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Útdráttur 

Ofbeldishegðun unglinga í Reykjavík er vaxandi vandamál. Á unglingsaldri fylgja nýjar 

áskoranir og mátar unglingurinn sig í ýmis hlutverk. Áhrif jafningjahópsins eru mikil en 

sterk tengsl foreldra við unglinginn hafa auk þess gríðarleg áhrif. Ofbeldis- og 

afbrotahegðun barna getur stofnað heilsu þeirra og þroska í hættu og felur í sér aukna 

hættu á frekari vandamálum á fullorðinsárum. Þar af leiðandi er mikilvægt að vera 

vakandi fyrir og greina þá áhættuþætti sem geta leitt til þeirrar frávikshegðunar og grípa 

snemma inn í til þess að hindra slíka hegðun og þróun. Markmið þessarar ritgerðar er að 

varpa ljósi á áhættuþætti ofbeldis- og afbrotahegðunar hjá unglingum. Rýnt er í 

tilkynningar til barnaverndarnefndar Reykjavíkur um afbrot barns og barn sem beitir 

annan einstakling ofbeldi. Farið er yfir helstu úrræði sem standa unglingum til boða sem 

sýna af sér afbrota- og ofbeldishegðun. Niðurstöður sýna að tilkynningum um afbrot 

barns hafi fækkað töluvert frá árinu 2009 til 2019 en á sama tímabili hafa tilkynningar um 

barn sem beitir annan einstakling ofbeldi staðið í stað. Áhættuþættir afbrota- og 

ofbeldishegðunar eru margir en höfundur telur þá helstu vera tengsl barns við foreldra 

sína, heimilisaðstæður, jafningjaáhrif og ADHD. Þau úrræði sem koma helst til greina eru 

MST, PMTO og meðferðarheimilið Stuðlar. Hlutverk félagsráðgjafa er mikilvægt í vinnu 

með unglingum sem gerast brotleg og nýtast gagnreynt vinnulag og heildarsýn vel í þeirri 

vinnu. Fagleg þekking þeirra ásamt því að þekkja til úrræða nýtist vel í starfi með börnum 

og unglingum í vanda.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum, Unni Valgerði Ingólfsdóttur, fyrir leiðsögn 

og hjálpsemi. Ég vil einnig þakka fjölskyldunni minni og vinum fyrir stuðning. Hörður S. 

Óskarsson og Solveig Á. Róbertsdóttir fá sérstakar þakkir fyrir stuðning, þolinmæði og 

hvatningu. Auk þess vil ég þakka móður minni, Gróu Sigurðardóttur, og vinkonu, Lindu S. 

Birgisdóttur, fyrir yfirlestur og leiðsögn.  
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1 Inngangur  

Á unglingsaldri fylgja nýjar áskoranir og máta unglingar sig í ýmis hlutverk. Áhrif 

jafningjahópsins eru mikil en jafnframt hafa sterk tengsl við foreldra gríðarleg áhrif. Ofbeldis- 

og afbrotahegðun barna getur stofnað heilsu þeirra og þroska í hættu og felur í sér aukna 

áhættu á frekari vandamálum á fullorðinsárum. Þar af leiðandi er mikilvægt að vera vakandi 

fyrir og greina þá áhættuþætti sem geta leitt til frávikshegðunar og grípa snemma inn í til þess 

að hindra slíka hegðun og þróun (Andershed og Andershed, 2014; Pettit, 2004; Li og Cheng, 

2017). 

Áhættuhegðun unglinga hefur verið mikið í fréttum upp á síðkastið og umfjöllun um að 

ofbeldi meðal barna og unglinga sé orðið alvarlegt vandamál í Reykjavík (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2014). Þetta kveikti áhuga höfundar að kanna aðstöðu barna og unglinga 

betur. Í þessu verkefni er notast við skilgreiningu Barnaverndarlaga (nr. 80/2002) á barni og 

þar segir að barn sé einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri. Einblínt er á aldurshópinn 

13 til 18 ára og notast er við orðið unglingur þegar átt er við þann hóp. Sjónum er beint að 

börnum sem beita ofbeldi og brjóta af sér. 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að skoða þróun tilkynninga til barnaverndarnefnda 

um áhættuhegðun barna og varpa ljósi á áhættuþætti sem geta leitt til afbrota- og 

ofbeldishegðunar hjá börnum og unglingum. Samhliða því er markmiðið að greina frá hvaða 

úrræði standa þeim börnum til boða. Leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hverjir eru megin áhættuþættir barna sem beita ofbeldi og brjóta af sér og hvaða úrræði 

standa þeim til boða? Ritgerðin skiptist í sjö kafla auk inngangs. Í öðrum kafla er fjallað um 

kenningar sem snúa að viðfangsefninu. Í þriðja kafla er farið yfir þá flokka sem notast er við út 

frá skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd. Auk þess er litið á þróun í fjölda 

barnaverndartilkynninga um barn sem beitir ofbeldi og afbrot barna í Reykjavík. Í fjórða kafla 

er fjallað um áhættuþætti innan fjölskyldna og einstaklingsbundna áhættuþætti barna sem 

sýna af sér afbrota- og ofbeldishegðun. Í fimmta kafla er gerð grein fyrir þeim úrræðum sem 

standa börnum sem beita ofbeldi og brjóta af sér til boða. Í sjötta kafla er farið yfir gagnreynt 

vinnulag félagsráðgjafa. Að lokum eru niðurstöður settar fram og ályktanir af þeim dregnar.  
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2 Fræðileg þekking 

Hinar ýmsu kenningar hafa verið settar fram til þess að reyna að útskýra orsakir afbrota- og 

ofbeldishegðunar einstaklinga. Í þessum kafla er fjallað um fjórar kenningar sem geta varpað 

ljósi á ástæður afbrota- og ofbeldishegðunar barna og unglinga. Kenningarnar voru valdar með 

viðfangsefni verkefnisins í huga og snúa að einstaklings-, fjölskyldu og samfélagsþáttum.  

2.1  Félagslegt taumhald 

Kenning Travis Hirschi frá árinu 1969 um félagslegt taumhald (e. social control theory) hefur 

verið leiðandi í að útskýra orsök frávikshegðunar hjá unglingum. Hirschi taldi að það bæri meiri 

árangur að leita skýringa á hlýðni heldur en að leita að orsökum afbrotahegðunar (Helgi 

Gunnlaugsson, 2018). Samkvæmt kenningunni er frávikshegðun öllum einstaklingum eðlileg. 

Allir einstaklingar hafa tækifæri til þess að fremja afbrot eða sýna af sér frávikshegðun en 

flestir nýta sér þau ekki. Það má rekja til þeirra sterku félagslegu afla samfélagsins sem umlykja 

einstaklinginn. Sterk tengsl við samfélagið og stofnanir innan þess eykur líkur á því að unglingur 

hlýði reglum og haldi sig frá áhættuhegðun. Góð tengsl ungmenna við foreldra sína eru talin 

vera mikilvægur þáttur í að koma í veg fyrir áhættuhegðun þar sem unglingar hafa færri 

tækifæri til þess að sýna af sér slíka hegðun þegar eftirlit foreldra er mikið (Hirschi, 1969; 

Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007). Hirschi talaði einnig mikið um litla 

sjálfstjórn (e. low self-control) og ef foreldrar innræti ekki sjálfstjórn hjá ungum börnum sínum 

geti það leitt til þess að barnið byrji að brjóta af sér. Kenningunni er skipt upp í tvær nálganir. 

