þar sem unglingurinn vill ráða sér sjálfur og oft 

eiga foreldra erfitt með að slaka á taumnum og leyfa unglingnum að reka sig á (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2019).   

Tímarnir hafa breyst mikið á síðustu áratugum en íslenskt samfélag hefur tekið 

miklum breytingum á stuttum tíma. Það hefur þróast frá því að vera bændasamfélag yfir í 

iðnaðar- og upplýsingasamfélag. Hér áður fyrr var ekki lögð nein sérstök áhersla á 

unglingsárinn en nú hefur orðið vitundarvakning um mikilvægi þessa æviskeiðs. Breytingar í 

samfélaginu á borð við atvinnuhætti og lengri skólagöngu barna leiddu til þess að þessu 

æviskeiði, unglingsárunum var gefin gaumur. Með aukinni þéttbýlismyndun og komu hersins 

hingað til lands um 1940 breyttist menning og lífstíll unglingsárana. Unglingar fóru að hópa 

sig saman í vinahópa, fengu fleiri atvinnutækifæri sem veiti þeim ákveðið fjárhagslegt frelsi, 
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sköpuðu sér sinn eigin líffstíl, fóru að klæða sig öðruvísi og með komu getnaðarvarnarpillunar 

varð afstaða þeirra til kynlífs frjálsari. Við tóku svo en meiri breytingar og ef maður horfir til 

dagsins í dag eru það  miklar tækninýjungar  sem hafa áhrif á daglegt líf einstaklinga og 

meðal annars  á samskipti fólks. Hér áður fyrr tíðkaðist það að fólk átti í samskiptum auglitis 

til auglitis en með tilkomu tækniýjunga á borð við snjallsíma, spjaldtölvur og internetið fara 

samskipiti mikið fram í gengum ýmsa samskiptamiðla. Unglingar eiga flestir hverjir sín eigin 

snjalltæki, eins og síma og tölvu og nýta þau gjarnan til að eiga í samaskiptum við vini og 

fjölskyldu. Unglingsárin hafa vissulega lengst með lengri skólagöngu auk kröfu um aukna 

menntun og sérhæfingu, en vegna þess hefur þátttöku unga fólksins  í atvinnulífinu seinnkað. 

Unglingar búa lengur hjá foreldrum sínum en áður tíðkaðist, þeir ganga síður í hjónaband og 

eru eldri þegar þeir fara að eignast sín eigin börn (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).  

2.2 Félagslegt taumhald Travis Hirschi  

Bandaríski afbrotafræðingurinn Travis Hirschi birti kenningu sýna um félagslegt taumhald (e. 

social bond thery) í bók sinni Causes of Delinquency árið 1969. En hún er talin ein af 

áhirfamestu kenningunum um frávikshegðun einstaklinga (Agnew, 1985; Costello, 2010). 

Hirschi fjallar  um frávikshegðun en áhættuhegðun getur flokkast undir slíka hegðun. 

Samkvæmt honum hafa tengsl einstaklingsins við samfélagið neikvæð áhrif á frávikshegðun 

þeirra en  Hirschi  taldi að frávikshegðun væri öllum einstaklingum eðlislæg en að fæstir fari 

út í slíka hegðun vegna sterkra tengsla við samfélag  sitt. Tengsl unglingsins við foreldra sína 

eru þar talin sérstaklega mikilvægi. Unglingar sem eru í góðum tengslum við foreldra sína 

vita oftast hvað er ætlast til af þeim og vilja síður valda foreldrum sínum vonbrigðum með 

frávikshegðun. Ef þessi tengsl fara að veikjast eða rofna er meiri hætta á einstaklingurinn taki 

þátt í frávikshegðun á borð við afbrot, vímuefnanotkun og aðra áhættuhegðun. (Hirschi, 

1969; Thio, 2010)  

Hirschi  setti fram fjórar leiðir sem gætu nýst vel fyrir einstaklinginn til að tengjast 

samfélaginu sínu. Sú fyrsta er góð tilfinningatengsl (e. attachment) en hann telur þau 

mikilvægust. Það eru tengslin sem myndast t.d á milli  barna og foreldra. Hann taldi að því 

sterkari sem þessi tengsl eru því minni líkur eru á að unglingar leiðist útí frávikshegðun. 

Unglingur sem býr að góðum tilfinningatengslum er líklegri til að vera samviksusamur, bera 

virðingu fyrir öðrum og taka upplýstar ákvarðanir. Einstaklingur sem er í góðum tengslum við 

samfélagið; það er fjölskyldu, vini og stofnanir í nærumhverfi eru með mjög virkt félagslegt  
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taumhald. Unglingar sem eru í góðum samskiptum við foreldra og fjölskyldu sína, eiga 

trausta vini, fara eftir gildum og viðhorfum samfélagsins og líkar vel við skólaumhverfi sitt 

eru ólíklegri að sýna af sér frávikshegðun á borð við áhættuhegðun en þau ungmenni sem 

skortir þessa þætti tengslanna (Hirschi, 1969; Thio, 2010).  

Önnur leiðin er skuldbinding (e.commitment) en það er þegar einstaklingar skulbinda 

sig við eitthvað eins og að setja sér langtímamarkmið sem þeir vinna  markvist að. Dæmi um 

þetta getur verið unglingur sem vill komast í byrjunarlið  í fótboltafélaginu sínu, til þess að 

gera það þarf hann að æfa sig, hugsa vel um líkama sinn og mæta á æfingar. Einstaklingurinn 

vill standa sig og ná markmiðum sínum svo hann er ólíklegri til að sýna frávikshegðun. Sé slík 

hugsun ekki til staðar getur einstaklingurinn litið á það sem svo að hann hafi engu að tapa 

þar sem hann hefur ekki sett sér nein markmið sem hann vill ná í lífunu, þá er líklegt að 

einstaklingurinn taki þátt í frávikshegðun. (Hirschi, 1969) 

Þriðja leiðin taldi Hirschi (1969) vera þátttöku (e. involvement). Þegar einstaklingur 

tekur virkan þátt í samfélaginu eins og skóla, tómstundum eða félagsstörfum verður minna 

rými fyrir frávikshegðun. Unglingur sem hefur nóg að gera, sækir skóla, er á æfingum og 

sinnir félagsstörfum utan skóla hefur lítinn tíma fyrir eitthvað annað. Það að unglingurinn 

hafi nóg að gera og taki þátt í viðurkenndi starfi verður til þess að hann hefur ekki tíma né 

áhuga á að stunda frávikshegðun.  

Fjórða og síðasta leiðinn er viðhorf (e. belief) en með því er átt við að viðhorf 

einstaklingsins til samfélagsins skipti máli. Virði unglingurinn viðmið og gildi samfélagsins 

dregur það úr líkum á frávikshegðun. Það að bera virðingu fyrir eigum annarra og fara eftir 

lögum og reglum samfélagsins er verndandi þáttur í frávikshegðun (Hirschi, 1969). 

 Hrischi bent á með rannsóknum sínum að tengsl væru á milli allra þessa þátta. Sé 

mikilvægasti þátturinn, tilfinningatengsl til staðar er líklegra að einstaklingurinn setji sér 

langtímamarkimið, sé virkur þátttakandi í samfélaginu og virði þar af leiðandi viðmið og gildi 

þess. Einnig sýndu rannsóknir fram á að einstaklingar með veik tilfinningatengsl gagnvart 

foreldrum sínum eru ólíklegri til þess að setja sér markmið eða taka þátt í viðurkenndu starfi 

í samfélaginu og þar af leiðandi er ólíklegt að þau virði gildi og viðmið þess. Með þessum 

niðurstöðum kemur það skýrt fram að tilfinningatengsl barns og foreldra getur skipt miklu 

máli fyrir framtíð barnsins. Einnig getur umhverfi  barnsins haft mikil áhrif á félagsmótun 

þess á borð við þátttöku, skuldbindingu og viðhorf þess til samfélagsins. Barn sem elst  upp 
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við sterk tilfinningatengsl við foreldra sína er því ólíklegra að þróa með sér áhættuhegðun á 

unglingsárum (Costello, 2010; Thio, 2010).  

Rannsóknir á frávikshegðun unglinga styðja margar kenningu Hirschi um félagslegt 

taumhald og hér á landi var ein slík gerð þar sem heimilisaðstæður, félagsleg tengsl og 

frávikshegðun unglinga var könnuð. Þar var skoðað hvort að erfiðar heimilisaðstæður á borð 

við slæma efnahagsstöðu, einstæði foreldra og áfengisneysla foreldra auki líkur á 

fávikshegðun unglinga. Tilgátan var sú að aðstæður sem þessar dragi úr félagslegu taumhaldi 

innan fjölskyldunnar sem verður til þess að unglingar leiðast frekar út í fráviksheðun. 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur í 9. og 10. bekk á öllu landinu árið 2006. 

