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Ágrip	

Ritgerðin	fjallar	um	samskipti	foreldra	og	ungmenna,	forvarnir	gegn	áhættuhegðun	

ungmenna	og	hvaða	samskiptaleiðir	það	eru	sem	foreldrar	geta	nýtt	sér	sem	forvörn	gegn	

áhættuhegðun	ungmenna	sinna.	Ritgerðin	er	fræðileg	heimildaritgerð	þar	sem	stuðst	er	við	

fyrirliggjandi	rannsóknir,	gögn	og	heimildir.	Okkur	þykir	þetta	efni	áhugavert	vegna	þess	að	

það	hefur	ekki	beint	verið	rannsakað	í	þessu	samhengi,	þó	margar	rannsóknir	hafi	verið	

gerðar	á	forvörnum	og	áhættuhegðun	ungmenna,	ásamt	rannsóknum	á	samskiptum	

ungmenna	við	foreldra	og	þær	tengdar	við	áhættuhegðanir	og	uppeldi.	Skoðaðar	voru		

rannsóknir	á	áhættuhegðun	ungmenna,	forvarnir	og	samskipti	ungmenna	og	foreldra	auk	

ýmissa	kenninga	s.s.	tengslakenninguna,	samskiptakenninguna,	þróunarlíkan	Pattersons	og	

kenningu	Baumrind	á	uppeldisþáttum	og	á	þann	hátt	leitumst	við	að	svara	

rannsóknarspurningunni	,,Hvaða	samskiptaleiðir	nýtast	foreldrum	sem	forvörn	gegn	

áhættuhegðun	ungmenna	á	aldrinum	12-20	ára?”	Niðurstöður	ritgerðarinnar	eru	þær	að	

jákvæð	og	góð	samskipti,	styðjandi	uppeldishættir	og	forvarnir	er	eitthvað	sem	skiptir	

höfuðmáli	þegar	að	kemur	að	börnum	og	foreldrum	þeirra.	Allt	of	mörg	ungmenni	lenda	í	

klóm	fíkninnar	og	því	er	brýnt	að	flétta	inn	í	fræðslu	til	foreldra	mikilvægi	jákvæðra	

samskipta	og	tengsla	sem	forvörn	við	áhættuhegðun.		 
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1 Inngangur		

Ritgerðin	fjallar	um	samskipti	foreldra	og	ungmenna,	forvarnir	gegn	áhættuhegðun	

ungmenna	og	hvaða	samskiptaleiðir	það	eru	sem	foreldrar	geta	nýtt	sér	til	forvarna	gegn	

áhættuhegðun.	Þetta	efni	þykir	okkur	áhugavert	vegna	þess	að	það	hefur	ekki	verið	

rannsakað	í	þessu	samhengi,	að	því	sem	við	best	vitum.	Samt	sem	áður	hafa	margar	

rannsóknir	verið	gerðar	á	forvörnum	og	áhættuhegðun	ungmenna,	auk	rannsókna	á	

samskiptum	ungmenna	við	foreldra	og	þær	tengdar	við	áhættuhegðun.	Skoðaðar	verða	þær	

samskiptaleiðir	sem	hafa	jákvæð	og	neikvæð	áhrif	á	uppeldi	og	samskipti	foreldra	og	

ungmenna.	Hér	verður	m.a.	lögð	áhersla	á	vímu-	og	fíkniefnaneyslu	og	alvarleika	þeirrar	

áhættuhegðunar	og	hugsanlegra	áhrifa	sé	ekkert	gert.	

									 Þetta	er	fræðileg	ritgerð	sem	byggist	á	fyrirliggjandi	gögnum.	Skoðaðar	verða	

rannsóknir	á	áhættuhegðun	ungmenna,	forvarnir	og	samskipti	ungmenna	og	foreldra.	Einnig	

munum	við	skoða	og	tengja	þær	kenningar	við	efnið	s.s.	tengslakenninguna,	

samskiptakenninguna,	þróunarlíkan	Pattersons	og	uppeldiskenningu	Baumrind.	

Tengslakenningin	tengist	efninu	á	þann	hátt	að	hún	skoðar	tengslin	á	milli	barna	og	foreldra	

þeirra.	Samskiptakenningin	skoðar	öll	þau	samskipti	sem	fara	á	milli	einstaklinga	hvort	sem	

þau	eru	bein	samskipti	eða	táknræn	svo	dæmi	sé	tekið.	Með	þróunarlíkani	Pattersons	er	

farið	yfir	hegðunarmynstur	barna	og	með	því	er	hægt	að	greina	hegðun	þeirra	og	fyrirbyggja	

hugsanlega	áhættuhegðun.	Í	uppeldiskenningu	Baumrind	er	farið	yfir	þær	uppeldisaðferðir	

sem	bæði	eru	jákvæðar	og	neikvæðar	gagnvart	barninu.			

Margar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	um	ofangreindar	kenningar	og	líkön.	Ein	af	

þessum	rannsóknum	er	sú	sem	Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Kristín	Lilja	Garðarsdóttir	(2004)	

gerðu	á	depurð	ungs	fólks	og	uppeldisaðferðum	foreldra.	Niðurstöður	þeirrar	

langtímarannsóknar	sýndu	að	það	voru	tengsl	á	milli	uppeldishátta	foreldra	og	depurðar	

ungmenna	við	bæði	fimmtán	ára	aldur	og	sjö	árum	seinna.	Sigrún	Aðalbjarnadóttir	hefur	gert	

margar	rannsóknir	á	uppeldisháttum	foreldra	og	tengsl	þeirra	við	allskyns	málefni.	Það	má	

segja	að	rannsóknir	Sigrúnar	Aðalbjarnardóttur,	sérstaklega	hvað	varðar	áhættuhegðun	og	

samskipti,	hafi	verið	kveikjan	að	þessari	ritgerð.	Gerðar	hafa	verið	rannsóknir	á	

samskiptaleiðum,	áhættuhegðun	og	forvörnum	en	minni	gaumur	gefinn	að	því	hvaða	

samskiptaleiðir	geti	gagnast	sem	forvörn	eða	úrræði	gegn	áhættuhegðun	ungmenna.	

Uppeldishættir	og	samskipti	milli	foreldra	og	unglinga	er	rauði	þráðurinn	í	ritgerðinni	og	því	
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mikilvægt	að	skoða	sem	flesta	fleti	á	því	máli.	Þar	sem	börn	og	unglingar	þurfa	ást	og	

stuðning	skiptir	máli	fyrir	foreldra	að	vera	með	skýr	gildi	en	einnig	að	eyða	tíma	með	börnum	

sínum.	Í	niðurstöðum	skýrslu	Ungs	fólks	(2016)	kom	fram	hversu	miklum	tíma	unglingar	eyða	

með	foreldrum	sínum	og	hversu	miklum	tíma	foreldrar	eyða	í	eftirlit	með	börnum	sínum.	

Bae	(2016)	kom	inn	á	í	sinni	rannsókn	að	aðrar	rannsóknir	hafa	bent	til	þess	að	

tilfinningalegir	erfiðleikar	unglinga	sé	ein	stærsta	ástæða	fyrir	hegðunarvandamálum	þeirra.	

Unglingar	sem	hafa	fengið	meiri	stuðning	og	viðurkenningu	frá	foreldrum	en	aðrir	eru	

ólíklegri	til	þess	að	eiga	við	hegðunarvandamál	að	stríða	og	þar	af	leiðandi	ólíklegri	til	að	

leiðast	í	áhættuhegðun.		

Aðrar	rannsóknir	hafa	sagt	okkur	það	að	þau	börn	sem	teljast	í	mestri	hættu	á	að	

misnota	áfengi	og	vímuefni	á	unglingsárum	séu	þau	sem	hafa	sýnt	erfiða	hegðun	á	yngri	

árum.	Þessi	áhætta	eykst	ef	þessi	börn	lenda	í	slæmum	félagsskap,	ef	barnið	stendur	illa	

félagslega	í	skóla	og	ef	námsárangur	er	slakur.	Það	sama	á	við	ef	foreldrar	eru	skipandi	og	

ósamkvæmir	sjálfum	sér	varðandi	reglur	í	uppeldinu.	Talið	er	að	það	sé	mikilvægt	að	fræða	

börn	og	unglinga	um	áfengi	og	vímuefni	áður	en	að	þau	fari	að	neyta	þeirra.	Í	könnunum	sem	

hafa	verið	gerðar	hér	á	landi	hefur	komið	í	ljós	að	færni	í	uppeldishlutverkinu	hefur	

forvarnargildi	gegn	áfengi	og	vímuefnum	(Sigrún	K.	Barkardóttir,	Ragnheiður	Elísdóttir,	Geir	

Gunnlaugsson.	2006).	Áhættuhegðun	helst	einnig	í	hendur	við	andlega	líðan	barna	og	

unglinga	og	er	því	mikilvægt	að	skoða	andlega	líðan	í	samanburði	við	áhættuþættina.		

Unglingar	eiga	það	til	að	vilja	prófa	eitthvað	nýtt	og	þá	oftast	á	aldrinum	12-20	ára.	

Það	myndi	hjálpa	foreldrum	ef	þeir	gætu	notað	samskipti	til	forvarna	og	upplýsingaleiða	

þannig	að	ungmenni	væru	móttæk	fyrir	upplýsingum	um	t.d.	vímuefni	og	kynlíf.	Með	það	í	

huga	setjum	við	fram	rannsóknarspurninguna:	,,Hvaða	samskiptaleiðir	nýtast	foreldrum	sem	

forvörn	gegn	áhættuhegðun	ungmenna	á	aldrinum	12-20	ára?”	