Annars vegar er talað um innra taumhald og vísar það til óformlegra reglna sem snúa að 

gildum, samvisku og samþykki frá öðrum. Hins vegar er talað um ytra taumhald sem eru 

formlegar reglur eða eftirlit samfélagsins líkt og lög og refsingar. Með ytra taumhaldi er 

meginmarkmiðið að draga úr eða hindra afbrota- og frávikshegðun með refsingu líkt og 

fangelsisvist eða sektum (Kewley, 2017; Hirschi, 1969). 

Samkvæmt Hirschi eru fjórir þættir félagstengsla og taumhalds sem hafa hvað mest 

áhrif. Fyrst eru það tengsl (e. attachment) og felur það í sér að minni líkur eru á því að 

einstaklingur brjóti af sér eða sýni af sér frávikshegðun ef að hann tengist öðrum sterkum og 

traustum böndum. Næsti þáttur er skuldbinding (e. commitment) en með henni er vísað til 

þess að þegar einstaklingur hefur skyldum að gegna og raunhæf langtímamarkmið liggi fyrir 

þá sé ólíklegra að hann sé tilbúinn að fórna því með því að fremja afbrot. Þar af leiðandi dregur 

úr líkum á því að einstaklingurinn fremji afbrot. Þriðji þátturinn er þátttaka (e. involvement) 
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og felur hún í sér að ungmenni hafi minni tíma og áhuga á frávikshegðun hafi þau meira fyrir 

stafni í viðurkenndu starfi. Síðasti þátturinn er viðhorf (e. belief). Aukin virðing fyrir gildum 

samfélagsins ásamt viðmiðum þess er talin draga úr líkum á afbrota- og frávikshegðun. Þetta 

á einnig við um að bera virðingu fyrir eignum og rétti annarra (Helgi Gunnlaugsson, 2018). 

2.2 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Urie Bronfenbrenner færði rök fyrir því að til þess að leggja skilning í þróun mannsins þá þurfi 

að taka tillit til alls vistfræðilíkansins þar sem þroski á sér stað. Bronfenbrenner rannsakaði 

hegðun barna í þeirra náttúrulega umhverfi og setti fram vistfræðikenningu sem gengur út á 

samspil einstaklings og umhverfis. Þetta samspil á sér stað bæði innan kerfa og á milli þeirra. 

Þetta er síbreytilegt ferli sem að barnið er virkur þátttakandi í (Bronfenbrenner, 1979; 

Bronfenbrenner og Morris, 1998).  

Nærkerfið (e. microsystem) er það umhverfi sem stendur barninu næst. Í því kerfi eru 

þeir sem eru í beinum samskiptum við barnið líkt og foreldrar, jafningjar og starfsmenn skóla. 

Kerfið nær yfir athafnir, félagsleg hlutverk og félagsleg samskipti sem að einstaklingur upplifir 

augliti til auglits (Bronfenbrenner, 1979). Við fæðingu tilheyrir barnið alla jafna einu nærkerfi 

sem er fjölskylda þess. Kerfunum fjölgar jafnt og þétt þegar barnið eldist. Nærkerfið hefur áhrif 

á þroska barna og ræðst það af uppbyggingu og samspila innan kerfisins. Persónueinkenni 

barns hefur áhrif á hvaða vini það velur sér og er algengast að barn sæki í félagsskap sem deilir 

svipuðu gildismati og áhugamálum. Uppbygging og innihald nærkerfisins stýra því áhrifum á 

þroskaferil barnsins (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner, 1994). 

Miðkerfið (e.mesosystem) myndar tengingu á milli að minnsta kosti tveggja nærkerfa og 

er eitt þeirra barnið sjálft. Það má því segja að miðkerfið sé kerfi af nærkerfum. Þetta vísar til 

dæmis til samskipta á milli heimilis og skóla þar sem um er að ræða tvíhliða samskipti og 

þátttöku í ákvarðanatöku sem varða barnið (Bronfenbrenner, 1994).  

Stofnanakerfið (e. exosystem) myndar tengingu á milli kerfa eða stofnana sem barnið 

tilheyrir ekki beint en hefur þó engu að síður áhrif á barnið. Dæmi um þetta eru vinnustaður 

foreldra og samfélagsleg staða þeirra, þar sem ákvarðanir eru teknar án samráðs við barnið en 

hefur áhrif á barnið og þroska þess (Bronfenbrenner, 1979).  

Heildarkerfið (e. macrosystem) er ysta lag líkansins sem umlykur öll hin kerfin. 

Bronfenbrenner talaði um heildarkerfið sem félagslega teikningu (e. societal blueprint) og með 

því átti hann við að allir einstaklingar innan hvers samfélags eru smíðaðir úr sömu teikningu. 
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Lög, reglugerðir og reglur er það sem mótar teikninguna. Auk þess getur heildarkerfið verið 

aðrar formlegar og óformlegar aðstæður og stofnanir líkt og trú, lífsstíll, menning og 

menningarkimi (Bronfenbrenner, 1994).  

Lífkerfi (e. chronosystem) er kerfi sem spannar yfir öll hin kerfin sem hafa verið nefnd og 

nær yfir þau áhrif sem verða vegna atvika eða skammtímabreytinga í lífi barns. Lífkerfið nær 

yfir breytingar og stöðugleika með tímanum. Þetta á við um einkenni barnsins en auk þess það 

umhverfi sem barnið býr í. Með þessu er átt við til dæmis efnahagsstöðu foreldra og búsetu. 

Innri og ytri breytingar sem verða á unglingsárunum falla einnig undir lífkerfið 

(Bronfenbrenner, 1994). 

2.3 Félagsnámskenning Bandura 

Albert Bandura (1977) kom fram með félagsnámskenningu sína (e. social learning theory) til 

þess að útskýra hvernig hegðun einstaklinga er lærð í samskiptum við aðra. Samkvæmt 

kenningunni er öll hegðun lærð. Í upphafi lærir einstaklingurinn með því að fylgjast með öðrum 

að tala og ganga. Með tímanum lærir barnið svo gildi, siði og venjur samfélagsins. Ef að 

fyrirmyndir barnsins hegða sér illa þá má áætla út frá kenningunni að barnið muni læra þá 

hegðun og hegða sér í samræmi við það. Umhverfið spilar því stórt hlutverk í lærðri hegðun 

einstaklingsins. Þetta ferli kallast herminám (Bandura, 1977; Beckett og Taylor, 2016).  

 Samkvæmt kenningunni er einstaklingur líklegri til þess að beita ofbeldi eða fremja 

afbrot hafi hann orðið vitni af eða orðið fyrir ofbeldi sjálfur í æsku. Barn lærir þá að ofbeldi sé 

„eðlilegt“ viðbragð við ákveðnum aðstæðum og á þetta sérstaklega við þegar gerandinn er 

eldri og einhver sem barnið lítur upp til. Við þetta verður til eins konar ofbeldishringrás (e. 

cycle of violenece) á milli kynslóða. Kenningin útskýrir mögulegar ástæður þess sem geta legið 

á bak við ofbeldis- og afbrotahegðun hjá einstaklingi en hún alhæfir ekki um að þau börn sem 

verða vitni að eða verða fyrir ofbeldi verði ofbeldishneigð í framtíðinni (Bandura, 1977; 

Marganski, 2013).  