Niðurstöður sýndu fram á að ölvun foreldra hafi bein tengsl við aukna áhættuhegðun á borð 

við vímuefnaneyslu, afbrot og ofbeldishegðun unglinga. En kenningin bendir á að ölvun 

foreldra hefur neikvæð áhrif á félagslegt taumhald eins og tengsl foreldra við ungling og 

eftirlit foreldra. Einnig kom í ljós að þeir unglingar sem búa hjá foreldrum með slæma 

efnahagsstöðu eru líklegri til þess að sýna frávikshegðun. Það má rekja til þess að fjárskortur 

hefur neikvæð áhrif á félagslegt taumhald. Í lokin sýndu niðurstöður að þeir unglingar sem 

búa ekki hjá báðum foreldrum sínum eru líklegri til að sýna frávikshegðun sem virðist vera 

vegna þess að þessir unglingar hafa minna félagslegt taumhald (Margrét Valdimarsdóttir og 

Jón Gunnar Bernburg, 2007).  

2.3 Tengslakenningin 
Fyrstu tengslin geta haft mikil áhrif á líf barns. Ástæða þess er að þau myndast þegar heilinn 

er í mótun og þeim er viðhaldið um ókomin ár með samskiptum við einstaklingana sem 

mynduðu tengslin fyrst (Sæunn Kjartansdóttir, 2011). Í þessum kafla verður fjallað um 

tengslakenninguna (e. attachment theory) en John Bowlby er talin vera upphafsmaður 

hennar (Bowlby,1991-a; Bowlby, 1991-b). Hún fjallar um náttúrulega þörf einstaklings að 

mynda náin tilfinningatengsl, mikilvægi þeirra auk þess að reyna að útskýra ferlið sem verður 

þegar tengslunum er hafnað eða ógnað (Bartholomew og Horowitz, 1991). Einnig verður 

fjallað um Mary Ainsworth sem starfaði með Bowlby um tíma og þróaði tengslakenningu 

hans. Saman framkvæmdu þau athuganir og skirfuðu fræðigreinar um tengslamyndun 

ungbarns og móður. Hennar frægasta verk er rannsóknin „Framandi aðstæður“ (e. strange 

situations) sem hún vann ásamt félögum sínum pg hér fyrir neðan verður fjallað nánar um 

hana (Ainswoth, Blehar, Waters of Wall, 1978). 
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 John Bowlby (1907-1990) var breskur sálkönnuður og geðlæknir og oft er talað um 

hann sem faðir tengslakenningarinnar (e. attachment theory) (Lightfoot o.fl., 2009). Kenning 

hans varð til þegar hann var að kanna andleg heilsuvandamál breskra barna á stofnunum en 

þau höfu verið aðskilin frá fjölskyldum sínum í seinni heimsstyrjöldinni. Þar skoðaði hann 

sérstaklega áhrif aðskilnaðar barns við móður sína, en aðal áherslur rannsóknarinnar voru 

áhrif tengsla og missis (Bowlby,1991-a; Bowlby, 1991-b). Líkamlegum þörfum þessara barna 

á borð við mat, svefn og almenna aðhlynning var sinnt. En þessi börn fengu enga hlýju eða 

nánd frá umönnunaraðila. Bowlby lagði áherslu á að börn þyrftu nánd og að hún væri 

lykilatriði í tengslamyndun barna og umönnunaraðila. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær 

að sterk tengsl milli barns og umönnunaraðila þess mynduðu öryggiskennd og festu í lífinu 

sem hvoru tveggja skiptir miklu máli fyrir þroska barnsins. En þegar skortur var á tengslum 

vantaði upp á öryggi og stöðugleika barnsins sem hafði varanleg áhrif á vitsmunalegan 

þroska þess (Bretherton, 1992). Bowbly taldi mikilvægt að leggja góðan grunn að 

tengslamyndun við börn á aldrinum 6 til 18 mánaða því takist það ekki geti barnið átt í 

erfiðleikum með tilfinningatengsl síðar á ævinni. Hann hélt því fram að sú umönnun sem 

barn fengi á fyrstu árum ævinnar hefði forspárgildi fyrir andlegri heilsu þess á fullorðinsárum 

(Bee og Boyd, 2003). 

  Aðal fókusinn hjá Bowlby voru fyrstu tengslin sem myndast milli ungbarns og 

umönnunaraðila þess, sem er oftast móðirinn. Barnið tengist móðurinni fyrst en yfirleitt er 

það móðirin  sem sinnir barninu hvað mest fyrstu mánuðina. Bowlby hélt því fram að 

ungbörn fæddust með þá eðlislægu hegðun að reyna að mynda tengsl. Ungbarnið leitar strax 

við fæðingu í að horfa í augu fólks og lærir fljótt að gefa frá sér ýmsa aðra köllun eins og 

grátur, bros eða hjal. Það lærir fljótt að sá aðili sem svara köllum þess , horfir blíðlega í augu 

þess , brosi til þess og sinnir þröfum þess er aðalumönnunaraðili þess. Þetta eðlislæga ferli 

verður til þess að tilfinningatengsl byrja að mótast á milli móður og ungbarns (Bee og Boyd, 

2003). Sé ungbarninu mætt með umhyggju í samræmi við þarfir þess fara smá saman að 

myndast örugg tengsl (Purvis, o.fl., 2014).  

 Bowlby mótaði grundvallarþætti tengslakenningarinnar, en hún varð bylting á sviði 

rannsókna og vísinda um hegðun og félagslega þætti manneskjunar. En nýstárlegar aðferðir 

Ainsworth gerðu það kleift að hægt væri að prófa hugmyndir Bowlby sem varð til þess að 

kenningin þróaðist og stækkaði en meir (Bretherton, 1992).  
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2.4 Örugg – Óörugg tengsl  

Mary Ainsworth (1913-1999) var bandarískur þróunarsálfræðingur sem starfaði náið með 

Bowlby. Hún byggði rannsóknir sína á tengslakenningu hans og saman framkvæmdu þau 

margar athuganir auk þess að skrifa saman fræðigreinar um tengslamyndun ungbarna og 

mæðra þeirra (Bee og Boyd, 2003). Ainsworth og félagar (1978) töluðu um að 

tengslamyndun milli móður og ungbarns gæti haft mikil áhrif á sjálfsmynd og hegðun 

barnsins. Þegar móðir sinnir þörfum barnsins þegar það kallar eftir henni upplifir það öryggi, 

en þegar barn fær ekki svörun frá móður sinni getur það fundið fyrir óöruggi og kvíða fram 

eftir aldri.  

 Ainsworth  áætlaði að til væru eðlisfræðilega mismunandi mynstur í 

tengslamyndun móður og barns  á fyrstu þremur aldursárunum. Til þess að kanna þessi 

mynstur betur gerði hún athugun sem kallaðist „ókunnar aðstæður“ (e. strange situations) 

en það er hennar þekktasta verk. Þessi athugun var framkvæmd á börnum á aldrinum 12 til 

18 mánaða og fór fram í sérútbúnu leikherbergi. Móður og barni er komið fyrir inni í 

herberginu, barnið fer að kanna leikföngin með móður sína viðstadda. Stuttu seinna kemur 

inn ókunnug manneskja, hún spjallar lítilega við barn og móður. Þar næst fer móðirinn út úr 

herberginu og skilur  barnið eftir hjá ókunnugu manneskjunni. Nokkrum mínútum seinna 

kemur móðirinn aftur inn og ókunnuga manneksjan fer út. Því næst fer móðirnn út og skilur 

barnið eftir eitt. Eftir stutta stund kemur ókunnuga manneskjan tilbaka í herbergið. Að lokum 

kemur móðirinn aftur og ókunnuga manneskjan fer. Allt ferlið tók um 30 mínútur og var 

tekið upp á myndband. Viðbrögð barnanna voru msimunandi, sum grétu þegar móðirinn fór 

eða sýndu merki um vanlíðan, ókunnuga manneskjan reyndi að veita þeim huggun en 

misjafnt var hversu vel það tókst. Það sem hún var að skoða var ekki aðskilnaðurinn sem 

slíkur heldur endurfundir barnsins við móðurina en þeir gáfu henni vísbendingar um hvernig 

tengsl barnið hefði myndað við móður sína. Út frá því fundust þrenns konar mynstur og 

seinna meir bættu þau við því fjórða (Ainsworth o.fl, 1978; Sæunn Kjartansdóttir, 2011). 