Ritgerðin	skiptist	í	fimm	meginkafla;	fræðilegur	bakgrunnur,	samskipti,	

uppeldisaðferðir/hættir,	áhættuhegðun	og	forvarnir	og	úrræði.	Í	kaflanum	um	fræðilegan	

bakgrunn	verður	fjallað	um	tengslakenninguna,	þróunarlíkan	Pattersons	og	félagsfræðilegar	

kenningar	eins	og	samskiptakenninguna	og	kenningu	um	táknræn	samskipti.	Í	kaflanum	um	

samskipti	verður	hugtakið	skilgreint	og	rætt	verður	um	jákvæð	og	neikvæð	samskipti	foreldra	

og	ungmenna.	Einnig	verður	farið	yfir	rannsóknir	sem	hafa	verið	gerðar	á	samskiptum	og	þær	

tengdar	við	efnið.	Í	kaflanum	verður	lögð	áhersla	á	mismunandi	gerðir	samskipta	og	
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samskiptaleiða.	Uppeldisaðferðir/hættir	verða	umfjöllunarefni	í	næsta	kafla	þar	sem	aðallega	

verður	farið	í	gegnum	uppeldisaðferðir	Baumrind	og	hugtakið	uppeldi	skilgreint.	Rannsóknir	

sem	gerðar	hafa	verið	verða	skoðaðar	og	þær	tengdar	við	efnið.	Í	kaflanum	um	

áhættuhegðun	verður	það	hugtak	útskýrt	og	fjallað	um	þær	áhættuhegðanir	sem	eru	

algengar	hjá	ungmennum	á	aldrinum	12-20	ára.	Ýmsar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	þessu	

sviði	og	ætlum	við	einnig	að	fjalla	um	nokkrar	þeirra.	Forvarnar	og	úrræðiskaflinn	fjallar	um	

hvað	foreldrar	geta	gert	til	þess	að	snúa	ungmennum	frá	áhættuhegðun	með	því	m.a.	að	

nota	ákveðnar	uppeldisaðferðir	og	samskiptaleiðir.	Hugtakið	forvarnir	verður	skilgreint	og	

einnig	verður	skoðað	hvað	forvarnir	geta	gert	fyrir	foreldra	og	ungmenni.	Í	

lokaorðunum/umræðunum	munum	við	svo	draga	saman	efni	kaflanna,	greina	frá	

niðurstöðum	okkar	og	svara	rannsóknarspurningunni.	
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	

Í	kaflanum	verður	fjallað	um	þann	fræðilega	bakgrunn	sem	liggur	til	grundvallar	í	umfjöllun	

okkar.	Þær	meginkenningar	sem	fjallað	verður	um	eru,	tengslakenning	Bowlbys	og	

þróunarlíkan	Pattersons.	Einnig	verður	farið	í	samskiptakenninguna	og	kenninguna	um	

táknræn	samskipti.	Með	umfjölluninni	drögum	við	upp	mynd	af	bæði	slæmu	og	góðu	

áhrifunum	sem	tengsl,	samskipti	og	þróun	hefur	á	bæði	foreldra	og	ungmenni.	

2.1 Tengslakenningin		

John	Bowlby	er	fyrsti	fræðimaðurinn	sem	setti	fram	tengslakenninguna	(e.	Attachment	

theory)	og	var	það	kenning	sem	byggðist	á	þörfum	hvers	og	eins	fyrir	samskipti	og	tengingu	

við	aðra.	Bowlby	gagnrýndi	aðra	fræðimenn	fyrir	það	að	leggja	ekki	nógu	mikla	áherslu	á	

umhverfið.	 

Grein	Bowlbys	heitir	“Attachment	Theory.	An	introduction	to	object	relations”	og	

kom	út	árið	1997,	umfjöllunin	hér	á	eftir	byggir	á	þeirri	grein.	Í	greininni	kemur	fram	að	

tengslakenningin	gengur	út	á	það	að	fólk	er	fætt	með	innbyggð	mynstur	af	hegðunum	sem	

ýta	undir	og	viðhalda	samböndum,	sem	þróast	í	skipulagðri	röð	í	samskiptum	við	umhverfið.	

Bowlby	segir	að	manneskjan	sé	ákveðin	eining	sem	samanstandi	af	barninu	og	móður,	auk	

föðurs	eða	föðurímyndar.	Tengslahegðun	verður	til	á	þann	hátt	að	hún	myndar	og	viðheldur	

stöðugu	samfélagi,	svo	það	má	segja	að	samfélagið	eigi	þátt	í	að	ala	upp	barnið	ásamt	

foreldrum.	Það	er	þó	mismunandi	eftir	menningarheimum,	þar	sem	hver	og	einn	

menningarheimur	á	sína	eigin	útgáfu.	Þróun	mannsins	er	séð	eins	og	ferli	sem	býr	til	og	

viðheldur	tengslum	gagnvart	uppalendum	(e.	primary	attachment	figure)	eða	öðrum	nánum	

einstaklingum.	Þroski	barna	fer	í	það	að	mynda	tengsl	við	aðra	í	samfélaginu	en	þá	sem	eru	í	

þeirra	innsta	hring.	Hjá	vestrænum	ungmennum	er	helsta	ástæðan	fyrir	breytingum	á	

tengslum	þeirra	sú	að	þeir	færast	frá	fjölskyldutengslum	til	tengsla	við	maka	eða	annarra	

jafnaldra.	Þeir	sem	að	ala	okkur	upp	eru	taldir	vera	þeir	sem	við	eigum	að	geta	leitað	alltaf	til	

þegar	við	þurfum	á	þeim	að	halda.	Ef	við	höfum	ekki	þennan	grunn	þá	getum	við	átt	það	til	

að	eiga	við	andleg	vandamál	að	stríða	síðar	meir,	þ.e.a.s	munum	við	eiga	erfiðara	með	að	

mynda	tengsl	við	aðra.	Okkar	reynsla	á	samböndum	og	athugunum	(e.	exploration)	eru	

skrifuð	í	,,innra	vinnu	líkan”	(e.	´inner	working	model´)	okkar	sem	er	þessi	innri	grunnur.	Það	

endurspeglar	öryggi	og	óöryggi	tengsla	okkar	og	felur	í	sér	þá	leið	að	tengjast	og	kanna	það	
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sem	við	höfum	lært.	Þessi	innri	framsetning	ætti	helst	að	vera	stöðug	en	þó	opin	fyrir	

breytingum,	en	erfið	sambönd	leiða	til	brenglaðra	fyrirmynda. 

Bowbly	skiptir	tengslum	barna	niður	í	stig	frá	fyrstu	tengslamyndun	við	uppalanda	þess,	þá	

helst	móður,	til	ungmenna.	Frá	fyrstu	mánuðum	barnsins	er	tengslamyndunin	sterkust	til	

móður	og	um	sex	mánaða	aldur	hefur	barn	fullþroskað	með	sér	tengsl	við	aðaluppalanda	

sinn.	Börn	frá	sex	mánaða	aldri	til	þriggja	ára	hafa	mikla	þörf	fyrir	því	að	vita	af	uppalanda	í	

nánd	við	sig.	Þau	geta	þolað	smá	aðskilnað	en	ekki	í	langan	tíma	þar	sem	að	það	getur	valdið	

miklu	áfalli	fyrir	barnið	og	sérstaklega	ef	að	barnið	hefur	ekki	myndað	nein	önnur	tengsl.	

Fram	til	fjögurra	ára	aldurs	eiga	börn	auðveldara	með	að	þróa	þann	hæfileika	að	tengjast	

öðrum	og	ef	að	barn	nær	því	ekki	þá	mun	það	eiga	erfitt	með	tengslamyndun	seinna	meir.	

Barnið	getur	núna	skilið	að	annað	fólk	sé	aðskilið	frá	því	og	það	hefur	sínar	eigin	langanir	og	

þrár	og	tilvera	móður	eða	uppalanda	sé	sjálfstæð.	Barnið	byrjar	að	þróa	með	sér	sambönd	

með	öðrum	ekki	bara	sjálfum	sér,	og	er	farið	að	eiga	samskipti	við	aðra.	Bowlby	telur	að	

ástæðan	fyrir	þessu	sé	sú	að	börn	á	þriðja	aldursári	séu	fær	um	að	njóta	góðs	af	því	að	eyða	

reglulegu	tímabili	sem	einn	af	hópi	barna,	s.s.	í	leikskóla.	Þau	njóta	þess	að	eiga	tíma	til	að	

leika	sér	undir	eftirliti	eða	með	þeim	sem	að	þau	þekkja	eða	treysta	best.	Ef	að	börn	á	

þessum	aldri	hafa	ekki	aðgang	að	stöðugum	uppalanda	eða	einstaklingi	sem	að	þau	treysta	í	

stórum	hópi	geta	börn	oft	fundið	fyrir	vanlíðan.	Líf	barna	innan	skólans,	í	frístundum	og	í	

hópi	vina	eru	mikilvæg	fyrir	þau	þar	sem	að	þessir	staðir	gefa	þeim	möguleika	á	að	kanna	

ókunnug	svæði.	Á	unglingsárum	eru	jafningjarnir	mikilvægari	en	foreldrarnir	og	hafa	gjarnan	

meiri	áhrif	þar	sem	að	unglingarnir	fara	að	treysta	jafningjum	sínum	meira.	Það	sem	skiptir	

höfuðmáli	eru	gæði	þeirra	samskipta	sem	varið	er	með	börnum	sem	hefur	áhrif	á	hver	mun	

eiga	bestu	tengslin	við	barnið	(John	Bowlby,	1997).	 

2.2 Félagsfræðikenningar			
Tengsl	og	samskipti	foreldra	og	ungmenna	er	rauði	þráðurinn	í	þessari	ritgerð.	Til	að	skilja	

betur	hvernig	þessi	flóknu	tegsl	og	samskipti	geta	þróast	og	setja	það	í	samband	við	

áhættuhegðun	og	fyrirbyggjandi	aðgerðir	gegn	slíkri	hegðun	verður	fjallað	um	

samskiptakenninguna	annars	vegar	og	táknræn	samskipti	hins	vegar,	en	báðar	þessar	

kenningar	fjalla	um	hegðun	einstaklinga	í	nærumhverfi	(e.	microplan).	
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2.2.1 Samskiptakenningin		

Samskiptakenningin	lýsir	samskiptum	milli	einstaklinga	og	hópa	sem	eiga	sér	stað	í	

nærumhverfi	þeirra	og	fjalla	um	samskipti	við	ákveðnar	aðstæður	og	hegðun	í	daglegu	lífi.		

Samskiptakenningin	er	viðeigandi	í	þessu	sambandi	til	þess	að	vekja	athygli	á	mannlegum	

samskiptum	og	á	mikilvægi	þess	að	horfa	á	smáu	atriðin	í	samskiptum,	því	þau	segja	einnig	til	

um	hvað	þeir	einstaklingar	eða	hópar	sem	eiga	í	samskiptum	meina	í	raun	og	veru	(Garðar	

Gíslason,	2007).	Kenningin	hefur	einnig	verið	tengd	við	frávikshegðun	í	sambandi	við	afbrot	

en	árið	1940	setti	félagsfræðingurinn	Edwin	Sutherland	fram	kenningu	um	menningarlegt	

arfgengi	frávika.	Þar	er	átt	við	að	hegðun	fari	eftir	félagslegum	tengslum	viðkomanda	við	þá	

einstaklinga	sem	skapa	fordæmi.	Ef	einstaklingur	á	í	nánum	tengslum	við	fólk	sem	að	sýnir	

frávikshegðun,	er	hann	líklegur	til	að	haga	sér	á	sama	hátt.	Það	sama	á	t.d.	við	um	að	ef	að	

einstaklingur	sýnir	jákvæða	hegðun	þá	er	sá	sem	umgengst	hann	líklegri	til	að	sýna	jákvæða	

hegðun.	Edwin	Sutherland	byggði	rannsókn	sína	á	neyslu	áfengis	og	eiturlyfja	meðal	ungs	

fólks	í	Bandaríkjunum,	þar	sem	að	hann	lagði	spurningalista	fyrir	efstu	bekki	grunnskóla	og	

framhaldskóla.	Niðurstöður	þeirrar	rannsóknar	sýndu	sterk	tengsl	áfengis-	og	eiturlyfjaneyslu	

á	viðhorf	vinahóps	til	slíkrar	neyslu.	Út	frá	þessum	niðurstöðum	setti	hann	fram	tilgátuna	

að	,,ungt	fólk	leiðist	út	á	sömu	braut	afbrota	vegna	þess	að	félagahópurinn	hrósar	og	

umbunar	því	fyrir	að	skilgreina	frávik	sem	jákvæð	(Garðar	Gíslason,	2007,	bls.	241)”.		