2.4 Þróun andfélagslegrar hegðunar  

Líkan Pattersons og félaga um þróun andfélagslegrar hegðunar liggur í því að barn, alveg frá 

leikskólaaldri, fái ónægan stuðning, aga, aðhald og eftirlit frá foreldrum sínum. Við þær 

aðstæður byrjar barnið að sýna hegðunarvanda og eykst hann þegar líður á síðari hluta 

leikskólagöngunnar vegna skorts á fyrrnefndum atriðum. Með þessu móti geta foreldrar ýtt 

undir og þjálfað óþekkt hjá börnum sé látið eftir þeim þegar þau haga sér illa. Í þeim skilningi 
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umbuna foreldrar börnum sínum fyrir óþekkt en ekki þegar þau haga sér vel. Í kjölfar þess 

byrjar barnið að haga sér illa við aðra en foreldra sína. Þessi börn eru líkleg til þess að skorta 

sjálfstjórn og þar af leiðandi eiga þau erfitt með að taka tillit til þarfa annarra barna. Þetta 

getur orðið til þess að „venjulegir“ jafningjar hafni þeim og þau byrji að leita uppi önnur börn 

sem eru í sambærilegri stöðu og tengjast þeim. Frávikshegðunin verður því alvarlegri og getur 

það leitt til vímuefnaneyslu og afbrotahegðunar (Patterson o. fl., 1989; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2019). 

Fyrsta skrefið í líkani Patterson og félaga eru uppeldisaðstæður. Einkenni fjölskyldna 

barna sem sýna af sér andfélagslega hegðun eru harðar og óútreiknanlegar refsingar og lítið 

eftirlit og stuðningur. Næsta skref samkvæmt líkaninu er félagsleg höfnun og ófullnægjandi 

árangur í skóla. Líkurnar aukast á að barninu sé hafnað af öðrum börnum byrji það að sýna 

ofbeldisfulla hegðun. Félagslegir erfiðleikar þessara barna eru miklir þar sem færni þeirra til 

þess að tengjast jafnöldrum, þekkja viðmið jafningja og bregðast rétt við áreiti er slök (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 2004 ;Patterson o.fl, 1989).  

Hér að framan var farið yfir helstu kenningar sem snúa að því að útskýra bæði ástæður 

áhættuhegðunar og hvers þarf að taka tillit til þegar litið er til þeirra þátta. Í næsta kafla er 

fjallað um áhættuhegðun unglinga og tíðni tilkynninga til barnaverndarnefnda um 

áhættuhegðun barns.  
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3 Áhættuhegðun unglinga 

Áhættuhegðun unglinga getur tekið á sig ýmsar myndir. Birtingarmyndir geta til dæmis verið 

innbrot, árásarhneigð, skemmdarverk og vímuefnanotkun. Áhættuhegðun getur byrjað sem 

hegðunarvandi í barnæsku og þróast í áhættuhegðun þegar barnið tekur sín fyrstu skref inn í 

unglingsárin. Rannsóknir hafa gefið til kynna að hægt sé að spá fyrir um þróun 

áhættuhegðunar allt frá þriggja ára aldri. Árásarhneigð, mótþrói og skapofsaköst eru 

algengustu hegðunarvandamál sem sjást hjá börnum. Draga ætti fremur hratt úr þeirri hegðun 

við þriggja til fimm ára aldur sé barn að þroskast á hraða sem talinn er eðlilegur. Eftir þann 

aldur öðlast barn meiri færni til þess að takast á við tilfinningar sínar og utanaðkomandi 

aðstæður (Calkins og Keane, 2009; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008). Eigi áhættuhegðunin 

rætur að rekja til barnæsku eru meiri líkur á því að hún þróist í andfélagslega hegðun á 

fullorðinsárunum. Því skiptir sköpum að gripið sé snemma inn í til þess að fyrirbyggja alvarlegri 

vandkvæði (Hale og Viner, 2016). 

Samkvæmt skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd (SOF) er áhættuhegðun 

skilgreind sem athöfn eða skortur á athöfn barns sem verður til þess að barnið veldur sjálfu 

sér eða öðrum skaða. Flokkar áhættuhegðunar samkvæmt SOF eru fimm og er oftast um börn 

eldri en 13 ára að ræða þegar kemur að þeim. Í flokknum áhættuhegðun má líta svo á að barnið 

sé gerandi fremur en þolandi. Í þessu verkefni er einblínt á þriðja og fjórða flokk 

áhættuhegðunar. Þeir flokkar eru afbrot barns og barn sem beitir annan einstakling ofbeldi 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012; 2019). 

3.1 Tilkynningar um afbrot barns og barn beitir ofbeldi 

Upphaflega var markmiðið að afla upplýsinga um fjölda tilkynninga um áhættuhegðun barns 

frá barnaverndarnefndum höfuðborgarsvæðisins til þess að fá betri sýn á flokkana, afbrot 

barns og barn sem beitir annan einstakling ofbeldi, sem eru til skoðunar í verkefninu. 

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur var með aðgengilegustu gögnin og bestu sundurliðunina á 

tilkynningum. Kópavogsbær er með á heimasíðu sinni yfirlit yfir heildarfjölda tilkynninga um 

áhættuhegðun barna en enga frekari greiningu eða sundurliðun á þeim tölum. Aðrar nefndir 

á höfuðborgarsvæðinu voru ekki með slíkar upplýsingar tiltækar og ein þeirra neitaði um 

aðgang að þeim. 

Gögnin sem rýnt er í hér að neðan eru því eingöngu fengin frá Reykjavíkurborg. Vert er 

nefna að nokkrar tilkynningar geta verið á bak við hvert barn. Til skoðunar eru tilkynningar um 



16 

afbrot barns og barn beitir ofbeldi sem falla undir áhættuhegðun barns. Ártölin sem eru til 

skoðunar voru valin í þeim tilgangi að kanna hvort að það hafi orðið breyting á fjölda 

tilkynninga á síðastliðnum tíu árum. Nýjustu tölur sem búið er að sundurliða eru frá árinu 2019 

og verður miðað við það ár og tíu ár aftur í tímann. Árin sem eru til skoðunar eru 2009, 2014 

og 2019. Árið 2014 er tekið með til þess að sjá betur hvar breytingarnar byrjuðu að eiga sér 

stað ef þær eru til staðar. Allir aldurshópar verða til skoðunar hér að neðan þó að það verði 

einblínt á aldurshópinn 13 til 18 ára.  

3.1.1 Afbrot barns 

Afbrotahegðun er hegðun sem brýtur lög og reglur, líkt og þjófnaður og eignaspjöll. Ákveðin 

hegðun er eingöngu ólögleg sökum aldurs gerandans eins og til dæmis að neyta áfengis fyrir 

tvítugt. Önnur hegðun eins og til dæmis þjófnaður og morð er ólöglegt óháð aldri (Kazdin, 

2005). Afbrotahegðun má alla jafna sjá hjá unglingum. Unglingum sem sýna af sér 

afbrotahegðun má skipta í tvo flokka. Annars vegar eru það þau sem brjóta af sér ein og hins 

vegar þau sem brjóta af sér í hópi. Þau sem brjóta af sér í hópi eru líklegri til þess að stunda 

afbrot tímabundið á meðan þeir sem brjóta af sér einir eru líklegri til þess að viðhalda 

afbrotahegðun fram á fullorðinsárin (Farrington, 2003).  

Grunur um afbrot barns er skilgreint samkvæmt SOF sem athöfn þar sem barn fremur 

eða tekur þátt í glæpum. Undir þennan flokk falla brot á útivistartíma en einnig glæpir á borð 

við innbrot, þjófnað, umferðarlagabrot og skemmdarverk (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2012).  

Tafla 1. Fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefndar Reykjavíkur: Afbrot barns, skipt eftir aldurshópi 
og kyni árin 2009, 2014 og 2019 

  2009 2014 2019 

  Stúlkur Drengir Alls Stúlkur Drengir Alls Stúlkur Drengir Alls 

0-5 ára 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

6-12 ára 10 59 69 1 3 4 0 0 0 

13-18 ára 197 522 719 24 60 84 11 31 42 

Samtals     789     89     42 

           (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, e.d.) 