Fyrsta mynstið er örugg tengsl (e. secure attachment) en þau börn sem tilheyrðu þessu 

mynstri leituðu til móður sinnar eftir báða aðskilnaðina. Þegar hún fór út kölluðu þau til 

hennar, eltu hana, leituðu að henni og fóru svo flest að gráta. Þau verða glöð við að sjá hana 

koma aftur og leita til hennar eftir huggun og líkamlegri nánd. Þau halda svo áfram að leika 

sér stutta eftir að þau hafa fengið huggun frá móður sinni. Annað mynstrið er óörugg 

frávísandi tengsl (e. avoidant attachment) en það er þegar börnin sýna lítið mótlæti við 
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aðskilnaðnum, þau fara yfirleitt ekki að gráta né reyna að elta móðir sína út. Þau halda 

yfirleitt áfram að leika sér þó stundum virðist áhugi þeirra minnka. Þau horfa sum eftir 

móður sinni og sjá hana fara út en sýna lítil viðbrögð við því. Þegar móðirinn snýr aftur 

virðast þau hunsa hana og leita ekki til hennar. Líkamleg snerting er yfirleitt lítil í þessu 

mynstri. Þriðja mynstrið er óörugg tvístígandi tengsl (e. resistant/ambivalent attachment) 

þau börn sem tilheyra þessu mynstri sýndu mest uppnám við aðskilnaðinn og grétu mikið. 

Þau taka ekki við huggun þegar móðirinn snýr aftur og það tekur langan tíma að róa það 

niður. Þau geta grátið reiðilega og gefið merki um að þau vilji láta taka sig upp með því að 

rétta fram hendurnar en svo þegar þau eru tekin upp reyna þau að komast undan. Þessi börn 

halda ekki áfram að leika sér eftir að móðirinn kemur til baka, þess í stað fylgjast þau grannt 

með móður sinni. Síðasta mynstri bættist við seinna meir en það er óörugg óskipulögð 

tengsl (e. disorganised attachment) en þessum börnum virðist skorta alla samheldni og 

kunna ekki að bregðast við áreiti sem þau verða fyrir. Þau geta fallið undir fyrri flokka 

óöruggra tengsla en auk þess sýna þau trufluð viðbrögð. Þau geta grátið hátt þegar hún fer 

en færa sig svo hljóðlega frá henni þegar hún snýr aftur, sum hlaupa í átt til móður sinnar en 

stoppa á miðri leið og snúa við. Önnur reyna að klifra öskrandi upp í fangið á henni en vilja 

svo ekki vera í fangi hennar. Í alvarlegum tilfellum virðast börnin komast í einhvers konar 

ruglingslegt ástand þar sem þau „frjósa“ í sporunum og neita að hreyfa sig eða sýnt önnur 

einkenni ótta (Sæunn Kjartansdóttir, 2011; Lightfoot o.fl, 2009).  

 Bæði John Bowlby og Mary Ainsworth héldu því fram að örugg tengslamyndun í 

bernsku væri miðpunktur þróunar félagslegrar hæfni auk þess að vera grundvöllur 

sálfræðilegrar þróunar seinna á lífsskeiðinu (Santock, 2016).  

2.5 Kenning Díönu Baumrind  
Foreldrar velta líklega margir fyrir sér hvaða aðferðir séu vænlegastar í uppeldi barna sinna. 

Algengt er að foreldra haldi sig við það sem þeir þekkja og byggja uppeldi barna sinna á því 

uppeldi sem þeir fengu frá foreldrum sínum. En það er ekki alltaf besta aðferðin. Það getur 

verið gagnlegt að skoða hvað sérfræðingar sem hafa kafað djúpt og rannsakað þessi mál hafa 

að segja. Þekktasta kenningin hvað varðar uppeldisaðferðir foreldra er kenning bandaríska 

þroskasálfræðingsins  Díönu Baumrind (1971) en þar varpar hún ljósi á mismunandi 

uppeldisaðferðir foreldra og áhrif þeirra. Hún skoðaði samskipti foreldra og barna og þá 

aðallega hvernig þeir stjórnuðu börnunum, hvaða kröfur foreldrar gerðu til barnsins hvort 
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sem það voru þroska-, félagslegar-, tilfinningalegar- eða vitsmunalegar kröfur. Einnig skoðaði 

hún hvaða skýringar foreldrar notuðu í samskiptum við börnin og hvort að hlýja og hvatning 

einkenndu samskiptin. Hún greindi þrjá flokka í fyrstu en seinna meir bættust fleiri við. Í dag 

er þekktasta skiptingin fjórir flokkar en það eru: leiðandi (e. authoritative) uppeldisaðferðir, 

skipandi (e. authoritarian) uppeldisaðferðir, eftirlátar (e. permissive) uppeldisaðferðir og 

afskiptalausar (e. neglectfull) uppeldisaðferðir. Helstu einkenni þessar uppeldisaðferða verða 

hér talin upp:  

Leiðandi foreldrar setja skýr mörk og útskýra fyrir börnum sínum hvers vegna. Þeir taka vel á 

móti hugmyndum barnanna  og leita eftir þeirra sjónarmiðum. Veita börnum sínum mikla 

hlýju og stuðning.  

Skipandi foreldrar setja skýrar reglur og vilja hafa stjórn á börnum sínum, setja þeim boð og 

bönn og refsa þeim ef þau óhlýðnast. Það er lítið um útskýringar hjá þessum foreldrum og 

það er ekki hlustað á sjónarmið barnsins. Þau sýna börnum sýnum litla hlýju og eru ekki 

uppörvandi.  

Eftirlátir foreldrar setja ekki skýr mörk og leyfa barninu að gera allt sem það vill, eru eftirlátir 

og forðast það að lenda í árekstrum við barnið. Þeir taka vel í hugmyndir barnsins og sýna 

mikla hlýju.  

Afskiptalausir foreldrar setja engin mörk og ala börnin sín upp í hálfgerðu stjórnleysi, þeir 

gera ekki kröfur til barna sinna, bregðast ekki við hugmyndum þeirra og veita þeim ekki 

stuðning. Vanræksla einkennir þessa uppeldisaðferð. Þetta er alvarlegasti flokkurinn en 

yfirleitt líður þessum foreldrum illa og eru ekki fær um að hugsa um börnin sín (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2019).  

Talið er að vænlegasti kosturinn sé leiðandi uppeldisaðferðir, það er þó ekki þar með 

sagt að allir foreldra falli undir þann hóp þó að þeir reyni, algengara er að foreldrar falli undir 

tvær aðferðir í einu eða flakka í milli þeirra (Lightfoot, o.fl., 2009) Baumrind (1971) taldi að 

þau börn sem alast upp hjá leiðandi foreldrum sé betur í stakk búnir  til að takast á við lífið. 

Fjölskyldubragur sem byggir á gagnkvæmu trausti og viðurkenninguþar sem að foreldrar 

setjist niður með börnum sínu, ræða málin og leggja áherslu á að laða fram bæði sjónarhorn 

barnanna og foreldrana. Leiðir til þess að barnið þroskast vitsmunalega, tilfinningalega og 

félagslega (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).  
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 Hér að ofan hafa verið tekin saman helstu fræði og kenningar hvað varðar 

tengslamyndun og áhættuhegðun unglinga. Þetta eru allt mikilvægir þættir þess að stuðla að 

bjartri framtíð barna og unglinga. Í næsta kafla verður fjallað nánar um tengslamyndun. 

Fjallað verður almennt um tengslamyndun, mikilvægi hennar, hlutverk foreldra og að lokum 

hver lykillinn að góðri tengslamyndun er og mikilvægi þess að rækta sífellt tengslin.  
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3 Tengslamyndun  

Í þessum kafla verður fjallað almennt um tengslamyndun . Rætt  verður um mikilvægi hennar 

fyrir velferð barns, hvaða áhrif hún hefur á framtíð þess  og einnig verða skoðaðar rannsóknir 

á ólíkum mynstrum tengslamyndunar og afleiðingar þeirra. Þar næst verður fjallað um 

hlutverk foreldra í tengslamyndun barna þeirra. Í lokin er komið inn á ýmis  ráð til foreldra til 

að stuðla að öruggri tengslamyndun þeirra við börn sín. 