Stimplunarkenningin	er	eitt	afbrigði	samskiptakenningarinnar.	Kenningin	heldur	því		

fram	að	frávik	eða	hlýðni	við	viðurkennd	viðmið	samfélagsins	fari	ekki	svo	mikið	eftir	því	

hvað	fólk	gerir,	heldur	hvernig	aðrir	bregðast	við	því	sem	gert	er.	Hún	leggur	áherslu	á	

afstæði	frávika	sem	þýðir	það	að	hægt	er	að	skilgreina	sömu	hegðun	á	ólíka	vegu.	Frávik	er	

því	hegðun	sem	fólk	metur	og	stimplar	síðan	sem	eðlilega	eða	óeðlilega.	Rannsóknir	hafa	

leitt	það	í	ljós	að	mörg	frávik,	s.s.	skróp	úr	tíma	eða	unglingadrykkja	vekja	lítil	viðbrögð	

annarra	og	virðast	hafa	lítil	áhrif	á	sjálfsmat	þess	sem	brýtur	af	sér.	Þessar	hegðanir	eru	það	

smávægilegar	að	þær	kallast	fyrsta	stigs	frávik.	Viðbrögð	við	fyrsta	stigs	frávikum	geta	leitt	til	

annars	stigs	frávika,	þar	sem	flestir	sem	fá	á	sig	stimplun	margendurtaka	frávikshegðun	

vegna	sjálfsímyndar	sem	hefur	hlotið	skaða	og	þeir	skilgreina	sig	sem	afbrotamenn	(Garðar	

Gíslason,	2007).		
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2.2.2 Kenning	um	táknræn	samskipti			

Upphafsmaður	kenninga	um	táknræn	samskipti	var	George	Herbert	Mead.	Hans	skoðun	var	

sú	að	hugsanir,	reynsla	og	framkoma	einstaklinga	væru	mestmegnis	félagslegar	og	að	

einstaklingar	noti	tákn	í	samskiptum	sínum	við	aðra.	Hugmyndir	manna	um	tákn	í	

samskiptum	geta	verið	mismunandi	en	þau	standa	fyrir	raunverulegum	fyrirbærum	eða	

hlutum	(Garðar	Gíslason,	2007).	Mead	einbeitti	sér	að	því	að	rannsaka	hvernig	fólk	átti	í	

samskiptum	í	daglegu	lífi,	hvernig	það	býr	til	reglur	og	merkingu	með	tákrænum	samskiptum.	

Blumer	var	nemandi	Meads	og	var	fyrstur	til	að	nota	hugtakið	tákræn	samskipti	í	þeirri	

merkingu.	Þess	vegna	er	hann	einnig	nefndur	upphafsmaður	tákrænna	samskipta	ásamt	

Mead.	Samkvæmt	Blumer	hefur	merking	(e.	meaning)	tvær	merkingar,	sem	eru	að	merking	

(e.	meaning)	sé	einhvers	konar	atburður,	hlutur	eða	fyrirbæri.	Hin	merkingin	er	sú	að	

merking	(e.	meaning)	sé	“líkamleg	tengsl”	(e.	“physical	attachment”)	sem	lögð	eru	á	atburð	

eða	hlut	af	einstaklingnum.	Það	eru	þrjú	megin	áhersluatriði	í	kenningu	Blumers	um	tákræn	

samskipti	sem	eru	merking	(e.	meaning),	tungumál	(e.	language)	og	hugsun	(e.	thinking).	Í	

táknrænum	samskiptum	notar	fólk	merkingu,	hugsun	og	tungumál.	Fyrst	þarf	fólk	að	þekkja	

merkingu	tákna	til	þess	að	geta	sett	þau	fram	í	orð	tungumála	og	með	hugsun	getur	hún	

breytt	merkingu	orðanna.	Með	öðrum	orðum	þá	upplifir	fólk	merkingu	tákna	mismunandi	frá	

þeim	aðila	sem	tjáir	sig	með	orðum	eða	táknum,	þar	sem	þeir	sem	taka	á	móti	skilaboðunum	

geta	upplifað	skilaboðin	á	mismunandi	hátt	(Aksan,	Ksiac,	Aydin	og	Demirbuken.	2009).			

2.3 Þróunarlíkan	Pattersons	
Í	grein	Freydísar	Jónu	Freysteinsdóttur	(2008)	lýsir	hún	þróunarlíkani	Pattersons,	Debaryshe	

og	Ramsey	(1989)	en	þau	settu	fram	líkan	sem	útskýrir	þróun	andfélagslegrar	hegðunar.	Í	

þessu	líkani	er	gert	ráð	fyrir	því	að	þróun	þessarar	óæskilegu	hegðunar	barna	eigi	rætur	að	

rekja	til	skorts	á	stuðningi,	ögrun	og	eftirliti	í	æsku	þar	sem	óæskileg	hegðun	barna	sé	

gjarnan	jákvætt	styrkt	á	þeim	tíma	í	stað	þess	að	vera	hunsuð.	Patterson	og	félagar	halda	því	

einnig	fram	að	með	því	að	styrkja	óæskilega	hegðun	þjálfi	foreldrar	börnin	sín	í	að	vera	

óþekk	sem	síðan	skilar	sér	í	óæskilegri	hegðun	á	öðrum	stöðum	en	á	heimilinu	eins	og	t.d.	á	

leikskólanum	eða	jafnvel	í	skólanum	síðar	meir.	Þessi	börn	hafa	því	litla	sjálfstjórn	og	taka	

ekki	tillit	til	annarra	vegna	þeirra	styrkingahátta	sem	að	þeim	var	gefin	af	hálfu	foreldra.	

Vegna	þessa	eru	meiri	líkur	á	því	að	barninu	verði	hafnað	af	jafnöldum	auk	þess	að	

námsárangur	þeirra	getur	orðið	slakur	þar	sem	að	það	skortir	meira	aðhald	frá	foreldrum	
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heima	fyrir	til	að	sinna	náminu.	Það	eru	einnig	meiri	líkur	á	því	að	börnum,	sem	koma	úr	

slíkum	aðstæðum,	verði	hafnað	af	öðrum	,,eðlilegum”	jafnöldrum	og	eru	þá	líklegri	til	þess	

að	upplifa	vanlíðan	og	jafnvel	þunglyndi.	Þegar	þau	síðar	einangrast	eru	þau	líklegri	til	þess	

að	leita	til	annarra	barna	sem	að	eru	í	sömu	eða	svipaðri	stöðu	og	þau	og	mynda	tengsl	við	

þau.	Þegar	að	unglingsárunum	kemur	er	líklegt	að	þessi	óæskilega	hegðun	þróist	enn	frekar	

og	getur	sú	birtingarmynd	verið	alvarlegri,	s.s.	vímuefnanotkun	og	afbrot	svo	eitthvað	sé	

nefnt.	Ef	að	ekkert	er	gert	til	að	fyrirbyggja	að	þessi	ungmenni	haldi	þessari	óæskilegu	

hegðun	áfram	eru	líkur	á	að	þau	haldi	áfram	að	sýna	hana	á	fullorðinsárum	og	jafnvel	virði	

ekki	reglur	samfélagsins.	Myndin	hér	að	neðan	sýnir	hvernig	þróun	andfélagslegrar	hegðunar	

samkvæmt	Patterson	lýsir	sér.	

	

 
Mynd	1.	Þróunarlíkan	andfélagslegrar	hegðunar.	
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3 Samskipti		

Þegar	átt	er	við	hugtakið	samskipti	er	verið	að	tala	um	þau	samskipti	sem	fara	á	milli	

einstaklinga.	Þessi	samskipti	geta	verið	á	ýmsa	toga;	eins	og	fólk	að	tala	saman	eða	fólk	að	

eiga	samskipti	með	táknum.	Samskipti	geta	átt	sér	stað	án	þess	að	einstaklingar	tali	saman	

eða	jafnvel	án	þess	að	taka	eftir	því.	Einnig	geta	þessi	samskipti	verið	bæði	jákvæð	og	

neikvæð.	Í	kaflanum	útskýrum	við	nánar	þessi	hugtök	og	fjöllum	t.d.	um	samskiptafærni	og	

samskiptaleiðir	(Gamble	og	Gamble,	1993).	Við	leit	að	gögnum	um	samskipti	kom	á	óvart	að	

það	eru	ekki	margar	rannsóknir	sem	hafa	verið	gerðar	á	þessu	mikilvæga	hugtaki.	Flestar	

heimildirnar	sem	enn	er	verið	að	styðjast	við	í	dag	eru	komnar	til	ára	sinna.		

3.1 Mismunandi	gerðir	samskipta	

Jákvæð	samskipti	eru	mikilvæg	fyrir	alla	því	þau	hafa	áhrif	á	það	hvernig	fólki	líður	og	þau	

leiða	oft	til	góðra	og	heilbrigðra	tengsla	við	vini,	fjölskyldur	og	jafnvel	vinnufélaga.	Jákvæð	

samskipti	bæta	líðan	hjá	þeim	sem	taka	þátt	í	samskiptunum	og	jafnvel	þeim	sem	eru	í	

kringum	þá.	Eins	og	vitað	er	smitar	jákvæðni	út	frá	sér	og	þegar	maður	er	umkringdur	

jákvæðum	einstaklingum	hefur	sú	jákvæðni	áhrif	í	nærumhverfinu	(Gordon,	Burch,	Noel,	og	

Ólafur	H.	Jóhannsson,	2001).	