Líkt og sjá má á töflu 1 þá fara tilkynningar um afbrot barns stigvaxandi við hækkandi aldur 

barnanna. Auk þess voru tilkynningar um afbrot drengja mun algengari en tilkynningar um 

afbrot stúlkna. Árið 2019 hafði tilkynningum fækkað um 747 tilkynningar eða um tæplega 95% 
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frá árinu 2009. Jafnframt má sjá árið 2014 að tilkynningum hafði fækkað umtalsvert frá árinu 

2009. Tilkynningar um afbrot barns árið 2009 féllu á alla þrjá aldursflokkana en árið 2019 

bárust eingöngu tilkynningar um börn á aldrinum 13 til 18 ára. Kynjaskipting er nokkuð ójöfn 

öll árin. Strákar eru rúmlega 70% af þeim börnum sem tilkynnt var um, bæði ef litið er á 

heildarfjölda og ef skoðað væri hvert ár fyrir sig.  

3.1.2 Barn beitir ofbeldi 

Grunur um að barn beiti annan einstakling ofbeldi er skilgreint samkvæmt SOF sem athöfn af 

hálfu barnsins sem beitir annan einstakling líkamlegu, kynferðislegu og/eða tilfinningalegu 

ofbeldi. Undir tilfinningalegt ofbeldi fellur þó einungis mjög alvarleg tilfelli líkt og líflátshótanir 

og ógnanir með áhöldum. Líkamlegt ofbeldi á sér stað þegar barnið meiðir viljandi á einhvern 

hátt eða þegar það beitir ofbeldi með óbeinum hætti (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Tafla 2. Fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefndar Reykjavíkur: Barn sem beitir ofbeldi, skipt eftir 
aldurshópi og kyni árin 2009, 2014, 2019 

  2009 2014 2019 

  Stúlkur Drengir Alls Stúlkur Drengir Alls Stúlkur Drengir Alls 

0-5 ára 0 1 1 5 0 5 6 2 8 

6-12 ára 4 16 20 3 33 36 9 34 43 

13-18 ára 25 108 133 16 88 104 26 129 155 

Samtals     154   145   206 

                  (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, e.d.) 

Fjöldi tilkynninga fer ekki hækkandi þrátt fyrir það að tafla 2 gefi það til kynna. Árin 2008 og 

2010 fór fjöldi tilkynninga yfir 200 líkt og árið 2019 (Velferðasvið Reykjavíkurborgar, e.d.). Því 

er ekki hægt að túlka að það hafi verið sambærileg breyting í fjölda tilkynninga líkt og í 

tilkynningum um afbrot barns. Ekki er ljóst af hverju sú þróun stafar, að tilkynningum sé ekki 

að fækka á þessum tíu árum sem eru til skoðunar og gefur það til kynna að forvarnarstarf sé 

ekki að stuðla að fækkun tilkynninga í þessum flokki. Athyglisvert væri að sjá ástæður 

tilkynninga í þessum flokki. Það vantar að geta skráð hvers konar ofbeldi barnið beitir til þess 

að öðlast betri yfirsýn svo hægt sé að greina vanda barnanna betur. 

Kynjaskipting sést greinilega í töflu 2 og eru strákarnir í miklum meirihluta ef á heildina 

er litið. Undantekning frá þessu er aldurshópurinn núll til fimm ára. Takmarkað er til af 

upplýsingum um aðstæður barna sem tilkynnt er um til barnaverndaryfirvalda.  
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Í þessum kafla var fjallað um áhættuhegðun unglinga ásamt því að rýnt var í tilkynningar 

til barnaverndarnefndar Reykjavíkur. Í næsta kafla er farið yfir þá áhættuþætti sem stuðla að 

afbrota- og ofbeldishegðun barna og unglinga.  
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4 Áhættuþættir 

Áhættuþættir er eitthvað á borð við eiginleika, kringumstæður, hegðunarmynstur eða atvik 

sem eykur líkurnar á frávikshegðun. Áhættuþáttur þarf ekki endilega að vera orsök eða ástæða 

ákveðinnar hegðunar (Andershed og Andershed, 2014). Það er erfitt að spá fyrir um hverjir 

munu sýna af sér ofbeldis- og afbrotahegðun í framtíðinni en það eru ýmsir áhættuþættir sem 

geta gefið vísbendingar um hverjir eru líklegri en aðrir til þess að sýna af sér áhættuhegðun 

(Bernat o.fl., 2012). Ólíklegt er að aðeins einn þáttur eða ástæða skýri hvers vegna börn sína 

af sér ofbeldishegðun þar sem yfirleitt er hún til komin vegna samspils margra þátta. Ef margir 

áhættuþættir eru fyrir hendi og stuðningur ekki nægur, þá verður misbrestur á aðbúnaði 

barns. Afleiðingar geta verið líkamlegar, félagslegar, hugrænar og varðað hegðun og 

tilfinningar. Þær afleiðingar sem varða hegðun geta birst í hegðunarvanda barna og 

áhættuhegðun unglinga. Mikilvægt er fyrir fagaðila að þekkja þessa þætti til þess að koma í 

veg fyrir vandkvæði sem geta fylgt þessum börnum fram á fullorðinsárin. Það er ekki síður 

mikilvægt fyrir samfélagið að gripið sé snemma inn í . Áhættuþættir í lífi barna geta haft áhrif 

á þroska þeirra og félagslega stöðu og heilsu á fullorðinsárunum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2019; Calkins og Keane, 2009).  

Stuðst var við ESTER þegar litið var til helstu áhættuþátta afbrota- og ofbeldishegðunar 

ásamt því að rýna í niðurstöður nýlegra rannsókna. ESTER er kerfi sem notað er í barnavernd 

til þess að meta áhættu- og verndandi þætti sem rannsóknir hafa sýnt að geti leitt til 

frávikshegðunar (Andershed og Andershed, 2014). Flestir þessa áhættuþátta hafa áhrif á 

hvorn annan og hefur það oft keðjuverkandi áhrif ef barn þróar með sér einn áhættuþátt.  

4.1 Áhættuþættir hjá fjölskyldunni 

Ýmsar rannsóknir hafa reynt að varpa ljósi á alla þá áhættuþætti sem koma til greina sem 

skýring á vissri áhættuhegðun barna og unglinga. Hér er fjallað um helstu áhættuþætti sem 

snúa að fjölskyldu barns og einblínt á afbrota- og ofbeldishegðun. 

4.1.1 Uppeldisaðferðir  

Slæmar uppeldisaðferðir foreldra tengjast með beinum hætti auknum líkum á frávikshegðun 

barns. Þegar foreldrar setja börnum sínum ekki skýr mörk og gera þeim ljóst að frávikshegðun 

sé ekki ásættanleg, er meiri hætta á að barnið sýni af sér slíka hegðun. Frávikshegðun eykur 

svo líkurnar á frekari frávikshegðun. Rannsóknir hafa sýnt að misbrestur í uppeldi geti leitt til 
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áhættuhegðunar á borð við ofbeldi og afbrot (Andershed og Andershed, 2014; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2008).  

Skortur á eftirliti foreldra með börnum sínum eykur líkur á því að barnið byrji á 

unglingsárum að umgangast andfélagslega jafningja og neyta áfengis og vímuefna sem hvort 

tveggja eru áhættuþættir fyrir afbrota- og ofbeldishegðun. Tilfinningaleg stjórnun (e. 

psychological control) foreldra getur leitt til afbrotahegðunar unglinga. Þetta felur í sér að 

foreldrar stjórni barni sínu með hunsun, komi inn hjá þeim sektarkennd og láti það verða 

óeðlilega hátt sér (Hoeve o.fl., 2009; Mehus o.fl. , 2018). Foreldrar sem eru ósamkvæmir 

sjálfum sér og harkalegir þegar þeir aga barnið sitt hafa alvarleg áhrif á afbrota- og 

ofbeldishegðun hjá yngri börnum. Þetta getur orðið til þess að barnið læri ekki muninn á réttu 

og röngu og hindrar það góða félagsmótun. Þegar foreldrar eru ósamkvæmir sjálfum sér er 

líklegt að barnið eigi erfitt með að túlka það sem foreldrarnir eru að reyna að koma frá sér. 