Strax við fæðingu er það barni eðlislægt að mynda tengsl við umönnunaraðila sinn, 

barnið byrjar strax að leita eftir augnsambandi við umönnunaraðila sinn og þegar hann horfir 

í augu þess og svarar þörfum barnsins á viðeigandi hátt byrja smá saman að myndast tengsl 

þar á milli. Þegar að umönnunaraðili sinnir þörfum barns eins og að hugga það þegar það 

grætur, gefa því að borða og veitir  því hlýju er hann að svara kalli barnsins. Fái barnið 

viðeigandi svörun við kallinu fer það smá saman að treysta á umönnunaraðila sinn og leitast 

eftir nærveru hans (Bee og Boyd, 2003; Purvis, o.fl., 2014). Á fyrstu árum ævinnar fer fram 

mikilvægasta þroskaskeið einstaklings, en þá er heilinn í örustum vexti og opin fyrir áhrifum 

umhverfisins. Þar af leiðandi geta umönnunaraðilar barns og nánustu aðstandendur þess 

haft mikil áhrif á barnið, þar með talið sjálfsmynd og tengslamyndun þess um ókomin ár. Það 

man engin eftir fyrstu árunum ævinnar en þau er samt sem áður gríðalega mikilvæga fyrir 

velferð barns. Fyrstu tengslin eru þau mikilvægustu þar sem að þau verða til þegar heilinn er 

sem móttækilegastur og þeim er oftast viðhaldið í gegnum lífið með samskiptum við þá 

einstaklinga sem mótuðu tengslin í upphafi. Þó geta tengsl sem myndast seinna á lífsskeiðinu 

einnig skipt miklu máli (Sæunn Kjartansdóttir, 2011).  

Þegar barn elst upp við eðlilegar aðstæður lærir það að aðrir einstaklingar eru  góðir 

og vilji því vel og  það treystir öðrum manneskjum þegar það þarf á því að halda. En þegar 

þörfum barns er ekki mætt eða þau upplifa áföll snemma á ævinni getur það haft áhrif á 

þroska þeirra, samhæfingu, félagsfærni, líkamsvöxt og myndum taugabrauta í heilanum. Þó 

barnið sé tekið út úr slæmum aðstæðum geta áhrifin varað um ókomin ár (Purvis, o.fl., 

2014).Tengslin sem að barn myndar í bernsku hafa áhrif á tengslamyndun þess í framtíðinni. 

Sýnt hefur verið fram á að þær gerðir tengslamyndunar sem barn myndar geta haft áhrif á 

sambönd sem einstaklingurinn myndar á fullorðinsárum. Einstaklingur sem var með örugga 

tengslamyndun í bernsku er líklegri til að mynda örugg tengsl í samböndum sínum á 

fullorðinsárum. En ef barn nær ekki að mynda örugg tengsl við umönnunaraðila sinn í 
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bernsku eru miklar líkur á því að það nái ekki að mynda örugg tengsl seinna á lífsleiðinni sem 

getur valdið ýmsum vandræðum bæði á unglings- og fullorðinsárum einstaklingsins (Hazan 

og Shaver, 1987).  

3.1 Mikilvægi tengslamyndunar  
Þegar sjálfstæði unglinga er að aukast er mikilvægt að þeir séu með örugga tengslamyndun 

við foreldra sína. Örugg tengslamyndun felur í sér jákvæð, viðvarandi tilfinningaleg tengsl 

milli tveggja einstaklinga. Allt frá fæðingu til barnæsku og unglingsára felur örugg 

tengslamyndun í sér tilfinningaleg tengsl milli barns og umönnunaraðila sem gagnast könnun 

barnsins á umhverfi sínu og frekari þróun  þess. Á fullorðinsárum getur örugg tengslamyndun 

ekki eingöngu myndast hjá barni og umönnunaraðila þess, heldur einnig á milli tvegga 

einstaklinga sem eiga í  ástarsambandi eða hjónabandi. Öórugg tengslamyndun lýsir sér hins 

vegar á þann veg að ungabörn, börn eða unglingar annað hvort forðast umönnunaraðila 

sinn, sýna mikla mótstöðu eða eru tvístígandi gagnvart honum (Santrock, 2016; Lightfoot 

o.fl., 2009). Þau börn sem ekki mynda örugg tengsl eru í hættu á að þróa með sér kvíða og 

önnur andleg vandamál (Kerns og Brumariu, 2013).  

Sérfræðingarnir John Bowlby og Mary Ainsworth sem fjallað var um hér fyrr í 

ritgerðinni, héldu því fram að örugg tengslamyndun í bernsku væri miðpunktur þróunar 

félagslegrar hæfni einstaklinga. En þau töldu einnig að örugg tengslamyndun væri 

mikilvægur grundvöllur sálfræðilegrar þróunar einstaklings seinna á lífsskeiðinu. Ólík 

mynstur tengslamyndunar og afleiðingar þeirra hafa verið rannsakaðar mikið en niðurstöður 

rannsókna styðja flestar við kenningar Bowlby og Ainsworth (Santrock, 2016; Lightfoot o.fl, 

2009). Niðurstöður margra rannsókna á tengslamynstrum unglinga leiða í ljós að örugg 

tengslamyndun hefði í för með sér jákvæðar afleiðingar, bæði hvað varðar þróun 

tilfinningarlegrar getu og vinasambanda  unglingsins (Allen og Miga, 2010). Þá sýndu 

niðurstöður langtímarannsóknar að börn sem höfðu myndað örugg tengsl í bernsku höfðu 

betri samskiptahæfni, áttu fleiri vini, sýndu meira sjálfsöryggi og áttu auðveldara með að tjá 

tilfinningar sínar við 15 ára aldur (Sroufe, Coffino og Carlson, 2010). Þær niðurstöður sem eru 

í hvað mestu samræmi varðandi rannsóknir á tengslamyndun unglinga er að örugg 

tengslamyndun við foreldra tengist jákvæðum jafningjasamböndum (Allen og Miga, 2010; 

Cai, Hardy, Olsen, Nelson, Yamawaki, 2013).  Hvað varðar óörugg tengsl þá sýndu flestar 

rannsóknir að óörugg tengsl hefðu einhvers konar neikvæð áhrif á einstaklinginn. Rannsókn 
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sem unglingar á aldrinum 15 til 20 ára tóku þátt í leiddi í ljós að óörugg tengslamyndun við 

móður tengdist því að glímda við þunglyndi. (Agerup, Lydersen, Wallander og Sund, 2015). 

Önnur rannsókn sýndi fram á að óörugg tengslamyndun við foreldra tengdist því að 

foreldrarnir vissu sjaldnar hvar unglingurinn þeirra væri (Jones og Cassidy, 2015). 

Rannsakendur hafa einnig bent á að miklar og alvarlegar breytingar í lífi barns geti haft áhrif 

á tengsalmynstur þeirra. Í rannsókn sem gerð var kom í ljós að eftirtaldir þættir höfðu meðal 

annars áhrif á tengsl barna; það að missa foreldri, skilnaður foreldra, lífshættuleg veikindi 

foreldra eða barns, geðsjúkdómur foreldris, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi svo eitthvað 

sé nefnt (Waters, Hamilton og Weinfield, 2000; Waters, Merrick, Treboux, Crowell og 

Albersheim, 2000). 

Niðurstöður þessa rannsókna sem taldar hafa verið upp hér að ofan sýna fram á 

hversu mikilvæg örugg tengslamyndun er  fyrir framtíð einstaklingsins. Það að barn fá 

eðlilega umhyggju og athygli frá umönnunaraðilum sínum allt frá fæðingu leggur grunninn að 

því að barnið þroskist og dafni eðlilega. Einstaklingur sem fær ekki umhyggju og náin tengsl 

við umönnunaraðila sína er óhæfur til  að ná fullum líkamlegum og andlegum þroska. Barn 

sem fær ekki viðunandi umönnun frá upphafi þarf að ganga mun torfærari þroskaleið en 

barnið sem slapp við matarskort, einangrun, vanræsklu og annars konar misbeitingu. Ef 

þessu börn hefðu fengið að njóta umhyggju og ástar frá umönnunaðila sínum strax í upphafi 

hefðu það haft betri tækifæri í lífinu til að læra, elska og dafna (Purvis, o.fl., 2014). 