Dr.	Thomas	Gordon	(2001)	spyr	sig	hvað	samskipti	snúast	um	og	svarar	með	því	að	

segja	að	þau	ganga	út	á	að	einn	einstaklingur	vilji	tjá	sig	við	annan	einstakling	og	finnst	hann	

jafnvel	þurfa	þess.	Það	sem	Gordon	tengir	helst	við	jákvæð	samskipti	er	virk	hlustun.	Til	þess	

að	tryggja	að	um	góð	samskipti	sé	að	ræða	þá	er	virk	hlustun	mikilvæg.	Virk	hlustun	er	

andstæða	óvirkrar	hlustunar	sem	er	þögn,	þannig	að	til	þess	að	hlustunin	sé	virk	þurfa	

samskipti	að	eiga	sér	stað	sem	færir	einstaklingnum	sem	er	verið	að	hlusta	á	tryggingu	um	að	

boðin	sem	hann	sendir	frá	sér	skiljist.	Virk	hlustun	er	góð	fyrir	jákvæð	samskipti	og	gerir	góða	

samræðu	enn	betri.	Í	samskiptum	barna	og	foreldra	þá	dregur	virk	hlustun	úr	ótta	barna	við	

neikvæðar	tilfinningar.	Einnig	finnur	barnið	fyrir	hlýleika	og	væntumþykju	þegar	það	er	skilið,	

það	á	auðveldara	með	að	tala	um	vandamál	sín	og	leysa	þau.	Barnið	sýnir	einnig	meiri	athygli	

þegar	foreldri	talar	við	það	þar	sem	virk	hlustun	verður	einnig	gagnkvæm,	barnið	tekur	betur	

í	hugmyndir	og	hugsanir	foreldra	á	móti	(Gordon	og	Ingi	Karl	Jóhannesson,	1987).	

Neikvæðum	samskiptum	eru	lýst	sem	þeim	samskiptum	sem	birtast	í	áreiti,	einelti,	

niðurtali,	baktali	og	fleira.	Neikvæð	samskipti	hafa	neikvæð	áhrif	á	þann	sem	við	þeim	tekur	
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og	þeim	einstaklingi	líður	illa	tilfinningalega	og	jafnvel	líkamlega	vegna	þeirra.	Þau	hafa	ekki	

einungis	áhrif	á	þann	sem	tekur	við	neikvæðu	samskiptunum	heldur	líka	fjölskyldulífið	og	

vinnustað	ef	það	á	við.	Neikvæð	samskipti	smita	einnig	út	frá	sér	þar	sem	t.d.		

samfélagsmiðlar	hafa	gert	fleirum	auðveldara	með	að	taka	þátt	í	samskiptum	á	netinu.	

Algeng	einkenni	sem	að	þolendur	neikvæðra	samskipta	sýna	eru	reiði,	lágt	sjálfsmat,	

pirringur,	kvíði,	óöryggi,	þunglyndi,	þreyta,	stress,	einbeitingarskortur,	spenna	innan	

fjölskyldu	og	lítil	sem	engin	framkvæmdargleði.	Líkamleg	einkenni	neikvæðra	samskipta	sýna	

sig	t.d.	í	magaverkjum,	höfuðverkjum,	lystarleysi,	svefnleysi,	svitaköstum,	verkjum	í	

líkamanum	og	þurrki	í	munnholi	(Guðbjörg	Linda	Rafnsdóttir	og	Stefanía	Traustadóttir,	

1998).	

Haukur	Ingi	Jónasson	og	Helgi	þór	Ingason	(2012)	segja	frá	samskiptahæfni	í	bók	sinni	

Samskiptafærni	–	samskipti,	hópar	og	teymisvinna	og	útskýra	þeir	hvernig	þjálfun	í	

samskiptafærni	fer	fram	með	því	að	segja:	,,að	þroska	hæfileikann	til	að	beita	sjálfum	sér	í	

samskiptum	við	aðra,	opinbera	sig	á	skýran	hátt	og	með	viðeigandi	tjáningu	tilfinninga”	

(bls.54).	Foreldrar	geta	notað	ýmsa	samskiptafærniþjálfun	með	börnum	sínum	til	þess	að	

tengjast	þeim	betur.	Meðal	annars	er	hægt	að	æfa	það	að	veita	viðeigandi	athygli	að	því	sem	

börnin	eru	að	segja	og	gera,	geta	sýnt	samhug,	hluttekningu	og	virðingu	gagnvart	þeim.	

Samskipti	milli	foreldra	og	barna	meðal	annars,	verða	best	bætt	með	því	að	eyða	tíma	

saman.	Höfundarnir	nefna	einnig	að	,,góð	samskiptafærni	gerir	einstaklingnum	kleift	að	láta	

aðra	vita	hvað	heldur	aftur	af	honum	þegar	kemur	að	því	að	mynda	samband	við	aðra,	þ.e.	

hvaða	hegðun	annarra	það	er	sem	hræðir,	veldur	gremju	eða	dregur	úr	áhuga	á	

tengslum”(bls.54).	Bókin	þeirra	snýst	aðallega	um	samskipti	innan	hópa	og	geta	þau	verið	af	

ýmsum	toga	t.d.	þegar	meðlimir	hópsins	eiga	í	samræðum,	þegar	þeir	veita	hvor	öðrum	

upplýsingar,	takast	á	við	eitthvað	saman	eða	hjálpast	að	og	jafnvel	þegar	meðlimir	hópsins	

eru	að	læra	af	hvor	öðrum.	

Táknræn	samskipti	er	annað	form	samskipta	og	lýsir	sér	í	að	þegar	við	eigum	í	

samskiptum	við	aðra	sjáum	við	okkur	í	augum	þeirra,	orðum	og	gjörðum	og	þannig	lærum	

við	að	skynja	veröldina.	Við	verðum	ekki	alltaf	vör	við	táknræn	samskipti	en	þau	geta	verið	

eitthvað	sem	við	finnum	á	okkur	tilfinningalega.	Mikilvægustu	einstaklingar	barnanna	eru	

foreldrarnir	og	í	táknrænum	samskiptum	barna	þroskast	sjálfskennd	þeirra	(Blumer,	1969;	

Mead,	1934).	
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Flestar	fjölskyldur	eiga	í	samskiptum	sín	á	milli	hvort	sem	það	eru	persónuleg	samskipti	

eða	samskipti	í	gegnum	samskiptabúnað	svo	sem	síma	eða	samfélagsmiðla.	Á	síðastliðnum	

árum	hefur	samfélagið	þróast	mikið	og	í	dag	eiga	ungmenni	flest	sín	samskipti	við	foreldra,	

vini	og	aðra	aðila	í	gegnum	farsíma	auk	þess	að	vera	í	persónulegum	samskiptum	við	sömu	

aðila.	Hér	á	eftir	förum	við	í	tvær	rannsóknir	úr	ólíkum	sjónarhornum	samskipta.	

3.2 Rannskóknir	á	samskiptum	

Í	niðurstöðum	erlendrar	rannsóknar	þar	sem	hópur	ungmenna	með	dökkan	húðlit	í	

Bandaríkjunum	á	aldrinum	14-22	ára,	var	spurður	um	þeirra	sjónarhorn	á	samskiptum	við	

foreldra	sína	í	gegnum	farsíma	eða	annarra	raftækja	kom	í	ljós	að	ungmennin	vilja	helst	ekki	

að	foreldrar	þeirra	séu	mikið	að	skipta	sér	af	þeim	símleiðis	og	eiga	það	þá	oft	til	að	svara	

ekki	símtölum	eða	smáskilaboðum	frá	foreldrum	sínum.	Önnur	ungmenni	halda	þó	einhverju	

opnu	fyrir	foreldrum	sínum	þegar	að	kemur	að	símum	þeirra,	svo	sem	samfélagsmiðlum	en	

aðrir	lítið	eða	ekkert.	Það	að	ungmenni	gefa	foreldrum	sínum	ekki	aðgengi	að	því	sem	þau	

gera	í	símum	sínum	getur	valdið	því	að	foreldrar	,,ráðist”	inná	þeirra	einkalíf	í	gegnum	

símann	sem	getur	valdið	ágreiningi	milli	foreldra	og	ungmenna,	eða	jafnvel	átt	það	til	að	

skemma	samband	milli	þeirra	og	það	getur	leitt	til	slæmra	samskipta.	Þau	ungmenni	sem	að	

loka	á	samskipti	sín	við	foreldra	í	gegnum	síma	eða	samfélagsmiðla,	auk	daglegra	samskipta	

geta	átt	á	hættu	að	þróa	með	sér	áhættuþætti	eins	og	vímuefnanotkun,	áfengisnotkun	og	

andlega	kvilla.	Afleiðingar	eru	slæm	samskipti	milli	ungmenna	og	foreldra	sinna	og	oft	

vandamál	í	skólanum.	Þess	vegna	ættu	foreldrar	að	vera	eftirtektarsamir	þegar	að	kemur	að	

notkun	unglinga	sinna	á	samfélagsmiðlum	til	þess	að	stuðla	að	góðum	og	jákvæðum	

samskiptum,	þar	sem	að	það	getur	haft	góð	áhrif	á	fjölskylduna	í	heild	sinni	(Racz,	Johnson,	

Bradshaw	og	Cheng.	2017).			

Í	íslenskri	rannsókn	sem	gerð	var	af	Jóhannesi	Eggertssyni	(2016)	um	lífsánægju	unglinga	

í	tengslum	við	ýmsa	þætti	þar	á	meðal	fjölskyldugerð,	fjárhag	fjölskyldu,	samskipti	við	

fjölskyldu	og	stuðning	fjölskyldu	voru	niðurstöður	nokkuð	jákvæðar	þar	sem	lífsánægja	

unglingana	var	almennt	há.	Vert	er	að	taka	fram	að	í	þessari	rannsókn	var	meirihluti	

unglingana	í	svokölluðum	kjarnafjölskyldum,	með	góðan	eða	nokkuð	góðan	fjárhag,	

samskipti	foreldra	og	unglinga	góð	og	flestir	töldu	sig	einnig	fá	góðan	stuðning	frá	fjölskyldu	

sinni.	Einnig	gæti	spilað	inn	í	hvernig	úrtakið	var	í	rannsókninni	en	3618	nemendur	í	

grunnskólum	landsins	í	10.	bekk	af	4264	nemendum	tóku	þátt.	Lokaniðurstöður	voru	þær	að	
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af	öllum	þáttunum	voru	það	samskipti	milli	foreldra	og	unglinga	sem	höfðu	mestu	áhrifin	á	

lífsánægju	unglinganna	og	á	eftir	því	kom	fjárhagur	foreldra.	Flestir	nemendurnir	áttu	

auðvelt	með	að	deila	áhyggjum	sínum	með	foreldrum	og	töldu	sig	hafa	góðan	stuðning.	

Stelpur	innan	stjúpfjölskyldna	töldu	lífsánægjuna	sína	lægri	en	strákar	innan	stjúpfjölskyldna.	