Harkalegar uppeldisaðferðir geta leitt til þess að barnið einblínir á afleiðingar hegðunarinnar 

frekar en á þau skilaboð sem foreldrarnir eru að reyna að koma áleiðis (Andershed og 

Andershed, 2014). 

4.1.2 Tengsl 

Erfiðleikar í samskiptum barns og foreldra er talið vera einn stærsti áhættuþáttur 

frávikshegðunar hjá börnum. Foreldrar gegna stóru og mikilvægu hlutverki í lífi barna sinna og 

skiptir tengslamyndun miklu máli fyrir þroska barnsins. Barn sem ekki elst upp við 

væntumþykju, hlýju og ást af hálfu foreldra eru í aukinni hættu á að þróa með sér 

frávikshegðun. Óörugg tengsl eru talin vera ein af orsökum afbrotahegðunar (Andershed og 

Andershed, 2014). Örugg tengsl geta dregið úr líkum á frávikshegðun barna og unglinga. Auk 

þess stuðla örugg tengsl að því að barnið þrói með sér jákvæð gildi og venjur. Hægt er að líta 

á örugg tengsl sem eins konar forvörn í lífi barns þar sem barn með góð tengsl við foreldra sína 

er síður líklegt til þess að leiðast út í afbrotahegðun (Andershed og Andershed, 2014; Mehus 

o.fl., 2018). Tengsl barns við foreldra sína eru sérstaklega mikilvæg þegar barnið er með erfiða 

skapgerð líkt og hvatvísi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008).  

4.1.3 Heimilisaðstæður  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að sundrun fjölskyldu, bág efnahagsstaða og áfengis- og 

vímuefnaneysla foreldra auka líkur á afbrotum og ofbeldishegðun unglinga. Mikið álag getur 

fylgt bágri efnahagsstöðu og áfengisneyslu foreldra og getur jákvæð tengslamyndun minnkað 
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innan fjölskyldna vegna þess. Erfiðar heimilisaðstæður geta haft neikvæð áhrif á félagslegt 

taumhald og getur að auki leitt til neikvæðrar tengslamyndunnar innan fjölskyldunnar 

(Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2019).  

Áfengis- og vímuefnaneysla foreldra er ekki talin hafa bein áhrif á hegðun barns en hún 

getur haft í för með sér afleiðingar sem leiða seinna meir til frávikshegðunar hjá barninu. 

Auknar líkur eru á því að daglegt fjölskyldulíf fari úr skorðum séu foreldrar í neyslu. Þetta getur 

leitt af sér að barnið verði fyrir eða horfi upp á ofbeldi eða vanrækslu innan fjölskyldunnar. 

Ofan á það geta foreldrar þróað með sér þunglyndi eða jafnvel framið afbrot. Þessir þættir 

auka líkurnar á frávikshegðun barnsins líkt og ofbeldis- og afbrotahegðun (Andershed og 

Andershed, 2014).  

4.2 Einstaklingsbundnir áhættuþættir 

Tilteknir eiginleikar barns geta aukið líkur á þróun áhættuhegðunar (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2008). Hér er farið yfir helstu áhættuþætti sem snúa að sjálfu barninu en ekki 

umhverfi þess og einblínt á afbrota- og ofbeldishegðun. 

4.2.1 Jafningjaáhrif  

Unglingar sem eiga vini sem sýna af sér frávikshegðun á borð við ofbeldis- og afbrotahegðun 

eru í aukinni hættu á að sýna af sér samskonar hegðun. Börn sem umgangast félaga sem eru 

hlynntir því að beita ofbeldi við vissar aðstæður og sýna af sér frávikshegðun eru í aukinni 

hættu að sýna af sér svipaða hegðun og tileinkað sér slíkt viðhorf. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að þessi áhættuþáttur tvöfaldi líkurnar á að barn sýni af sér ofbeldis- og afbrotahegðun 

(Bernat o.fl., 2012; Andershed og Andershed, 2014; de Vries o.fl., 2016).  

Þegar barn stígur sín fyrstu skref inn í unglingsárin verða jafningjaáhrifin sífellt öflugri. Á 

þessum árum byrja börn að eyða meiri tíma með jafnöldrum sínum og verða fyrir áhrifum 

þeirra og styrkingu. Sambandið á milli andfélagslegra jafningjahópa og áfengis- og 

vímuefnaneyslu er gagnkvæmt. Það þýðir að áfengis- og vímuefnaneysla leiðir til þess að barn 

umgangist andfélagslega jafningja og að umgangast andfélagslega jafningja stuðlar að áfengis- 

og vímuefnaneyslu barnsins (Mehus o.fl., 2018). Áhrif jafningja hefur auk þess áhrif á aðra 

áhættuþætti sem stuðla að afbrota- og ofbeldishegðun (WHO, 2018).  
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4.2.2 Áfengis- og vímuefnaneysla 

Áfengis- og vímefnaneysla tengist frávikshegðun með vissu en deilt er um hvort komi á undan. 

Ýmsar rannsóknir benda til þess að frávikshegðun komi á undan áfengis- og vímuefnaneyslu á 

meðan aðrar segja neyslu vera undanfara frávikshegðunar. Áfengis- og vímuefnaneysla getur 

haft keðjuverkandi áhrif á áhættuþætti frávikshegðunar. Auknar líkur eru á því að barnið lendi 

í slæmum félagsskap og samband við foreldrar versnar sé það að neyta áfengis og vímuefna 

(Andershed og Andershed, 2014; Dembo o. fl., 2007).  

Flest börn byrja að neyta áfengis á aldrinum 12 til 16 ára. Á þessum aldri hefur heili þeirra 

ekki náð að fullþroskast. Dómgreind þeirra skerðist þegar þau neyta áfengis og vímuefna og 

getur það haft skaðleg áhrif á bæði heilsu þeirra og öryggi. Áhrif beinast að stöðvum í framheila 

unglingsins þar sem hæfnin til þess að stjórna skapi, meta aðstæður og taka ákvarðanir leynist 

(Sharp, 2019). Á þessum árum hafa áhrif jafningja meira vægi en áhrif foreldra. Unglingar byrja 

oft að drekka til þess að uppfylla félagslegar og persónulegar þarfir. Auk þess geta ástæður 

verið að þau vilja efla sambandið við jafnaldra og hefja ný sambönd við aðra jafnaldra. Því fyrr 

sem börn byrja að neyta áfengis því meiri líkur á að þau lendi í kast við lögin þegar þau verða 

eldri (WHO, 2018).  

4.2.3 ADHD og hvatvísi 

Athyglisbrestur og ofvirkni (ADHD) hjá börnum getur verið áhættuþáttur fyrir ofbeldishegðun 

en það á þó aðallega við um unglinga. ADHD getur haft beint áhrif á velgengni í skóla og hefur 

það einnig áhrif á sjálfsmat unglinga sem getur leitt til ofbeldishegðunar (Bernat o. fl., 2012). 

ADHD getur komið af stað keðjuverkandi áhrifum. ADHD barnsins getur leitt til erfiðleika í 

samskiptum við foreldra sína og getur það haft neikvæð áhrif á uppeldisaðferðir þeirra sem er 

beinn áhættuþáttur frávikshegðunar (Andershed og Andershed, 2014). Rannsóknir hafa leitt í 

ljós að algengt er að það sé tenging á milli ADHD og annarra raskana. Ef þau börn fá ekki 

viðeigandi aðstoð séu helmingslíkur á að það þrói með sér andfélagslegan persónuleika 

(Biederman, Newcorn og Sprich, 1991). 