3.2 Hlutverk foreldra  
Auknum kröfum samfélagsins á borð við lífsgæði og almenna atvinnuþátttöku fylgja hraði, 

spenna og álag á fjölskyldur sem kallar á aukna hæfni  foreldra til að mæta ábyrgðinni sem 

fylgir foreldrahlutverkinu. Það má í rauninni segja að foreldrahlutverkið sé orðið miklu 

flóknara en það var hér áður fyrr, það krefst tíma, þekkingar, skilnings og orku. Það sem 

skiptir líklegast hvað mestu máli eru samskipti í fjölskyldum. Þá er gerð krafa um  að 

fullorðna fólkið búi að góðum samskiptum og samskiptahæfni en það skiptir höfuðmáli í 

nánum samskiptum og tengslamyndun fjölskyldunnar. Mikilvægt er því að huga vel að 

samskiptum foreldra og barna, með velferð fjölskydunar og framtíð barnanna að leiðarljósi 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Það að eiga í góðum samskipti við börnin sín getur verið 

mikilvægt fyrir sambönd þeirra  seinna á lífssleiðinni. Barn sem býr yfir góðum tengslum og á 
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í góðum samskiptum við foreldra sína  er líklegt til að eiga auðveldara með samskipti og 

tengslamyndun seinna á lífsleiðinni (Lightfoot, o.fl., 2009) 

Á sviði uppeldis og menntunar er gjarnan talað um mikilvægi þess að efla félagsauð 

(e. social capital) einstaklinga, en það vísar til mikilvægi fjölskyldunnar. Hann er skilgreindur 

sem einhvers konar norm fyrir tengslamyndun einstaklinga og samskipti fullorðina og barna 

og unglinga sem eru mikilvægt fyrir vöxt og þroska barna (Coleman, 1988). Þá er litið svo á 

að félagsauðurinn, sem er í rauninni góð tengslamyndun og gagnkvæmt traust sem myndast 

í samskiptum, styrki heimili, skóla og aðra sem koma að uppeldi barna. Félagsauður vísar í 

rauninni til verðmæta þar sem samskipti einstaklinga og samvinna þeirra byggir á tengslum 

þeirra. En þá er talið að tengslin ýti undir hjálpsemi, tillitssemi og samlíðan (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir  2019). Það að fjölskylda búi að góðum félagsauð getur því verið mjög 

gagnlegt fyrir framtíð barnsins.  

Foreldrar eiga fyrst og fremst að vera góðar fyrirmyndir og sýna gott fordæmi. Sagt er  

að börnin læri það sem fyrir þeim er haft, en það er nokkuð til í því. Það að foreldrar séu í 

góðu jafnvægi og líði vel getur skipt miklu fyrir velferð barns. Foreldrar eru til að mynda 

mikilvæg fyrirmynd tengslamyndunar auk þess að vera stuðningsnet unglingsins þegar hann 

fer að kanna stærri og flóknari félagslegan heim sinn (Santrock, 2016). Foreldra verða oft 

stuðningsnet unglingana eftir að þau flytja að heiman. Stuðningurinn getur verið á borð við 

fjárhagslegt lán fyrir leigu eða bílakaupum, gjafir fyrir skólagöngu, aðstoð við fyrirkomulag 

húsnæðis eða tilfinningarlegur styrkur. Sé unglingurinn ekki fluttur að heiman getur það 

verið mikilvægt að setjast niður með unglingnum og ræða um reglur og gildi heimilisins og 

komast að samkomulagi um hvernig best sé að hátta þeim. Leyfa unglingnum að segja sínar 

skoðanir og semja reglurnar í sameiningu í stað þess að setja reglur og ætlast til þess að 

unglingurinn fari eftir þeim. Það er mun líklegra að unglingurinn fari eftir þeim reglum sem 

hann átti hlut í að semja. Auk þess skiptir máli að foreldra átti sig á því að unglingurinn þeirra 

er ekki lengur litla barnið þeirra. Eitt af hlutverkum foreldra er að veita börnum sínum 

tækifæri til að þroska með sér hæfni til þess að vera sjálfstæð og tengjast öðrum aðilum. 

Mikilvægt er að foreldrar reyni að eiga í samskiptum við unglinginn á fullorðnum nótum, 

stuðla að því að  hann finni  fyrir því að honum sé treyst og foreldrar hans séuð á hálfgerðum 

jafningjagrundvelli ogjafnvel að leyfa honum að taka þátt í fullorðins ákvörðunum sem varða 

heimilið eða fjölskylduna. Þar með taka foreldra þátt í að hvetja unglinginn til þess að vera 
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sjálfstæður og taka þroskaða og upplýsta ákvörðun. Þeir unglingar sem telja sig vera 

sjálfstæðir heima fyrir álíta sig vera nána foreldrum sínum, hafa gaman af því að verja tíma 

með þeim, eiga sjaldnar í útistöðum við þá og finnst auðveldara að leita til þeirra með 

vandamál sín (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019; Santrock, 2009; Steinberg, 2017). Það þarf þó 

að passa uppá að veita unglingnum ekki of mikla ábyrgð og sjáfstæði í uppeldinu, því  hann 

getur  skort sjálfsaga, tillitssemi og tilfinningatengsl við sýna nánustu. Einnig þarf að passa að 

binda barnið ekki of tilfinningalega sterkt við foreldrið þar sem að þá gæti það fengið of lítið 

rými til þess að uppgvöta eigið sjálfstæði þegar á unglingsárin er komið. Það er því hinn gullni 

meðalvegur sem hér gildir en hann getur verið erfitt að feta þó svo að lokum náist það 

yfirleitt (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).  

3.3 Lykill að góðum tengslum  
Líf nútímamanneksju getur verið bæði hratt og erilsamt og  flestir foreldrar þurfa að halda 

mörgum boltum á lofti í einu. Þegar það er mikið að gera og foreldrar þurfa að hlaupa úr einu 

í annað er hætt á að langt verði á milli gæðastunda með barninu. Foreldrar þurfa að vera 

meðvitaðir um að skipta niður í rólegri gír þegar þeir koma heim úr vinnu eða öðrum 

athöfnum dagsins, leggja áhyggjurnar til hliðar og verja tíma með barninu eða unglingnum 

sínum. Bara það að eiga í samræðum við barnið og sýna því að þú hafir áhuga á því sem það 

hefur að segja getur myndað gæðastund. Með því að horfa í augu barnsins á meðan það 

talar við þig veitir þú því óskerta athygli sem er dýrmætt  fyrir barnið. Augnsamband er eitt 

að því sem styrkir tengsl barns og foreldris hvað mest. (Purvis, o.fl., 2014)  

Einnig skipta góð samskipti lykilmáli í að viðhalda  jákvæðum tengslum tveggja aðila. 

Hvort sem það eru tveir fullorðnir aðilar eða barn og fullorðin. Það að eiga í góðum 

samskiptum og búa yfir góðri samskiptahæfni er dýrmætur eiginleiki. Hæfnina við að eiga í 

góðum samskiptum er hægt að þjálfa upp og efla. Það er mikilvægt að foreldra séu góðar 

fyrirmyndir í þessum málum og vandi sig í samskiptum við börn og unglinga. Það getur verið 

erfitt að eiga í jákvæðum samskiptum við ungling sem er stútfullur af hormónum og 

skapsveiflum sem hann ræður ekkert við. Bæði foreldrar og unglingar verða að geta sett sig í 

spor annara og leyst úr ágreiningi með farsælum hætti, fundið lausn á vandanum og náð 

málamiðlun en það er hluti af góðri samskiptahæfni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019; 

Santrock, 2016).  
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Mikilvægasti eiginleikinn sem virðist ákvarða hverja börn mynda tengsl við er hvort 

að umönnunaraðilinn leiki  jákvætt stuðningshlutverk í þróun barnsins, sé örugg höfn sem 

barnið getur kannað aðstæður út frá og leitað huggunar hjá. Þetta á ekki eingöngu við um 

ungabarnið heldur er hægt að útfæra þetta yfir á unglinginn líka.Það að foreldrið sé til staðar 

og styðji unglinginn í því sem hann tekur sér fyrir hendur og leiki  jafnframt hlutverk öruggu 

hafnarinnar þar sem unglingurinn getur leitað til ef eitthvað fer úrskeiðis (Lightfoot o.fl., 

2009). Mikilvægt er að foreldrar sýni unglingum að þeir standi með þeim og að saman geti 

þau tekist á við hvern þann vanda sem upp á kemur,sýni samstöðu, ekki einungis með orðum 

heldur einnig með gjörðum. Einnig er mikilvægt að foreldrar beri virðingu fyrir þörfum 

unglingsins, jafnvel þó þeir skili ekki fyllilega hvatirnar sem liggja þar að baki (Purvis, o.fl., 

2014). Tilfinningin að tilheyra hópi er góð, hvort  sem það er fjölskyldan, vinahópurinn eða 

annað, þá upplifir einstaklingurinn þar virðingu, umhyggju, traust og samkennd en það er 

gott vegnanesti fyrir unglinginn út í lífið (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).   

Hér að ofan hefur verið greint frá þeim mikilvæga þætti sem tengslamyndun spilar í 

uppeldi barna og velferð þeirra. Mikilvægi þess að rækta tengslin út í gegnum lífið svo að 

framtíð barnanna sé sem björtust. Í næsta kafla verður áhættuhegðun skoðuðu. Fjallað 

verður almennt um áhættuhegðun, helstu byrtingarmyndir hennar auk þess sem að varpað 

verður ljósi á ýmsar rannsóknir sem hafa verið gerða á þessu málefni. Þar verður fjallað um 

vissa áhættuhætti auk þess sem að verndandi þættir verða skoðaðir.  
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4  Áhættuhegðun  

Í þessum kafla verður fjallað um áhættuhegðun unglinga. Byrjað verður á því að fjalla 

almennt um áhættuhegðun, hún skilgreind og helstu birtingarmyndir kynntar. Einnig verða 

niðurstöður ýmissa rannsókna reifaðar . Að því loknu verða áhættuþættir  sem að ýta undir 

áhættuhegðun unglinga skoðaðir. Í lokin verður komið inn á verndandi þætti sem geta 

spornað við að unglingur leiðist út í áhættuhegðun.  