Það	kom	einnig	í	ljós	að	samskipti	unglinga	við	móður	höfðu	meiri	áhrif	á	lífsánægjuna	en	

samskipti	við	föður,	þá	sérstaklega	á	strákana.	Með	þessar	tvær	rannsóknir	í	huga	þá	er	

auðséð	að	góð	samskipti	séu	lykilatriði	þegar	kemur	að	lífsánægju	og	áhættuþáttum	

ungmennna.	Það	að	hafa	jákvæð	og	uppbyggjandi	samskipti	er	mikilvæg	samskiptaleið	þegar	

kemur	að	fjölskyldulífi	einstaklinga.	
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4 Uppeldisaðferðir/uppeldishættir		

Árið	1938	setur	Símon	Jóh.	Ágústsson	fram	skilgreiningu	á	hutakinu	uppeldi	sem	enn	er	

stuðst	við	í	dag.	Uppeldi	er	því	skilgreint	sem	öll	sú	hjálp	sem	að	barn	fær	og	öll	þau	ráð	sem	

barninu	eru	veitt	með	þeim	tilgangi	að	barnið	þroskist	líkamlega	og	andlega.	Uppeldi	á	ekki	

aðeins	við	um	börn	heldur	líka	uppeldi	unglinga	og	ungmenna	og	jafnvel	fullorðinna	

einstaklinga.	Uppeldi	er	túlkað	á	mismunandi	hátt	innan	ólíkra	fræða	og	út	frá	ólíkum	

sjónarhornum.	Uppeldi	er	þekkt	og	mikið	notað	hugtak	og	tengir	fólk	það	yfrirleitt	við	

æskuárin	sín	en	það	sem	Símon	nefnir	hér	að	ofan	er	mikilvægt	að	hafa	í	huga	þar	sem	

uppeldi	er	partur	af	lífi	okkar	allra	lengur	en	venjulegur	eintaklingur	telur	það	vera.	Uppeldi	

samkvæmt	vestrænum	menningarþjóðum	er	til	þess	að	hjálpa	barninu	að	vaxa	og	þroskast.	

Það	er	öll	sú	aðhlynning	og	hjálp	sem	barnið	fær	þar	til	það	verður	fullþroskaður	

einstaklingur	og	getur	séð	fyrir	sér	sjálfur.	Einnig	öll	þau	ráð	sem	að	koma	að	gagni	til	þess	að	

vernda	það	og	hlúa	að	vexti	þess	og	þroska.	Uppeldi	leggur	þær	skyldur	á	herðar	uppalanda	

að	færa	reynslu	og	þekkingu	frá	sinni	kynslóð	til	komandi	kynslóða	og	gera	þau	hæf	til	þess	

að	skilja	og	skapa	menningu	sem	er	annað	hvort	sköpuð	af	einstaklingi	eða	samfélaginu.	

Uppeldið	tekur	mið	af	því	að	uppalandinn	þarf	að	sjá	til	þess	að	barnið	eða	unglingurinn	

gegni	sem	best	heildarhlutverki	lífsins	til	þess	að	gera	þau	að	fullkomnum	manneskjum.	Hver	

maður	hefur	sínu	hlutverki	sem	einstaklingur	að	gegna,	en	einnig	getur	samfélagið	og	

kynslóðir	á	undan	haft	áhrif	á	það	hlutverk.	Þessi	hlutverk	eru	ýmist	á	mismunandi	sviðum	

lífsins,	til	dæmis	hlutverk	einstaklingsins	sem	sín	eigin	persóna,	innan	fjölskyldu,	á	

vinnumarkaði	og	í	samfélaginu	(Símon	Jóh.	Ágústsson,	1938).	

Sigurður	Pálsson	svaraði	spurningunni	“Hvað	er	uppeldi?”	í	stuttu	máli	í	bók	sinni	Börn	

og	Trú	(2001).	Svar	Sigurðar	Pálssonar	var	að	uppeldið	væri	fólgið	í	því	að	koma	börnum	til	

manns.	Einnig	kom	það	fram	að	hægt	væri	að	skilgreina	uppeldi	á	ýmsan	hátt	en	það	sem	

flestar	skilgreiningarnar	eiga	sameiginlegt	er	að	uppeldi	felur	í	sér	það	að	sá	sem	alinn	er	upp	

er	undir	áhrifum	af	eldri	kynslóðum.	Markmiðið	er	að	einstaklingurinn	eða	barnið	í	þessu	

tilviki	fái	heildstæða	sjálfsmynd	þar	sem	gildi,	lífsviðhorf	og	vonir	mynda	eina	heild.	

Hér	á	eftir	munum	við	fjalla	um	kenningar	Baumrind	og	rannsóknir	Sigrúnar	

Aðalbjarnardóttur	og	fleiri	varðandi	uppeldi.	
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4.1 Kenningar	og	rannsóknir	

Diana	Baumrind	var	bandarískur	sálfræðingur	sem	athugaði	þroska	barna	á	forskólaaldri	í	

samanburði	við	uppeldishætti	foreldra.	Baumrind	setti	fram	kenningu	um	uppeldishætti	

foreldra,	þar	sem	að	hún	skipti	þeim	í	þrennt;	skipandi	(e.	authoritarian)	uppeldishættir,	

leiðandi	(e.	authoritative)	uppeldishættir	og	eftirlátir	(e.	permessive)	uppeldishættir	(Nancy	

Darling	og	Laurence	Steinberg,	1993).	Skipandi	uppeldishættir	foreldra	lýsa	sér	þannig	að	

foreldrar	sækjast	eftir	því	að	stjórna	og	móta	hegðun	barnanna.	Þeir	setja	strangar	reglur	en	

útskýringar	á	þeim	reglum	eru	sjaldan	gefnar.	Refsingar	eru	notaðar	gegn	börnunum	ef	þau	

fara	ekki	eftir	skipunum	foreldris.	Þegar	uppeldishættir	foreldra	eru	leiðandi	taka	foreldrar	

vel	á	móti	hugmyndum	barna	sinna,	gera	til	þeirra	kröfur	sem	sæmir	þeirra	þroska	og	taka	

þátt	í	lífi	barna	sinna.	Leiðandi	foreldrar	setja	börnum	sínum	skýr	mörk	og	gefa	þeim	

útskýringar	á	þeim	og	þeim	er	fylgt	eftir	auk	þess	sem	þeir	hvetja	börnin	sín	í	að	setja	fram	

skoðanir	sínar.	Eftirlátir	foreldrar	sýna	börnum	sínum	hlýju	og	sýna	áhuga	á	hugmyndum	

barna	sinna.	Þeir	setja	þó	ekki	börnum	sínum	skýr	mörk	og	forðast	beina	árekstra	við	þau.	

Seinna	meir	bættu	Maccoby	og	Martin	við	afskiptaleysi	í	uppeldi	sem	fjórðu	

uppeldisaðferðinni.	Afskiptalausir	foreldrar	setja	börnum	sínum	lítil	mörk,	börnin	fá	lítinn	

stuðning	frá	foreldrum	og	foreldrarnir	bregðast	ekki	við	hugmyndum	barna	sinna	

(Braumrind,	1971).	

Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Kristín	Lilja	Garðarsdóttir	(2004)	gerðu	langtímarannsókn	

þar	sem	þær	studdust	við	uppeldishætti	eins	og	Braumrind	kom	fram	með	í	sinni	kenningu.	

Þessi	langtímarannsókn	var	gerð	á	depurð	ungs	fólks	og	uppeldisaðferðum	foreldra	þar	sem	

tekin	voru	viðtöl	við	börn	á	fimmtánda	ári	og	svo	þegar	þau	voru	orðin	tuttugu	og	tveggja	

ára.	Uppeldishættir	foreldranna	voru	flokkaðir	niður	í	fjóra	þætti:	viðurkenning	og	mikil	

samheldni,	viðurkenning	og	lítil	samheldni,	sálræn	stjórn	og	mikil	samheldni	og	sálræn	stjórn	

og	lítil	samheldni.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	það	var	minni	depurð	við	tuttugu	og	tveggja	

ára	aldur	en	við	fimmtán	ára	aldur.	Einnig	var	depurðin	minnst	hjá	þeim	fimmtán	ára	börnum	

þar	sem	foreldrar	notuðu	uppeldisaðferð	sem	einkenndist	af	viðurkenningu	og	mikilli	

samheldni.	Bæði	uppeldishættir	foreldra	og	depurð	barna	þeirra	héldust	eins	sjö	árum	

seinna,	þar	sem	besta	uppeldisaðferðin	fyrir	hamingju	barnanna	var	viðurkenning	og	mikil	

samheldni.	



 

20 

Aðrir	rannsakendur	hafa	einnig	stuðst	við	uppeldishætti	Baumrind	og	tengja	til	dæmis	

uppeldishættina	við	áhættuhegðun	eða	árásagirni	unglinga.	Má	þar	nefna	Ölmu	

Auðunardóttir	(2014)	sem	gerði	rannsókn	um	uppeldisaðferðir	foreldra	í	tengslum	við	

árásargirni	og	afbrotahegðun	unglinga	og	var	sú	rannsókn	langtímarannsókn.	Rannsóknin	

sýndi	að	þeir	unglingar	sem	telja	sig	hafa	stuðning	foreldra	sinna	telja	sig	einnig	hafa	

viðurkenningu	þeirra.	Einnig	kom	í	ljós	að	því	meiri	stuðning	og	eftirlit	unglingar	töldu	sig	

hafa	því	minni	afbrotahegðun	var	við	þann	aldur.	Stuðningur	foreldra	sýndi	sig	samt	sem	

áður	skipta	meira	máli	en	eftirlit	þegar	kom	að	afbrotahegðun	og	árásargirni	unglinga	við	

bæði	fjórtán	ára	aldur	og	sautján	ára	aldur.	
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5 Áhættuhegðun		

Þegar	kemur	að	áhættuhegðun	eru	margir	sem	telja	að	unglingur	eða	barn	sem	velur	sér	

þann	lífstíl	koma	frá	brotnu	heimili	eða	nánast	fullyrða	að	það	hljóti	eitthvað	að	vera	að	

heima	eða	þá	að	barnið	var	ekki	rétt	upp	alið.	Þessar	hugmyndir	og	fullyrðingar	hafa	sannað	

sig	upp	að	ákveðnu	marki.	Sem	uppalandi	berð	þú	ábyrgð	á	að	kenna	barni	þínu	sjálfsaga,	

góða	dómgreind	og	sjálfsmynd	svo	eitthvað	sem	nefnt,	en	þetta	allt	og	fleira	hefur	áhrif	á	

það	augnablik	þegar	unglingurinn	eða	barnið	tekur	ákvörðunina	um	að	prófa	t.d.	vímuefni	

eða	aðrar	áhættuhegðanir.		

Áhættuhegðun	samkvæmt	Barnaverndarstofu	er	skilgreind	sem	sú	,,athöfn	eða	

skortur	á	athöfn	barns	sem	veldur	barninu	sjálfu	eða	öðrum	skaða	eða	er	líkleg	til	að	valda	

því	eða	öðrum	skaða.	Í	áhættu	felst	að	auknar	líkur	séu	á	óæskilegri	þróun	þegar	um	

áhættuhegðun	barna	er	að	ræða”	(Freydís	Jóna	Freysteinsdóttir,	2012,	bls.	16).	Dæmi	um	

áhættuhegðanir	barna	og	unglinga	eru	meðal	annars	vímuefnaneysla,	afbrot,	ofbeldi,	

erfiðleikar	í	skóla	og	ótímabær	þungun.	