Börn sem eru hvatvís eiga erfiðara með að fylgja reglum og gera hluti án þess að hugsa 

um afleiðingarnar. Hvatvísi getur auk þess leitt til ofbeldis- og afbrotahegðunar þar sem barnið 

getur átt erfitt með að hemja sig í erfiðum og krefjandi aðstæðum (Andershed og Andershed, 

2014; Calkins og Keane, 2009). Örugg tengslamyndun milli barns og foreldra gegnir 

lykilhlutverki þegar um er að ræða hvatvís börn og börn með ADHD. Þau börn eru líklegri til 



23 

þess að sýna af sér áhættuhegðun en þau börn sem ekki eru hvatvís eða með ADHD (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2008).  

4.2.4 Skapgerð og neikvæðar lausnir 

Börn sem eru með erfiða skapgerð eru mun líklegri til að þróa með sér hegðunarerfiðleika og 

áhættuhegðun en önnur börn (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2019). Sum börn hafa viðhorf og 

gildi sem víkja frá viðmiðum samfélagsins og einkennast af sjálfhverfu. Þessi börn skynja og 

túlka aðstæður öðruvísi en aðrir og beita neikvæðum lausnum og aðferðum við þær aðstæður. 

Börnin geta illa áttað sig á hvernig þau eigi að bregðast við aðstæðum og leiðir það oft til 

ofbeldisfullra viðbragða. Tilfinningarnar sem þessi börn upplifa eru oft erfiðar og þeim finnst 

oft eins og þeim sé ögrað sem gerir það að verkum að þau reiðast enn meira. Þetta kallast 

félagsskilningur (Andershed og Andershed, 2014).  

4.2.5 Kyn 

Rannsóknir hafa sýnt að marktækur munur er á kynjunum þegar litið er til ofbeldishegðunar 

og spilar félagsmótun þar stórt hlutverk. Það er oft lagt mikið upp úr því að stúlkur sýni góða 

framkomu og haldi meira aftur af sér heldur en drengir. Drengir njóta oft meira frelsis og fá að 

vera fyrirferðameiri. Kyn hefur ekki einungis áhrif á þátttöku einstaklings í ofbeldi heldur einnig 

hvers konar ofbeldi hann verður fyrir eða beitir. Niðurstöður fjölda rannsókna hafa leitt í ljós 

að strákar eru líklegri en stelpur til þess að beita líkamlegu ofbeldi. Auk þess hefur tölfræðin 

sýnt að afbrotatíðni sé hæst hjá ungum karlmönnum (Baxendale o.fl., 2015; Collette o. fl., 

2015). 

Örugg tengsl milli foreldra og barns eru sterkari hjá stelpum heldur en hjá strákum og 

skýrir það að hluta til hvers vegna afbrotahegðun er meiri hjá strákum heldur en stelpum 

(Hoeve o.fl., 2012). Dæmi eru um rannsóknir sem komast að þeirri niðurstöðu að stelpur eru 

líklegri til þess að þróa með sér tvíbend tengsl á meðan strákar tileinka sér frekar forðandi 

tengslamynstur. Þetta hefur þær afleiðingar að strákar eru þá líklegri til þess að tileinka sér 

árásargjarna eiginleika og ytri vandamál líkt og afbrotahegðun en stelpur eru líklegri til þess 

að tileinka sér innri vandamál líkt og kvíða og þunglyndi (Del Giudice, 2009). Aðrar rannsóknir 

hafa varpað ljósi á að strákar séu berskjaldaðri fyrir áhættuþáttum sem leiða til 

afbrotahegðunar heldur en stelpur og séu því líklegri til þess að fremja afbrot (Hoeve o.fl., 

2012). Séu tengsl stelpna við foreldra sína ekki örugg eru þær líklegri en strákar að þróa með 
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sér frávikshegðun en strákar sem finna ekki örugg tengsl við foreldra sína (Zheng og Cleveland, 

2015).  

Í þessum kafla var farið yfir þá áhættuþætti sem geta leitt til áhættuhegðunar á borð við 

afbrot og ofbeldi. Líkt og sjá má þá eru áhættuþættirnir margir og geta þeir allir haft áhrif hver 

á annan og spilað saman þegar litið er til afbrota- og ofbeldisehgðunar hjá unglingum. Í næsta 

kafla er farið yfir þau úrræði sem standa unglingum til boða sem hafa sýnt af sér 

áhættuhegðun á borð við afbrot og ofbeldi.  
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5 Úrræði 

Í þessum kafla verður farið yfir þau úrræði sem standa til boða unglingum sem brjóta af sér og 

beita ofbeldi. Það ber að tilkynna ef um áhættuhegðun barns og unglinga er að ræða 

samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002. Barnaverndarstarfsmenn þurfa að hafa góða 

þekkingu á barnaverndarlögum og því fylgir að geta túlkað lögin, þekkja málsmeðferðina og 

geta skrifað skýrslur sem verða seinna meir gögn í máli barnsins. Auk þess þarf 

barnaverndarstarfsmaður að hafa góða þekkingu á meðferðarstarfi með börnum og 

fjölskyldum þeirra og hafa yfirgripsmikla yfirsýn yfir þau úrræði sem eru í boði hverju sinni 

(Anni G. Haugen, 2008). Hvert barn er einstakt og er því mikilvægt að því sé mætt þar sem það 

er statt hverju sinni. Félagsráðgjafar eru þjálfaðir í þeirri nálgun ásamt því að hafa heildarsýn 

að leiðarljósi við mat á hvaða úrræði hentar hverju barni fyrir sig. Auk þess skulu 

félagsráðgjafar styðjast við nýjustu þekkingu og nýjustu og bestu aðferðir hverju sinni. Með 

þessu er börnum og fjölskyldum þeirra gefinn besta mögulega aðstoðin sem býðst á hverjum 

tíma (Halldór S. Guðmundsson og Hervör Alma Árnadóttir, 2019). Þegar grunur er um að barn 

hafi brotið af sér er mikilvægt fyrir barnið að atvikið sé rannsakað og því gert grein fyrir alvarleika 

brotsins. Hvort sem barnið er sakhæft eða ekki þá ber barnaverndarnefndum skylda til samkvæmt 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 að veita barninu stuðning, aðstoð og meðferð. Huga þarf að því að 

hvert tilfelli er sérstakt mál og skoða þurfi hvert mál fyrir sig. Meta þarf hvort barnið þurfi á stuðning 

og/eða meðferð að halda. Mikilvægt er að heildarsýn sé höfð í fyrirrúmi þegar mál barna koma á 

borð starfsmanna barnaverndarnefnda. Barnaverndarstarfsmaðurinn þarf að afla upplýsinga frá 

lögreglu um hvort barnið hafi áður komið við sögu. Að lokinni könnun þarf starfsmaður að gera 

greinargerð um niðurstöður hennar og ef þörf er fyrir áætlun þarf að vinna hana (Barnaverndarstofa, 

2020c).  

Samkvæmt 1. mgr. 12. gr. barnaverndarlaga (nr. 80/2002) skulu barnaverndarnefndir 

beita þeim úrræðum sem best eiga við hverju sinni til að tryggja velferð og hagsmuni barnsins. 