4.1 Skilgreining og rannsóknir  

Unglingar í dag standa frammi fyrir því að þurfa að taka stórar ákvarðanir sem geta haft 

miklar afleiðingar fyrir heilsu og velferð þeirra í lífinu. Unglingsárin eru víða álitin tímabil 

hlaðið tilfinningalegum hæðum og lægðum, þar sem hegðun er yfirleitt knúin áfram af 

hvötum frekar en skynsamlegum hugsunum. Áhættuþættir hvað varðar heilsu og velferð 

unglinga geta verið margir og birtingarmyndir þeirra margvíslegar. Þær geta verið allt frá 

hegðunarvanda til vímuefnaneyslu. Sú tegund heilsuskerðandi hegðunar unglinga sem eykst 

sífellt er áhættuhegðun (Steinberg, 2017; Heneghan o.fl., 2015) 

Samkvæmt skilgreiningum Barnaverndar hér á landi sem Freydís Jóna Freysteinsdóttir 

(2012) tók saman er áhættuhegðun „athöfn eða skortur á athöfn barns sem veldur barninu 

sjálfu eða öðrum skaða eða er líkleg til að valda því eða öðrum skaða“ (bls. 14). 

Birtingarmyndir áhættuhegðunar geta verið margskonar. Hér á landi hefur Barnavernd skipt 

áhættuhegðun í fimm hópa. Það er grunur um neyslu áfengsi, fíkniefna eða lyfja sem tekin 

eru til að komast í vímu. Grunur um sjálfsskaðandi hegðun á borð við að veita sjálfum sér 

áverka, sýna merki um átröskun eða gera tilraun til sjálfsvígs. Grunur um afbrotahegðun eins 

og að fremja skemmdarverk, innbrot eða þjófnað. Grunur um að unglingur beiti aðra 

einstaklinga ofbeldi, hvort sem það er líkamlegt eða andlegt ofbeldi. Síðasti hópurinn er svo 

unglingar sem sinna ekki skólagöngu sinni, mæta illa í skóla, sinna ekki heimanámi og þess 

háttar (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Áhættuhegðun unglinga getur átt upphaf sitt á unglingsárunum eða átt rætur að 

rekja til hegðunarvandamála í æsku. Afbrotafræðingurinn Travis Hirschi (1969) sem áður 

hefur verið nefndur  í ritgerðinni hélt því fram að frávikshegðun væri öllum manneskjum 

eðlislæg en vegna tengsla einstaklingsins við samfélagið leiðist fæstir út í slíka hegðun. Það er  

hægt að velta því upp að líklegt sé að flestir unglingar taki einhvers konar áhættur á 
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lífsleiðinni og prófi ýmislegt sem þeir vita að sé ekki æskilegt og læra af mistökum sínum. En 

þegar áhættuhegðun unglings á rætur sínar að rekja til hegðunarvandamála í bernsku getur 

hún verið mjög hættuleg því þá eru meiri líkur á að hún þróist út í andfélagslega hegðun. 

Þetta getur verið afleiðing þess að félagslegt taumhald unglingsins sé ekki gott. En þar með 

nær hann ekki að tengjast samfélaginu og leiðist því frekar í átt  að frávikshegðun á borð við 

áhættuhegðun. Einnig gæti þetta haft eitthvað með uppeldisaðferðir foreldra að gera. 

Líklegra er þó að hegðunarvandamál í æsku séu vegna óöruggrar tengslamyndunar við 

umönnunaraðila. En allt getur þetta spilað saman og í mörgum tilfellum er hægt að rekja 

orsök áhættuhegðunar unglinga til misferla í barnæsku þeirra (Santrock, 2016; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2019; Thio, 2010).  

Foreldrar leika  mikilvægat hlutverk  í lífi unglingsins og getur það skipt höfuðmáli að 

foreldrar setji gott fordæmi og séu góðar fyrirmyndir fyrir unglingana sína. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að neysla foreldra á vímuefnum eins og áfengisneyslu og tóbaksreykinga geta haft 

áhrif á vímuefnaneyslu unglingsins (Kerr, Capaldi, Pears og Owen, 2012; Margrét 

Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Félagslegt 

samhengi getur spilað stóran þátt í ákvörðunartöku unglingsins (Santrock, 2016). Vilji 

unglingsins til að taka áhættusamar ákvaraðnir eru líklegri í því samhengi þar sem vímuefni 

og aðrar freistingar eru til staðar (Reyna og Rivers, 2008).  

ESPAD (2015) er hópur sem rannsakar áfengis- og fíkniefnaneyslu unglinga í Evrópu 

en skammstöfuninn stendur fyrir The European School Survey Project on Alcohol and Other 

Drugs.  Að þessum rannsóknum standa alls 40 lönd í Evrópu og þar á meðal Ísland. Í 

rannsóknarskýrslu þeirra frá árinu 2015 kemur í ljós að almennt hafi dregið  úr 

tóbaksreykingum og áfengisneyslu unglinga á 16. aldursári síðastliðin 20 ár. Á sama tíma 

hefur  tíðni kannabisreykinga ekki lækkað en hlutfall þeirra sem reyktu kannabis árið 2015 

var hærra að meðaltali en árið 1995. Einnig kom í ljós að fjöldi unglinga sem höfðu reykt 

kannabis 40 sinnum eða oftar, þrefaldaðist á þessu 20 ára tímabili. Sem þýðir að neysla 

þeirra sem reykja kannabis hefur aukist mikið síðustu 20 árin. Þá kom einnig fram að íslenskir 

unglingar sem reykja kannabis, reykja það mun oftar en unglingar í öðrum Evrópulöndum. 

Samkvæmt þessu má sjá að neysla áfengis og tóbaksreykinga unglinga hér á landi hefur 

minnkað sem er frábært en það má þó ekki sofna á verðinum því að einnig kemur í ljós að 

hér á landi eru hópar unglinga sem eru í mikili kannabisneyslu og það er stórt áhyggjuefni. 



29 

Viðhorf samfélagsins til vímuefna getur einnig skipt máli hvað varðar áhættuhegðun 

unglinga. Í langtímarannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttir, 2019) sem skoðaði samskipti, 

áhættuhegðun og styrkleika ungs fólks kemur fram að ungmenninn líti svo á að hófleg 

áfengisneysla gefi þeim tækifæri til þess að kynnast öðru fólki. Þau lýsa því að undir áhrifum 

séu þau opnari, hressari og kátari og tengist þar af leiðandi fólki betur og er reynslunni lýst 

sem jákvæðri . Ungmenning  nefna einng að óhófleg áfengisneysla geti leitt til alkóhólisma og 

þá sérstaklega ef hann er í ættinni en þau telja þær afleiðingar alvarlegrar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að í fyrirbyggjandi skyni, m.a. með 

forvarnarstarfi, sé mikilvægt að huga að viðhorfum barna og unglinga til vímuefnaneyslu 

áður en þau hefja slíka neyslu. Hafa ber þó í huga að í mörgum tilfellum gengur 

vímuefnaneysla á unglingsárum yfir. Unglingarnir eru forvitnir og vilja prófa og sumir fara 

jafnvel útí mikla neyslu, þá oftast áfengisneyslu sem þeir ná svo yfirleitt tökum á. Neyslan 

þeirra veldur þeim ekki endilega varanlegu heilsutjóni en það er þó hætta á því í vissum 

tilfellum. Aldur unglingsins getur haft eitthvað um það að segja, en allt að 18 ára aldri virðist 

vera sérstakt áhættutímabil neyslunnar sem getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. 

Því seinna sem unglingurinn byrjar að neyta vímuefna því betra. Sigrún Aðalbjarnardóttir 

(2019) bendir á að vitundarvakning í þessu efnum sé þörf; hún leggur áherslu á að 

uppalendur og samfélagið sé vakandi og geri allt hvað það geti til þess að seinka 

vímuefnaneyslu unglinga.  

4.2 Áhættuþættir  

Áhættuþættir áhættuhegðunar unglinga geta verið margir og mismunandi og ekki á eitthvað 

eitt við um alla unglinga en oft er það samspil margra þátta sem verða til þess að unglingar 

leiðist út í áhættuhegðun. Hér verða taldir upp ýmsir þekktir áhættuþættir sem sýnt hefur 

verið fram á að geta skipt máli.  