Patterson,	Debaryshe	og	Ramsey	(1989)	töldu	að	áhættuhegðun	barna	byrji	að	þróast	

snemma	á	ævinni	og	væri	það	vegna	skorts	á	stuðningi,	aga	og	eftirliti	foreldra.	Með	því	að	

veita	óæskilegri	hegðun	athygli	og	t.d.	skamma	börnin	en	veita	svo	barninu	enga	athygli	

þegar	það	sýnir	æskilega	hegðun	styrkja	foreldrarnir	þar	með	ekki	jákvætt	hegðunarmynstur	

barnanna.	Þar	sem	börn	á	öllum	aldri	þurfa	á	athygli	að	halda	frá	foreldrum	og	

forráðamönnum	sækjast	þau	í	að	gera	það	sem	þau	fá	athygli	fyrir.	Þau	læra	því	að	sýna	

óæskilega	hegðun	ef	slík	hegðun	kallar	á	athygli	foreldra	og	þannig	styrkist	slík	hegðun	í	

samskiptum	við	jafnaldra	og	getur	þróast	yfir	í	áhættuhegðun.	

Farrington	og	Loeber	(2000)	gerðu	rannsókn	á	áhættuhegðun	unglinga	undir	18	ára	sem	

leiðir	til	ofbeldishegðunar.	Það	sem	er	mest	áberandi	hjá	einstaklingum	sem	sýna	

ofbeldisfulla	hegðun	eru	persónuleikavíddir	þeirra	t.d.	ofvirkni,	hvatvísi,	léleg	atferlisstjórnun	

og	vandamál	með	athygli.	Lág	greindarvísitala	og	léleg	skólasókn	eru	einnig	miklir	

áhættuþættir	gagnvart	ofbeldishegðun	einstaklinga.	Fjölskylduþættir	geta	einnig	spilað	inn	í	

þessa	áhættuþætti	og	þótt	að	stærsta	vandamálið	sé	hjá	þeim	sem	eiga	foreldra	sem	eru	

afbrotamenn	eru	einnig	fleiri	fjölskylduþættir	sem	þarf	að	skoða.	Má	þar	nefna	misnotkun,	

stærð	fjölskyldu	(þá	aðallega	í	stórum	fjölskyldum),	átök	foreldra	og	fátækt.	Þá	kom	einnig	
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fram	að	þeir	unglingar	sem	brjóta	af	sér	á	einn	hátt	eru	líklegir	til	þess	að	brjóta	af	sér	aftur	á	

annan	hátt.	

Þegar	að	um	áhættuhegðun	hjá	barni	eða	unglingi	er	að	ræða	er	mikilvægt	að	vinna	

úr	því.	Talað	er	um	tvo	þætti	sem	að	vinna	á	móti	hvor	öðrum	sem	eru	áhættuþættir	og	

verndandi	þættir.	Áhættuþættir	í	lífi	barna	og	unglinga	geta	til	dæmis	verið	vanlíðan,	

geðröskun,	ofbeldi	á	heimili,	mismunun	vegna	fötlunar,	kynferðis	og	ólíks	uppruna	og	

félagslega	erfiðar	aðstæður.	Verndandi	þættir	í	lífi	barna	og	unglinga	eru	þegar	að	þau	hafa	

tileinkað	sér	ákveðna	jákvæða	hegðun	eða	jákvæð	gildi.	Einnig	er	talað	um	jákvæðan	lífstíl	

sem	felur	í	sér	heilsurækt,	geðrækt,	sterka	sjálfsmynd,	jákvæða	líkamsvitund,	félagsfærni	og	

samfélagsábyrgð	(Velferðarráð	Reykjavíkurborgar,	e.d.).		

Áhættu-	og	verndandi	þættir	hafa	áhrif	á	börn	og	unglinga	í	gegnum	þroskaferil	

þeirra.	Áhættuþættir	geta	komið	hvenær	sem	er	á	þroskaferlinum,	t.d.	ef	áhættuhegðun	á	

sér	stað	hjá	ungu	barni	þar	sem	að	barnið	fær	ekki	viðeigandi	aðstoð	eða	jákvætt	uppeldi	frá	

foreldrum,	þá	eru	meiri	líkur	á	því	að	barnið	sýni	áhættuhegðun	þegar	að	það	kemst	á	

skólaaldur.	Áhættuhegðun	barns	í	skóla	getur	haft	neikvæð	áhrif	á	barnið	frá	jafnöldrum	og	

jafnvel	sýnt	sig	í	höfnun	frá	jafnöldrunum,	skammir	frá	kennurum	og	námserfiðleikum.	Ef	að	

barnið	fær	ekki	viðeigandi	aðstoð	í	skólanum	eða	frá	öðrum	forsjáraðilum	getur	

áhættuhegðunin	leitt	til	vímuefnanotkunar,	barnið	fer	að	skrópa	í	skólann	og	eiga	jafnvel	

samskipti	við	aðra	jafnaldra	sem	neyta	vímuefna.	Best	er	að	byrja	snemma	að	vinna	með	

forvarnaráætlanir	sem	styrkja	verndandi	þætti	hjá	barni,	jafnvel	löngu	áður	en	áhættuþættir	

fara	að	sýna	sig.	Ef	að	ekki	er	unnið	nógu	snemma	að	því	að	koma	í	veg	fyrir	áhættuþætti	hjá	

barni	gæti	það	leitt	til	þess	að	það	yrði	erfiðara	að	vinna	með	áhættuhegðun	hjá	barninu	

seinna	meir	t.d.	þegar	það	er	komið	á	unglingsárin.	Á	unglingsárunum	eru	viðhorf	og	hegðun	

þeirra	orðin	mótuð	og	er	þá	erfitt	að	breyta	þeim.	Mikilvægt	markmið	forvarna	er	að	breyta	

jafnvæginu	á	milli	áhættu-	og	verndarþátta	svo	verndandi	þættir	vegi	meira	en	

áhættuþættirnir.	Áhættuþættir	geta	birst	hvernær	sem	er	þegar	að	breytingar	eiga	sér	stað	

hjá	barni,	til	dæmis	þegar	að	það	byrjar	í	skóla,	þegar	að	það	kemst	á	unglingsárin	og	þegar	

að	það	er	orðið	fullorðinn	einstaklingur.	Þar	sem	að	áhættuþættir	geta	birst	hjá	barni	í	hvaða	

breytingum	sem	það	stendur	frammi	fyrir	þá	er	mikilvægt	að	byggja	forvarnir	á	því	að	það	

höfði	til	hvers	og	eins	tímabils	sem	barnið	eða	unglingurinn	er	að	fara	í	gegnum.	Það	er	

einnig	mikilvægt	að	verndandi	þættirnir	eigi	sem	best	við	í	þessum	breytingum	sem	barnið	

eða	unglingurinn	er	að	glíma	við.	Hér	að	neðan	er	tafla	sem	sýnir	á	lýsandi	hátt	
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áhættuþættina,	stöðuna	og	hina	verndandi	þætti	(National	Institute	on	Drug	Abuse,	NIDA,	

2003).	

	

Áhættuþættir (e. Risk 
Factors) 

Staða (e.Domain) Verndandi	þættir																
(e.	Protective	Factors)	
 

Áhættuhegðun	sem	byrjar	
snemma	(e.	Early	Aggressive	
Behavior)			

Einstaklingur	
(e.	Individual)	
 

Sjálfsstjórn	
(e.	Impulse	Control)	
 

Lélegt	eftirlit	foreldra		(e.	
Lack	of	Parental	
Supervision)	 	

Fjölskylda	
(e.	Family)	
 

Foreldra	þjálfun	
(e.	Parental	Monitoring)	
 

Vímuefnanotkun																	
(e.	Substance	Abuse)			

Jafnaldrar	
(e.	Peer)		
 

Hæfni	í	skóla		
(e.	Academic	Competence)	
 

Vímuefnaaðgengi		
(e. Drug Availability) 

Skóli		
(e.	School)		
 

Stefna	á	móti	vímuefnum	
(e.	Antidrug	Use	Policies)	
 

Fátækt		
(e. Poverty) 

Samfélag	
(e.	Community)		
 

Samfélagsvitund		
(e.	Strong	Neighborhood	
Attachment)	
 

Tafla	1.	Áhættuþættir,	staða	og	verndandi	þættir.	
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6 Forvarnir	og	úrræði	

Grein	Bjarna	Össurarson	Rafnar	heitir	,,vímuefnavandi	hjá	ungu	fólki.	Forvarnir,	greining	og	

meðferð”	og	kom	út	árið	2006,	umfjöllunin	hér	á	eftir	byggir	á	þeirri	grein.	Í	greininni	er	

skilgreint	að	forvarnir	séu	þær	aðgerðir	sem	gerðar	eru	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	

áhættuhegðun	eins	og	t.d.	vímuefnanotkun.	Almennar	forvarnir	fara	oftast	fram	í	skólum,	í	

auglýsingum	eða	koma	fram	í	,,átaki”.	Einnig	flokkast	þau	aldurstakmörk	sem	hafa	verið	sett	

á	kaup	áfengi	og	tóbaksvara,	auk	laganna	sem	hafa	verið	sett	á	við	auglýsingu	á	vörum	sem	

geta	verið	skaðleg	fólki,	til	forvarna.	Í	skólum	felast	forvarnir	í	fræðslu	þar	sem	einnig	fer	

fram	þjálfun	sem	felst	t.d.	í	því	að	vinna	með	félagsþrýsting.	Einnig	eru	til	sértækar	forvarnir	

sem	beinast	að	þeim	unglingum	sem	eru	í	sérstakri	hættu	á	að	misnota	áfengi	og	vímuefni	og	

beinast	þær	forvarnir	að	þeim	unglingum	sem	eru	nú	þegar	byrjuð	að	leiðast	út	í	vandræði.	

Bjarni	Össurarson	Rafnar	(2006)	segir	í	grein	sinni	að	sértækar	forvarnir	séu	árangursríkari	en	

þær	almennu	þar	sem	að	þær	eru	yfirleitt	víðtækari	og	umfangsmeiri. 

Þegar	að	barn	kemst	á	unglingsárin	eiga	margar	breytingar	sér	stað	og	kröfurnar	verða	

fleiri.	Ungmenni	eiga	meiri	samskipti	við	vini	en	fjölskyldu,	þau	þurfa	að	axla	meiri	ábyrgð	og	

aðlagast	þeim	breytingum	sem	verða	í	lífi	þeirra.	Ungmennin	þurfa	að	þreifa	sig	áfram	í	

gegnum	lífið	og	prófa	sig	áfram	á	ýmsum	sviðum.	Ef	unglingunum	tekst	vel	til,	standa	uppi	

heilbrigðar,	sjálfstæðar	og	jákvæðar	manneskjur	með	gott	sjálfsálit.	Þó	er	auðvelt	að	misstíga	

sig	og	ýmsir	þættir	geta	valdið	því	að	unglingur	t.d.	misnotar	vímuefni.	Það	er	yfirleitt	

eitthvað	sem	tengist	einstaklingnum	sjálfum	eða	umhverfi	hans.	 