Fyrst er úrræðum líkt PMTO og MST beitt þar sem þau eru vægari kostir en Stuðlar og önnur 

meðferðarheimili. Það er þó ekki nauðsynlegt að hafa lokið MST-meðferð svo hægt sé að sækja 

um vistun á Stuðlum eða öðru meðferðarheimili (Barnaverndarstofa, 2020c). MST, PMTO og 

ART skila árangri samkvæmt rannsóknum sem hafa verið framkvæmdar hérlendis (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2019).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að ofbeldi er alvarlegt vandamál meðal barna og unglinga í 

Reykjavík. Brýn þörf er á meðferðarúrræðum og auknu forvarnarstarfi á höfuðborgarsvæðinu 
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fyrir börn sem hafa sýnt af sér afbrota og ofbeldishegðun þar sem virk úrræði duga ekki til. 

Þegar ósakhæf börn brjóta af sér er það hlutverk barnaverndar að bregðast við. Auk þess þarf 

barnavernd ásamt lögreglu að vinna náið saman þegar sakhæf börn brjóta af sér. Það er 

mikilvægt að brugðist sé við afbrotahegðun barna á uppbyggilegan hátt (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2014; Umboðsmaður barna, 2017; Barnaverndarstofa, 2020c). Hér verður 

gerð nánari grein fyrir þeim úrræðum sem standa börnum til boða sem brjóta af sér og beita 

ofbeldi.  

5.1 PMTO 

PMT er gagnreynd aðferð (e. evidence-based practice) ætluð foreldrum í þeim tilgangi að 

kenna þeim tækni til að breyta óæskilegri hegðun barna sinna. Aðferðin er notuð til meðferðar 

auk þess að vera notuð í forvarnarskyni. Parent management training – oregon aðferðin eða 

PMTO er ein elsta og helsta PMT aðferðin. PMTO fellur undir það að vera gagnreynt 

meðferðarúrræði (e. evidence based intervention)(Kazdin, 2005). PMTO foreldrafærni er 

meðferðarprógram sem er ætlað foreldrum barna sem glíma við hegðunarvanda. Úrræðið er 

hugsað fyrir foreldra barna á leik- og grunnskólaaldri. PMTO er hugsað sem snemmtækt 

inngrip til þess að koma í veg fyrir frávikshegðun sem getur verið afleiðing hegðunarerfiðleika 

ef ekki er gripið snemma inn í (Barnaverndarstofa, e.d.-b).  

Þjónustan sem stendur fjölskyldum til boða eru í formi einstaklingsmeðferðar, 

hópmeðferðar og foreldranámskeiðs. Einstaklingsmeðferðin er sérstaklega sniðin að þörfum 

hverrar fjölskyldu. Hún felur í sér vikuleg viðtöl hjá PMTO-meðferðaraðila ásamt fjölþættum 

stuðningi sem er í formi heimaverkefna, stuðningssímtala og funda með öðrum kerfum. Dæmi 

um önnur kerfi getur verið skólakerfið. Vikulegu viðtölin geta orðið allt að 25 skipti. 

Hópmeðferðin hefur hliðstæð markmið líkt og einstaklingsmeðferðin. Hópmeðferðin fer fram 

einu sinni í viku í fjórtán vikur í senn. Um er að ræða hópfundi undir stjórn PMTO-

meðferðaraðila og á milli funda vinna foreldrar verkefni og fá stuðning í formi símtala. 

Foreldranámskeið standa foreldrum til boða ef um er að ræða væga hegðunarerfiðleika eða 

ef börn eru í áhættu að þróa hegðunarerfiðleika. Námskeiðið stendur yfir í átta vikur og hittist 

foreldrahópurinn einu sinni í viku í tvær og hálfa klukkustund (Barnaverndarstofa, e.d.-d).  

PMTO aðferðin var þróuð út frá líkani Patterson og félaga um þróun andfélagslegrar 

hegðunar til þess að kenna foreldrum barna með hegðunarvandkvæði að stuðla að æskilegri 

hegðun (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2019). Aðferðin byggir einnig á Social Ineraction 
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Learning (SIL) líkani Patterson sem beinir sjónum sínum að áhrifum foreldra og jafningja. 

Líkanið sýnir að foreldrar spila mikilvægt hlutverk í myndun samskipta barna sinna við aðra á 

unglingsárunum. Þau samskipti hafa svo áframhaldandi áhrif á hvort barnið leiðist út í 

áhættuhegðun. Líkanið skilgreinir leiðir til forvarnar (Sigmarsdóttir o.fl., 2013). Líkt og kemur 

fram í kaflanum um áhættuþætti þá hafa jákvæð samskipti á milli foreldra og barns 

fyrirbyggjandi áhrif á áfengis- og vímuefnaneyslu barns ásamt því að koma í veg fyrir annars 

konar áhættuhegðun. Jákvætt utanumhald í fjölskyldu, líkt og eftirlit, minnkar líkur á 

áhættuhegðun barns. Auk þess skipta eiginleikar barnsins miklu máli þegar þessi aðferð er 

notuð (Mehus o.fl., 2018; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2019). 

5.2 MST 

MST er fjölkerfameðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu samkvæmt 7. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Úrræðið er fyrir fjölskyldur barna á aldrinum 12-18 ára sem 

glíma við alvarlegan hegðunarvanda á mörgum sviðum. Í meðferðinni er gerð krafa á að barnið 

búi á heimili fjölskyldunnar þar sem meðferðin fer þar fram. Meginmarkmið MST eru að barnið 

stundi skóla eða vinnu og búi heima hjá sér. Auk þess eru markmiðin að koma í veg fyrir að 

barnið komist í kast við lögin, noti ekki vímuefni og beiti ekki ofbeldi eða hótunum. Meðferðin 

er hugsuð til þess að auka færni foreldra til þess að takast á við vanda sinna barna og finna 

leiðir til þess að nýta styrkleika fjölskyldunnar til fulls. Það er einblínt á að aðlaga markmiðin 

að þörfum hverrar manneskju (Barnaverndarstofa, e.d.-a) 

Hugmyndafræði MST má rekja til vistfræðikenningar Bronfenbrenner þar sem skilningur 

á einstaklingnum er fenginn með því að skoða samspil hans við umhverfi sitt. Litið er á hegðun 

út frá margþættu kerfi sem umlykur einstaklinginn. Samkvæmt kenningunni er best að skilja 

hegðun þegar hún er skoðuð í sínu náttúrulega umhverfi. Ásamt því beinir kenningin sjónum 

sínum að því að til þess að hámarka líkurnar á breyttri hegðun þurfa meðferðarúrræði að hafa 

getuna til þess að takast á við ýmis vandkvæði sem geta tengst hegðunarvanda einstaklingsins. 

Þess vegna takmarkar MST ekki umfang íhlutunar eingöngu við einstaklinginn heldur eru 

erfiðleikar á milli annarra kerfa sem umlykja einstaklinginn einnig skoðaðir. Meðferðarúrræðið 

snýr því að öllu nærumhverfi barnsins og falla þar undir foreldrar, fjölskylda, jafningjahópur, 

skóli og tómstundir (Schoenwald, Brown og Henggeler, 2000; Barnaverndarstofa, e.d.-a). 

Árið 2019 bárust 105 umsóknir um MST meðferð og voru 87 þeirra samþykktar 

(Barnaverndarstofa, 2020a). Árið 2009 bárust aftur á móti 57 umsóknir í heildina og voru 43 
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þeirra samþykktar (Barnaverndarstofa, 2014). Út frá þessum tölum má segja að það hafi verið 

tæplega gríðarleg aukning í aðsókn MST úrræðisins á þessum tíu árum sem til skoðunar eru.  