Í upphafi unglingsárana er unglingurinn í meiri hættu á að taka þátt í áhættuhegðun 

vegna þess að heili hans er að þroskast mikið á þessum tíma.  Þar með er dómgreind 

unglingsins ekki full mótuð svo að vissu leiti á unglingurinn erfiðara með að átta sig á 

muninum á réttu og röngu. Einnig getur hvatvísi unglingsins spilað hér inn í, en fyrstu ár 

unglingsáranna stökkva unglingar oft til og framkvæma hluti án þess að hugsa út í hvaða 

afleiðingar og orsakir það gæti haft í för með sér. Eftir því sem að unglingurinn eldist 

þroskast heilinn meira og þá fer hann  oft að átta sig betur á hlutunum en þar af leiðandi 
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minnkar áhættuhegðunin  (Santrock, 2016). Það getur því skipt  miklu máli eins og komið 

hefur verið inn á hér að framan  að umönnunaraðilar, kennarar og aðrir sem koma að lífi 

unglingsins fylgist vel með. Í mörgum tilfellum hætta umönnunaraðilar að fylgjast með 

unglingum alltof snemma, sem getur orðið til þess að unglingurinn þarf að takast á við 

framandi og freistandi aðstæður einn síns liðs eða leiti til vina sinna frekar en 

umönnunaraðila (Masten, 2004). Þegar unglingurinn þarf að takast á við freistandi og 

hættulegar aðstæður með litlu eftirliti frá fullorðnum er hætta á að hann taki þátt í 

áhættuhegðun. Léleg sjálfsstjórn unglingsins getur orðið til þess að hann standist ekki 

hópþrýsting félaganna og leiðist þar með út í áhættuhegðun þó  hann viti vel að þessi 

hegðun sé röng (Santrock, 2016). Félagsskapur unglingsins getur haft mikið að segja en hann 

getur í sumu tilfellum verið áhættuþáttur. Rannsóknir hafa leitt í ljós að í þeim aðstæðum 

þar sem félagarnir eru að stunda áhættuhegðun er líklegt að unglingurinn taki meiri áhættu 

en hann hefði gert ef hann væri ekki með félagahópnum (Albert og Steinberg, 2011).  

Eins og áður hefur verið komið inná getur tengslamyndun unglingsins við 

umönnunaraðila sinn skipt miklu máli.Tengsl eru á milli áhættuhegðun unglinga og gæða 

sambands milli foreldra og unglings (Santrock, 2016). Margir þættir innan fjölskyldunnar geta 

stuðlað að þróun  vandamála á unglingsárunum, þar á meðal viðverandi ágreiningur á milli 

foreldra og unglingsins, ófullnægjandi eftirlit foreldra og óörugg tengslamyndun (Smokowski, 

Bacallao, Cotter og Evans, 2015). Uppeldishættir foreldra geta hér spilað stóran þátt í því 

hvernig unglingnum vegnar í lífinu. En þau börn sem alast upp við eftirláta uppeldishætti eða 

afskiptalausa uppeldishætti eru í hvað mestri áhættu hvað varðar vímuefnaneyslu unglinga 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að félagsleg staða fjölskyldunnar, 

efnahagsstaða, heimilisaðstæður og umhverfi unglingsins séu allt aðstæður sem geta haft 

neikvæð áhrif á áhættuhegðun unglings. Sé félagsleg staða fjölskyldunnar slæm á borð við 

slæman  efnahag getur það orðið til þess að unglingur leiðist frekar í áhættuhegðun. Eins 

helst í hendur við þetta umhverfið sem  unglingurinn elst upp í.  Þær fjölskyldur sem búa við 

bág efnahagskjör búa oftast í hverfum þar sem glæpatíðni er hærri en annars staðar, eins 

geta skólar verið verri í slíkum hverfum en þetta eru allt áhættuþættir hvað varðar 

áhættuhegðun unglings (Santrock, 2016; Thio, 2010). Íslensk rannsókn sem kynnt var hér að 

ofan  sýndi fram á að þeir unglingar sem búa hjá foreldrum sem hafa slæma efnahagsstöðu 

eru líklegri til þess að sýna frávikshegðun. Rannsakendur töldu að það mætti reka til þess að 
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fjárskortur hefði neikvæð áhrif á félagslegt taumhald fjölskyldunnar (Margrét Valdimarsdóttir 

og Jón Gunnar Bernburg, 2007). Sérfræðingar hafa haldið því fram að félagslegt taumhald 

svo sem tengsl foreldra og unglinga og eftirlit foreldra þurfi að vera virkt til þess að 

unglingurinn geti verið virkur þátttakandi í samfélaginu. Fari félagslegt taumhald hans s.s 

tengsl við samfélagið að slakna þá sé hætta á að unglingurinn leiðist út í frávikshegðun á 

borð við afbrot eða vímuefnaneyslu (Thio, 2010).  

4.3 Verndandi þættir  
Eins og með áhættuþættina eru einnig til margir vernandi þættir gegn áhættuhegðun 

unglinga sem umönnunaraðilar og aðrir aðilar sem koma að uppeldi unglinga geta notfært 

sér svo að vegferð unglingsins í lífinu verði sem best.  

Tengsl eru á milli áhættuhegðunar unglinga og gæðasambands milli foreldra og 

unglings. Því betra samband sem  unglingurinn hefur við foreldra sína, því minni líkur eru á 

að unglingurinn leiti í áhættuhegðun. Fjölmargar rannsóknir hafa leitt í ljós að góð 

fjölskyldutengsl á borð við náin fjölskyldubönd, góðan stuðning frá fjölskyldu og þess háttar 

getur verið vernandi þáttur gegn áhættuhegðun unglinga og það sama á við um góðan 

árangur í skóla (Abar, Jackson, Colby og Barnett, 2014; Zehe og Colder, 2014; Williams, 

Burton og Warzinski, 2014).  

Kenning Travis Hirschi um félagslegt taumhald er einnig verndandi þáttur þess að 

unglingar leiðist útí áhættuhegðun. Hann hélt því fram að því meiri tengsl sem  einstaklingur 

myndaði við samfélag sitt því ólíklegra væri að hann  sýndi  frávikshegðun. Segja má að  

frávikshegðun sé  í raun svipuð og áhættuhegðun og er því hægt að yfirfæra kenningu hans 

yfir á áhættuhegðun unglinga því Hirschi  hélt því fram að tengsl unglinga við foreldra sína 

skiptu hvað mestu máli. Það að unglingur búi að sterkri tengslamyndun við foreldra sína er 

því verndandi þáttur gagnvart áhættuhegðun unglinga. Hirschi kom með fjórar leiðir sem 

nýttust vel í að fá einstkaling til að tengjast samfélagi sínu betur en það voru 

tilfinningatengsl, skuldbinding, þátttaka og viðhorf. Hann hélt því fram að tengsl  væru á milli 

allra þess þátta. Ef tilfinningatengsl sem hann taldi mikilvægasta þáttinn væru til staðar var 

líklegt að unglingurinn setji sér langtímamarkmið, taki þátt í samfélaginu og virði reglur og 

viðmið þess (Costello, 2010; Thio, 2010). Rannsókn (Youngblade, Curry, Novak, Vogel og 

Shenkman, 2006) leiddi í ljós að eftirfarandi atriði væru áhrifarík í heilsueflandi hegðun 

unglinga:þátttaka í skólatengdum athöfnum á borð við íþróttir, þátttaka í jákvæðum 
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samfélagslegum verkefnum eins og hjálparstarfsemi og örugg tengslamyndun við foreldra. 

Þá voru niðurstöður annarrar rannsóknar á svipaðan veg en hún leiddi í ljós að því meira sem 

er að gerast í samfélagi  unglingsins, eins og æskulýðsstarf og jákvæðar fullorðnar 

fyrirmyndir, því ólíklegra er að hann  leiðist út í áhættuhegðun. (Yancey, Grant, Kurosky, 

Kravitz-Wirtz og Mistry, 2011). Þessar rannsóknir styðja báðar við kenningu Travis Hirsci um 

félagslegt taumhald.  