Bjarni	fer	yfir	skaðann	sem	fylgir	misnotkun	vímuefna,	þessi	skaði	getur	verið	svo	mikill	

og	á	ekki	aðeins	við	um	unglinginn	sjálfan	heldur	fjölskylduna	í	heild	sinni.	Sambönd	milli	

unglings	og	fjölskyldu	geta	endað	illa	og	stendur	þá	unglingurinn	einn	í	sinni	baráttu.	Skaðinn	

er	margvíslegur	t.d.	hvatvísi	og	dómgreindarleysi	fylgir	ölvun	og/eða	notkun	vímuefna	sem	

leiðir	oftar	en	ekki	til	slysa,	ofbeldis	eða	sjálfsvígs.	Beinar	líkamlegar	afleiðingar	eru	sjaldgæfri	

en	eiga	sér	þó	stað.	Með	þeim	er	átt	við	smitsjúkdóma	og	alvarlegar	sýkingar	sem	fylgja	

sprautunotkun.	Einnig	er	mikil	fylgni	andlegra	veikinda	og	vímuefnafíknar	s.s.	þunglyndi,	kvíði	

og	mótþróaröskun.	Félagslegur	skaði	er	algengur	þ.e.	erfiðleikar	innan	fjölskyldunnar,	

námsörðugleikar	og	brotin	skólaganga,	þar	sem	að	margir	unglingar	leiðast	einnig	út	í	glæpi. 

Bjarni	bendir	á	rannsóknir	sem	sýna	að	það	eru	ákveðnir	þættir	sem	valda	því	að	börn	

eða	unglingar	sem	að	mynda	með	sér	vímuefnavanda	eru	þeir	sem	eiga	við	margskonar	
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tilfinninga-	eða	hegðunarvanda	að	stríða	og	sérstaklega	börn	eða	unglingar	sem	að	glíma	við	

hegðunarröskun,	ofvirkni	og/eða	athyglisbrest.	Algengara	er	að	þau	börn	sem	glíma	við	þann	

vanda	eigi	einnig	við	námserfiðleika	að	stríða,	séu	hvatvís	og	eru	félagslega	einangruð.	

Kvíðaraskanir	hafa	einnig	í	för	með	sér	aukna	tíðni	á	vímuefnavanda	eins	og	hegðunarröskun,	

ofvirkni	og	athyglisbrestur.	Þá	geta	slæmar	heimilisaðstæður	eða	þjóðfélagsleg	staða	haft	

áhrif	á	að	unglingar	leiðist	út	í	vímuefnanotkun.	Bjarni	nefnir	einnig	að	“slæmur	

félagsskapur”	hefur	sterka	fylgni	við	vímuefnanotkun,	þar	sem	að	unglingar	kynnast	yfirleitt	

vímuefnum	í	gegnum	vini,	þar	sem	að	þrýstingur	eða	samþykki	frá	vinum	á	sér	stað.	Þessi	

þrýstingur,	að	fá	samþykki	innan	vinahópsins	og	fylgja	jafnöldrum	sínum	er	mjög	mikilvægur	

hjá	unglingum.	Margar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	vímuefnanotkun	ungmenna	í	10.	bekk	

á	Íslandi	og	meðal	jafningja	í	öðrum	löndum.	Það	er	þó	ekki	alveg	hægt	að	taka	mark	á	þeim	

rannsóknum	þar	sem	að	í	einhverjum	tilfellum	eru	þeir	sem	að	misnota	áfengi	og	vímuefni	

ekki	inni	í	skólakerfinu	og	er	því	vandinn	smávægilegur	miðað	við	hópinn	sem	stendur	utan	

skólakerfisins	og	tekur	þátt	í	þessum	rannsóknum.	 

6.1 Úrræði	fyrir	börn	og	foreldra	 	
Hér	á	Íslandi	eru	mörg	úrræði	fyrir	börn	og	foreldra/forráðamenn	þegar	um	áhættuhegðun	

er	að	ræða.	Flest	þau	úrræði	sem	eru	til	staðar	vinna	þannig	að	þau	fyrirbyggja	það	sem	

komið	gæti	fyrir	börn	og	unglinga	sem	eiga	í	vanda	áður	en	vandkvæði	eiga	sér	stað.	Hér	

verður	fjallað	um	nokkur	þeirra	sem	eru	í	boði	á	Íslandi	og	eiga	við	þær	áhættuhegðanir	sem	

nefndar	voru	hér	að	ofan.	Einnig	munum	við	koma	inn	á	foreldrafræðslu	sem	hefur	aukist	

hér	á	landi. 

Hér	á	Íslandi	hefur	aðferðin	PMTO,	sem	stendur	fyrir	Parent	Management	Training	–	

Oregon,	verið	notuð	en	hún	er	gerð	fyrir	foreldra	og	aðra	uppalendur	sem	koma	að	uppeldi	

barna	og	unglinga	sem	eiga	við	hegðunarerfiðleika	að	stríða.	Þessi	aðferð	á	að	draga	úr	

hegðunarerfiðleikum	barna	og	unglinga	og	aðstoða	foreldra	við	það	að	leysa	þann	vanda	hjá	

börnum	sínum	eða	unglingum.	Dr.	Gerald	Patterson,	Dr.	Marion	Forgatchi	og	samstarfsfólk	

þeirra	á	rannsóknarstofnuninni	Oregon	Social	Learning	Center	í	Bandaríkjunum	hafa	þróað	

þessa	aðferð	þar	sem	hún	er	sannprófað	meðferðarprógramm.	Þeir	sem	að	sjá	um	þetta	

meðferðarúrræði	segja	að	það	sé	mikilvægt	að	vinna	með	þann	vanda	sem	barnið	eða	

unglingurinn	glímir	við	á	fyrstu	stigum	þróunarinnar	þar	sem	alvarlegir	hegðunarerfiðleikar	

geta	leitt	til	andfélagslegrar	hegðunar	ef	ekki	er	gripið	inn	í	nógu	snemma.	Þessi	
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andfélagslega	hegðun	getur	haft	í	för	með	sér	áfengis-	og	vímuefnanotkun	auk	afbrota	

(Margrét	Sigmarsdóttir,	e.d.).	

Önnur	aðferð	sem	notast	er	við	á	Íslandi	til	að	hjálpa	börnum	sem	glíma	við	alvarleg	

hegðunarvandamál	er	t.d.	fjölkerfameðferðin	(e.	MST-Multi	systemic	therapy).	MST	eða	

fjölkerfameðferðin	er	úrræði	á	vegum	Barnaverndarstofu.	Þau	þjóna	fjölskyldum	barna	á	

aldrinum	12-18	ára	og	hafa	einstaklingarnir	möguleika	á	því	að	vera	vistaðir	utan	heimilis	

vegna	hegðunarvandkvæða.	Til	þess	að	fá	þessa	aðstoð	þarf	hegðunarvandinn	að	koma	fram	

á	ákveðnum	sviðum	svo	sem	afskipti	lögreglu,	afbrot	eða	refsiverð	hegðun,	skróp	í	skóla	eða	

verulegir	erfiðleikar	í	skóla,	líkamlegt	ofbeldi	gegn	öðrum	á	heimilinu,	í	nærumhverfinu	eða	í	

skóla,	munnlegt	ofbeldi	eða	hótanir	um	að	skaða	aðra,	vímuefnanotkun	eða	misnotkun	

áfengis.	Það	er	þó	ákveðinn	hópur	barna	sem	getur	sótt	MST	og	eru	það	þeir	sem	búa	enn	

hjá	foreldrum	sínum	og	eru	enn	í	umsjón	þeirra	(Barnaverndarstofan,	e.d). 

ART	þjálfun	stendur	fyrir	Agression	Replacement	Training	en	teymið	sem	heldur	utan	

um	ART	er	staðsett	á	Suðurlandi.	Starfsmenn	þess	halda	námskeið,	veita	ráðgjöf	og	

handleiðslu	í	skólum,	félagsþjónustum	og	fyrir	foreldra.	Þjálfunin	er	byggð	á	ýmsum	stefnum	

úr	sálfræði	s.s.	atferlismótun.	Þjálfunin	var	þróuð	í	Bandaríkjunum	af	Arnold	P.	Goldstein	og	

fleirum.	Meginatriði	sem	ART	leggur	áherslu	á	að	þjálfa	er	félagsfærni,	sjálfstjórn	og	

siðferðisvitund.	Þessir	þættir	eru	þjálfaðir	samhliða	hvor	öðrum	og	með	ýmsum	aðferðum	

s.s.	sýnikennslu,	hlutverkaleikjum,	jákvæðri	styrkingu,	æfingum	og	umræðum.	Í	

félagsfærniþjálfuninni	eru	börnum	kennd	jákvæð	samskipti	í	daglegu	lífi	þar	sem	unnið	er	

kerfisbundið	með	tiltekin	atriði.	Í	sjálfsstjórnun	er	börnum	kennt	að	bregðast	við	árekstrum	

sem	geta	leitt	til	slæmrar	hegðunar	með	því	að	opna	augun	þeirra	fyrir	eigin	hegðun	og	

afleiðingum	þeirra.	Til	þess	að	þjálfa	börnin	í	að	koma	sér	út	úr	árekstrum	eru	þeim	kenndar	

ýmsar	samskiptaleiðir	og	aðferðir.	Við	eflingu	siðferðis	koma	ýmsar	sögur	bæði	frá	

börnunum	og	fagaðilum	sem	eru	svo	rökræddar,	s.s.	klípusögur	sem	innihalda	þekkt	

siðferðismál	sem	geta	komið	upp	í	þeirra	daglega	lífi.	Börn	sem	hafa	farið	í	ART	þjálfun	sjá	

þetta	sem	aðferð	til	að	hjálpa	þeim	að	stjórna	tilfinningum	sínum	og	hegðun	(Sigríður	

Þorsteinsdóttir,	e.d.). 

Áhugahvetjandi	samtal	(e.	motivational	interviewing)	er	tækni	sem	er	notuð	til	þess	

að	finna	innri	áhugahvatir	til	þess	að	einstaklingar	breyti	hegðun	sinni	og	byggist	þessi	aðferð	

á	samvinnu.	Þessi	aðferð	er	stýrandi	en	einnig	er	byggt	á	að	einstaklingurinn	hefur	sitt	eigið	

sjálfstæði	og	rétt	á	því	að	taka	eigin	ákvarðanir.	Áhugahvetjandi	samtal	er	bæði	fyrir	unglinga	
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jafnt	sem	fullorðna	sem	þurfa	á	lífsstíls-	eða	hegðunar	breytingum	á	að	halda.	Aðferðin	

hvetur	fagaðila	sem	vinna	með	hana	að	styðjast	við	þrjú	grundvallaratriði;	samvinnu,	

framköllun	og	stuðning	við	sjálfstæði.	Þessi	grundvallaratriði	eru	skilgreind	þannig	að	

samvinna	sér	um	að	skapa	skilyrði	þeirrar	hegðunarbreytingar	sem	byggð	er	á	samskiptum	

áhugahvetjandi	samtals	á	milli	skjólstæðings	og	fagaðila	sem	þekkja	bæði	til	vandans.	Það	er	

mikilvægt	að	báðir	þessir	aðilar	búi	yfir	trausti	og	stuðningi	í	garð	hvors	annars	svo	að	

skjólstæðingurinn	nái	framförum	gagnvart	vandamálinu.	Eins	og	í	flestum	inngripum	þá	er	

mikilvægt	að	fagaðili	búi	við	traust	gagnvart	skjólstæðingnum	til	að	fá	betri	sýn	á	

vandamálið.	Þegar	átt	er	við	framköllun	kemst	fagaðilinn	til	botns	í	vandanum	frá	

skjólstæðingnum,	þar	sem	skjólstæðingurinn	hefur	lausnirnar	innra	með	sér	þó	svo	hann	viti	

ekki	af	þeim.	Sjálfstæðið	stendur	fyrir	það	að	skjólstæðingurinn	hefur	val	um	hvort	hann	

nýtir	sér	ráð	og	lausnir	fagaðilans	til	jákvæðrar	breytingar	á	hegðun	og	lífsstíls	eða	ekki	

(Helga	Sif	Friðjónsdóttir	og	Héðinn	Svarfdal	Björnsson,	2014). 

Nýverið	hefur	starfsemin	Bergið-Headspace	opnað	þjónustu	sína	að	Suðurgötu	10,	

101	Reykjavík.	Eins	og	fram	kemur	á	heimasíðu	Bergsins,	þá	er	Bergið	stuðnings-	og	

ráðgjafasetur	fyrir	ungmenni	á	aldrinum	12-25	ára.	Þar	er	boðið	upp	á	lágþröskuldarþjónustu	

með	áherslu	á	stuðning,	fræðslu	og	ráðgjöf.	Lágþröskuldaþjónusta	veitir	jaðarhópum	

möguleikann	á	að	fá	aðstoð	sem	þeir	þurfa	án	þess	að	verða	fyrir	fordómum	(Islam,	Topp,	

Conigrave	og	Day,	2013).	Í	Berginu	starfar	fagfólk	sem	hefur	þekkingu	og	fjölbreytta	reynslu	

við	að	aðstoða	ungmenni	(Bergið,	2019).	

	 Við	frekari	athugun	þá	kom	í	ljós	að	foreldrafræðsla	er	einnig	í	boði	hér	á	landi	og	

meðal	þeirra	sem	bjóða	upp	á	slíka	fræðslu	eru	SÁÁ,	Samtök	áhugafólks	um	áfengis-	og	

vímuefnavandann.	Lögð	er	áhersla	á	vímuefnanotkun	og	áhrif	hennar	á	þann	sem	neytir	

vímuefna	og	fjölskyldu	viðkomandi	með	áherslu	á	meðferð,	bata	og	samskipti	innan	

fjölskyldunnar.	Einnig	bjóða	flestar	heilbrigðisstofnanir	upp	á	foreldrafræðslu,	bæði	fyrir	

verðandi	foreldra	og	núverandi	foreldra.	Fræðslan	leggur	áherslu	á	að	minnka	álag	og	auka	

samvinnu	og	samskipti	innan	fjölskyldunnar	ásamt	því	að	hjálpa	foreldrum	að	efla	sig	í	

foreldrahlutverkinu.	Foreldrafræðsla	er	að	festa	sig	í	sessi	hér	á	landi	en	að	okkar	mati	er	hún	

mikilvæg	fyrir	alla	foreldra	(SÁÁ-Samtök	áhugafólks	um	áfengi-	og	vímuefnavandann;	

Heilsugæslan	höfuðborgarsvæðisins,	e.d.).		

Ofangreind	umfjöllun	er	einungis	hluti	af	þeim	úrræðum	sem	eru	í	boði	hér	á	Íslandi	fyrir	

börn,	ungmenni	og	fjölskyldur	þeirra.	Eins	og	fram	kemur	hér	að	ofan	að	þá	eru	sum	úrræðin	
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ætluð	til	þess	að	fyrirbyggja	vandann	sem	svokölluð	forvörn	og	önnur	til	þess	að	kljást	við	

vandann	sem	nú	þegar	á	sér	stað. 
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7 Umræður	og	lokaorð	

Í	náminu	okkar	var	mikið	fjallað	um	samskipti	og	tengsl,	uppeldishætti	og	áhættuhegðun	

unglinga.	Okkur	finnst	þessir	þættir	áhugaverðir	en	vildum	í	ritgerð	okkar	skoða	ýmsar	

samskiptaleiðir	sem	forvörn	gegn	áhættuhegðun.	Því	settum	við	fram	eftirfarandi	

rannsóknaspurningu:	,,Hvaða	samskiptaleiðir	nýtast	foreldrum	sem	forvörn	gegn	

áhættuhegðun	ungmenna	á	aldrinum	12-20	ára?”	Niðurstöðurnar	eru	þær	að	mikilvægt	er	

að	foreldrar	og	börn	eigi	í	góðum	og	jákvæðum	samskiptum	svo	að	hegðun	og	líðan	barna	sé	

góð	og	jákvæð,	því	slík	samskipti	hafa	áhrif	á	þroska	þeirra	allt	frá	því	að	þau	eru	börn	til	

unglingsára	og	síðar	meir	sem	fullorðnir	einstaklingar.	Uppeldisaðferðir	foreldra	skipta	einnig	

miklu	máli	í	samskiptum	þar	sem	styðjandi	uppeldisaðferð	hefur	jákvæð	áhrif	á	börnin	og	

samskipti	þeirra	við	foreldrana.	Þegar	horft	er	á	kenningar	og	rannsóknir,	sem	við	kynntum	

okkur	og	fjölluðum	um,	er	hægt	að	sjá	mikilvægi	þess	að	leysa	úr	hegðunarvanda	sem	fyrst	

svo	að	barnið	þrói	ekki	með	sér	áhættuhegðun	til	unglingsára	og	jafnvel	til	fullorðinsára.		

Mörg	úrræði	hér	á	Íslandi	vinna	bæði	með	fjölskylduna	í	heild,	foreldra,	börnin	og	

ungmennin	þegar	kemur	að	áhættuhegðun	eða	hegðunarvanda.	Einnig	er	hægt	að	leita	til	

fagaðila	sem	hafa	þekkingu	á	þessu	sviði	ef	unglingur	hefur	ekki	fengið	nægilega	hjálp	fyrir	og	

hefur	leiðst	út	í	áhættuhegðun	eins	og	afbrot	eða	fíkniefnaneyslu.	Mörg	þessara	úrræða	sem	

rædd	voru	í	kaflanum	um	forvarnir	og	úrræði	er	hægt	að	nýta	til	að	koma	í	veg	fyrir	

hegðunarvandamál	eins	og	afbrotahegðun	og	vímuefnanotkun.	Forvarnir	hafa	misgóð	áhrif	

en	niðurstaðan	er	sú	að	það	er	mikilvægt	að	nota	forvarnir	eins	snemma	og	hægt	er	svo	þær	

hafi	sem	bestu	áhrifin	og	að	áhættuhegðunin	þróist	ekki	með	barninu	fram	á	unglingsárin,	

því	lengur	sem	áhættuhegðun	þróast	því	erfiðara	er	að	vinna	gegn	henni.		

Við	könnuðum	samskipti	unglinga	við	foreldra	sína	í	gegnum	farsíma	eða	netmiðla	og	

kom	í	ljós	að	slík	samskipti	geta	leitt	bæði	til	jákvæðra	og	neikvæðra	samskipta,	fer	það	allt	

eftir	því	hvernig	foreldrar	líta	á	eftirlitshlutverk	sitt	varðandi	netnotkun	barna	sinna,	sem	

aðallega	fer	fram	í	farsímum	þeirra.	Neikvæð	samskipti	á	milli	ungmenna	og	foreldra	vegna	

samfélagsmiðlanotkunar	gætu	þess	vegna	leitt	til	áhættuhegðunar	ungmenna	og	þarf	því	að	

finna	einhvern	milliveg	þar	sem	að	foreldrar	gætu	átt	í	góðum	og	jákvæðum	samskiptum	við	

ungmennin	sín.	Samskipti	ungmenna	við	jafnaldra	eru	foreldrum	þeirra	oft	hulin	því	þau	fara	

fram	að	mestu	leyti	á	netinu.	Foreldrar	geta	talið	sig	eiga	í	góðum	og	jákvæðum	samskiptum	

við	unglingana	sína	þegar	raunveruleikinn	er	kannski	allt	annar	og	unglingurinn	farinn	inn	í	
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heim	fíkninnar	án	þess	að	foreldrarnir	taki	eftir	því.	Því	skipta	góð	samskipti	höfuðmáli	þegar	

kemur	að	líðan	og	lífi	ungmenna	og	er	nauðsynlegt	fyrir	foreldra	að	koma	á	fót	góðum	og	

styðjandi	uppeldisháttum	og	samskiptum	á	heimilum	strax	við	fæðingu	barna	þeirra.		

Foreldrafræðslu	mætti	efla	hér	á	landi	og	gera	hana	að	sýnilegum	valkosti	fyrir	

foreldra,	annað	hvort	í	gegnum	heilbrigðisþjónustu	eða	skólakerfið,	þar	sem	foreldrum	séu	

beinlínis	kenndar	ýmsar	leiðir	til	þess	að	styrkja	tengslin	við	börn	sín	og	læri	að	þekkja	merkin	

sem	gætu	bent	til	þess	að	unglingur	sé	á	rangri	braut.	Í	okkar	samfélagi	hættir	okkur	til	að	

taka	á	málunum	þegar	skaðinn	er	skeður	í	stað	þess	að	beita	fyrirbyggjandi	aðgerðum	og	

styrkja	foreldra	í	uppeldishlutverki	sínu.	Í	ritgerðinni	bentum	við	á	ýmsar	leiðir	sem	standa	til	

boða,	en	þær	áttu	það	sameiginlegt	að	vera	fyrir	fjölskyldur	sem	þegar	voru	í	vanda.	Í	þessari	

vinnu	hefur	oft	komið	í	huga	okkar	málshátturinn	„Of	seint	er	að	byrgja	brunninn,	þá	barnið	

er	dottið	ofan	í“	og	með	ritgerðinni	viljum	við	benda	á	fyrirbyggjandi	leiðir	sem	byrgja	

brunninn	svo	barnið	falli	ekki	í	hann.		
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