Uppeldisaðferðir geta virkað sem verndandi þáttur og þá eru leiðandi 

uppeldisaðferðir taldar vænlegastar til árangurs. Í rannsókn sem gerð var hér á landi um 

tengsl áhættuhegðunar unglinga og uppeldishátta foreldra kemur í ljós að þau ungmenni 

sem töldu foreldra sína notast við leiðandi uppeldisaðferðir voru almennt betur sett en 

ungmenni sem bjuggu við aðrar uppeldisaðferðir. Unglingar leiðandi foreldra virtust almennt 

ólíklegri til að taka þátt í áhættuhegðun á borð við að neyta vímuefna. Rannsakandinn vildi  

með niðurstöðum rannsóknar sinna vekja athygli foreldra og hvetja þá til að notast við 

leiðandi uppeldisaðferðir. Þeir feli í sér að laða fram bæði sjónarmið unglingsins og 

foreldrana í samræðum og notkun uppörvandi samskipta. Skýr mörk eru sett sem  eru  

útskýrð fyrir unglingnum og honum gefið tækifæri til þess að koma með sína skoðun og að 

lokum er komist að málamiðlun. Þetta leiðir til þess að samskipti á heimilinu verða betri auk 

þess sem að unglingurinn nýtur stuðnings og hlýju sem  styrkir tengslamyndun unglings og 

foreldra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).  

Fræðimenn hafa bent á að sambandið á milli tengslamyndunar barns við foreldri sitt 

og áhættuhegðun  geti verið víxlverkandi yfir lengri tíma.  Með því eiga þeir við að örugg 

tengslamyndun dragi úr áhættuhegðun en áhættuhegðun unglings getur einnig dregið úr 

tengslum þess við foreldra  sé horft til lengri tíma. Einnig er vert að hafa í huga að tengsl 

unglings og foreldra getur haft óbein áhrif á áhættuhegðun  með því að ýta undir eftirlit 

foreldra  auk þess að þeir  geta haft áhrif á það hvernig vini unglingurinn eignast. (Margrét 

Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007).  

Allir þeir verndandi þættir sem taldir hafa verið upp byggja að einhverju leiti á 

tengslamyndun ogþað ætti því að vera ljóst að örugg tenslamyndun milli unglings og foreldra 

þess sé mikilvægur verndandi þáttur í því að unglingar leiðist út í áhættuhegðun. 

Það er ljóst að áhættuhegðun ungmenna getur orðið að alvarlegri hegðun sé ekki 

gripið inní með viðeigandi ráðstöfunum. Talið er að flestir unglingar taki þátt í slíkri hegðun 

einhvertíman á lífsleiðinni en mikilvægt er að foreldrar fylgist vel með og geri viðeigandi 
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ráðstafanir sé unglingurinn farin að haga sér hættulega. Hér að neðan verður greint frá 

helstu niðurstöðum og markimið verkefnisins kynnt auk þess sem að rannsóknarspurningum 

er svarað. Í lokin reifar höfundur ýmsa þætti sem hann telur að sé áhyggjuefni í samfélaginu 

okkar og kemur með tillögur að lausnum.  
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5 Niðurstöður og umræða 

Markmið þessa verkefnis var að vekja athygli á mikilvægi tengslamyndunar barna og foreldra 

auk þess að skoða áhrif öruggrar tengslamyndunar í bernsku á áhættuheðgun unglinga. Það 

er ljóst að fyrstu tengslin eru mikilvæg og geta hafa forspárgildi um framtíð einstaklings. 

Einnig geta uppeldisaðferðir foreldra spilað stórt hlutverk í velferð barnsins á unglings- og 

fullorðinsárum. Í þessari ritgerð leitaðist ég við að svara tveimur megin 

rannsóknarspurningum en þær eru: Hvers vegna er tengslamyndun foreldra og barna 

mikilvæg? og hver eru áhrif tengslamyndunar á áhættuhegðun unglinga? Við gagnaöflun 

kom ýmislegt í ljós, sumt kom á óvart og annað ekki. Nánast öll þau gögn sem ég skoðaði 

bentu á mikilvægi tenslamyndunar. Fjölmargar rannsóknir bentu á mikilvægi 

tengslamyndunar fyrir velferð einstaklings auk þess að benda á að rofin eða léleg 

tengslamyndun hefði  slæmar afleiðingar. Þeir einstaklingar sem búa að góðum tengslum 

virðast færari á flestum sviðum en þeir sem búa yfir slakari tengslum. Tengslamyndun í 

bernsku virðist vera veigamesti þátturinn í framtíð barns. En þó er ekki þar með sagt að barn 

sem myndar ekki örugg tengsl í bernsku sé dauðadæmt. Manneskjan getur myndað tengsl 

svo lengi sem hún lifir, en hún býr að fyrstu tengslunum alla ævi og þess vegna eru þau talin 

mikilvægust. Allir þeir þættir sem ég skoðað í þessari ritgerð tengdust að einhverju leiti 

tengslamyndun. Í sambandi við áhættuhegðun unglinga skoðaði ég bæði áhættu- og 

verndandi þætti. Þá kom í ljós að þeir þættir sem taldir eru verndandi tengjast allir á einn 

eða annan hátt tengslamyndun. Grunnur allra þessa þátta og kenninga byggir á tengslum við 

samfélagið og sína nánustu.  

Hér að ofan hefur verið komið inn á að líf fólks í dag sé mun flóknara en það var fyrir 

aðeins 30 árum síðan. Þessi þróun  hefur átt sér stað á stuttum tíma, en með iðn- og 

tæknibyltingu fór samfélagið að verða flóknara og hraðara. Þetta hefur haft í för með sér 

bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar. Í samfélagi þar sem allt á að gerast strax og allt þarf 

að vera uppá 10, er hætt á að eitthvað falli í skuggann. Með tilkomu samfélagsmiðlanna hafa 

bein samskipti fólks minnkað og  hætta er á að samskipti innan fjölskyldunnar geri það 

einnig. Það eru einmitt þessi persónulegu samskipti sem að skipta svo miklu máli í 

tengslamyndun einstaklinga. Það er ólíklegt að slík tengsl myndist í gegnum tölvuskjá eða 

snjallsíma. 
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Áhyggjur mínar eru þær að í því flókna samfélagi sem við búum í  séu börnin okkar að 

falla í skuggannhvort svo sem það er innan fjölskyldunnar eða hjá samfélaginu öllu. Það 

virðist oft á tíðum vera sem svo að frami foreldra sé mikilvægari en framtíð barnanna. Nú á 

dögum tíðkast það að báðir foreldra séu  á vinnumarkaðnum og vinni langan  vinnudag. En 

hvað verður um barnið á meðan? Það þurfa jú flest börn að sækja leik- eða grunnskóla sem 

er þroskandi og gott fyrir barnið, en viðvera barnsins í leikskóla eða frístund að loknum 

grunnskóla getur verið löng. Tökum hér sem dæmi barn sem hefur varla náð tveggja ára aldri 

en það getur átt mjög erfitt með að vera frá foreldrum sínum í allt að 8 tíma á dag sem telst 

sem eðlilegur vinnudagur hér á landi. Tíminn sem að barn og umönnunaraðili þess verja 

saman á virkum dögum er því ekki mikill. Þau njóta samvistar hvers annars á morgnana þegar 

oft er mikið stress vegna þess að allir þurfa að komast í leikskóla og vinnu á réttum tíma. Auk 

þess  verja þau tíma saman seinnipart dags þar sem bæði foreldrar og börn eru oftast þreytt 

og útkeyrð eftir vinnu og leikskóla. Við þessar aðstæður er erfitt að ætla að gæðastundir 

fjölskyldunar séu margar. En það eru þessar gæðastundir þar sem bæði barn og foreldrar 

njóta þess að eyða  saman, hlæja og leika sér, sem eru hvað mikilvægastar fyrir 

tengslamyndun þeirra. Með þessu er ekki ætlun mín að draga úr foreldrum og öðrum 

umönnunaraðilum því að sjálfsögðu eru allir að reyna að gera sitt besta og vilja barninu sínu 

allt það besta. Sumir foreldrar hafa hreinlega ekki annarra  kosta völ en að vinna langa 

vinnudaga til þess að sjá fyrir fjölskyldunni. Hér vill ég beina gagnrýni minni á samfélagið 

frekar en foreldra og umönnunaraðila.  Ég tel þetta vera samfélagsvandamál sem stjórnvöld 

og atvinnurekendur þurfa að einbeita sér að að leysa. Það væri til dæmis hægt að koma 

betur til móts við foreldra, stytta vinnudaginn, lengja fæðingarorlof, veita fjárhagslega styrki 

eða eitthvað þess háttar. Áhyggjur mínar snúast að því að ef samfélagið taki ekki ábyrgð þá 

geti  vandamálið  undið upp á sig og vandinn orðið ennþá stærri.  

Það að barn myndi örugg tengsl við foreldra og sitt nánasta samfélag er  mikilvægt 

fyrir velferð þess. En til þess að tengslin  þroskist með barninu þarf það að geta átt í góðum 

samskiptum við sína nánustu, en það getur orðið vandasamt í þeim aðstæðum sem mörg 

börn alast upp við í dag.   
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