5.3 Stuðlar 

Stuðlar er meðferðarstöð ríkisins á vegum Barnaverndarstofu og þjónar unglingum á aldrinum 

12-18 ára. Stuðlar skiptist í tvær deildir, annars vegar meðferðardeild og hins vegar lokaða 

deild. Börn sem vistuð eru á Stuðlum eiga við margvísleg vandamál að stríða og stríða mörg 

við ofvirkni og þunglyndi og önnur við kvíða. Hvert barn á að jafnaði við fjölþættan vanda að 

stríða og verður það til þess að það fellur undir fleiri en einn flokk (Barnaverndarstofa, e.d.-c).  

Greining á vanda barna og meðferð fer fram á meðferðardeildinni. Eingöngu starfsfólk 

barnaverndarnefnda getur sótt um vistun fyrir börn á meðferðardeildinni. Meðferðin sem þar 

fer fram stendur að jafnaði yfir í sex til átta vikur og getur deildin tekið á móti átta börnum í 

senn. Þar er einblínt á að laga meðferðina að þörfum hvers og eins. Það er lagt mikið upp úr 

því að auka hæfni til að nýta eigin styrkleika (Barnaverndarstofa, e.d.-c).  

Á lokuðu deildinni sem almennt er kölluð neyðarvistun er tekið á móti að hámarki fimm 

börnum í einu og vistun þeirra getur verið að hámarki 14 dagar í senn. Árið 2019 voru 82 börn 

vistuð á lokaðri deild Stuðla og var heildarfjöldi innskrifta 220. Í tæplega 40% tilvika var barnið 

16 ára (Barnaverndarstofa, 2020a). Einungis starfsfólk barnaverndarnefnda eða lögreglan í 

samráði við starfsfólk barnaverndarnefnda getur vistað börn á lokaðri deild. Ástæður fyrir 

vistun geta verið ofbeldi, óupplýst afbrot unglings, vímuefnaneysla, alvarlegir 

hegðunarerfiðleikar eða önnur stjórnlaus hegðun (Barnaverndarstofa, e.d.-c).  

Árið 2019 var 21 barn vistað á meðferðardeild Stuðla en í heildina bárust 28 umsóknir 

það árið. Af þessum 21 voru 18 drengir og þrjár stúlkur (Barnaverndarstofa, 2020a). Árið 2009 

bárust í heildina 67 umsóknir um vistun á Stuðlum og voru 57 þeirra samþykktar 

(Barnaverndarstofa, 2014). Síðastliðin fimm ár hafa drengir verið í meirihluta þeirra sem eru 

vistaðir í meðferð á Stuðlum og hefur fjöldi þeirra verið á bilinu 13 til 18 drengir. Fjöldi stúlkna 

sem hafa verið vistaðar á Stuðlum hefur verið á bilinu 10 til 14 en 2019 hefur verið 

undantekning frá þessu þar sem innritanir það árið voru þrjár stelpur (Barnaverndarstofa, 

2020a). Það virðist vera að umsóknum um MST og öllum líkindum PMTO líka séu að aukast á 

meðan þeim fækkar á Stuðlum. 
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5.3.1 Eftirfylgd Stuðla 

Eftir að barn hefur lokið meðferð á Stuðlum eða öðru meðferðarheimili þá er því ekki sjálfkrafa 

batnað af því sem varð til þess að það var vistað þar til að byrja með. Þess vegna er gríðarlega 

mikilvægt að þeim börnum sé fylgt eftir og að þau hafi þau tæki og tól sem þarf til þess að 

vinna úr sínum vandkvæðum. Eftirfylgd fyrir meðferðarheimilin eru í umsjá Stuðla og er sex 

mánaða framhald af meðferð Stuðla og Lækjarbakka. Ekki þarf að sækja sérstaklega um þá 

þjónustu heldur á hún að fást sjálfkrafa eftir vistun á meðferðarheimilunum. Markmið 

eftirfylgdar Stuðla er að efla virkni barnsins í tómstundum, skóla og vinnu auk þess að efla 

fjölskyldutengsl. Árið 2019 voru 23 einstaklingar í eftirfylgd á Stuðlum sem samsvarar ekki 

heildarfjölda þeirra sem luku við meðferð á öllum meðferðarheimilunum (Barnaverndarstofa, 

2020a).  

Það eru dæmi þar sem barn fer í MST-meðferð eftir vistun á Stuðlum eða öðrum 

meðferðum lýkur. Þetta er gert ef fjölkerfameðferðarúrræðið á betur við en eftirfylgd Stuðla 

(Barnaverndarstofa, 2020c).  

5.4 Meðferðarheimili Barnaverndarstofu 

Áður en að barn er vistað á meðferðarheimili skal það fara í greiningu og meðferð á Stuðlum. 

Meðferðarheimilið Lækjarbakki sem staðsett er á Rangárvöllum er ætlað unglingum sem sýna 

af sér afbrota- og ofbeldishegðun, eru í vímuefnaneyslu, eiga við alvarlegan hegðunarvanda 

að stríða eða félagslegan vanda af ýmsu tagi. Meðferðin tekur allt að sex mánuði og eftir það 

tekur við eftirfylgni Stuðla í allt að þrjá mánuði. Lögð er áhersla á félagsfærni og sjálfstjórn með 

ART-þjálfun. Auk þess er stuðst við aðferðir sem byggja á hugrænni atferlismeðferð 

(Barnaverndarstofa, 2010; Barnaverndarstofa, 2020c). ART (e. aggression replacement 

training) er þjálfun í félagsfærni og sjálfstjórn sem er fyrst og fremst ætluð unglingum sem 

sýna af sér afbrota- og ofbeldishegðun. Þjálfunin miðar að því að draga úr ofbeldi og 

frávikshegðun með því að kenna æskilega hegðun. Samhliða þjálfun barns er foreldrum þess 

veitt þjálfun til þess að auka virkni þjálfuninnar (Halldór Hauksson, e.d.).  

Meðferðarheimilinu að Laugalandi í Eyjafirði var lokað í byrjun árs 2021. Úrræðið var 

ætlað stúlkum á aldrinum 13 til 18 ára sem sýndu af sér afbrota- og ofbeldishegðun, voru í 

vímuefnaneyslu og áttu við alvarlegan hegðunarvanda að stríða (Olnbogabörn, e.d.).    

Takmarkaðar upplýsingar eru til um meðferðaheimilin en árið 2019 voru 20 unglingar 

vistaðir á þeim en árið 2009 var fjöldinn 81 (Barnaverndarstofa, 2020a;2014). Það hefur því 
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orðið gríðarleg fækkun á vistun barna á meðferðarheimilum á þessum tíu árum og mun þeim 

líklegast fækka enn meira eftir lokun Laugalands.  

Í þessum kafla var farið yfir þau úrræði sem eru í boði fyrir unglinga sem sýna af sér 

afbrota- og ofbeldishegðun. Í næsta kafla er fjallað um félagsráðgjöf í barnavernd og notkun 

gagnreyndra aðferða.  
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6 Félagsráðgjöf og gagnreyndar aðferðir 

Félagsráðgjafar gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Markmið félagsráðgjafar er að 

sporna við félagslegu ranglæti og vinna að lausn persónulegra og félagslegra vandamála 

(Félagsráðgjafarfélag Íslands, e.d.). Starf þeirra byggist á heildarsýn sem felur í sér að tekið sé 

tillit til allra þeirra þátta sem geta haft áhrif á einstaklinginn. Auk þess er lögð áhersla á að 

mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur og efla hann til sjálfshjálpar. Vegna starfs og 

menntunar sinnar hafa félagsráðgjafar yfirgripsmikla þekkingu á úrræðum og kerfum 

samfélagsins. Jafnframt búa þeir yfir kunnáttu um hvernig kerfin vinna saman. Starfssvið 

félagsráðgjafa nær yfir víðan völl og vinna þeir meðal annars með börnum og unglingum sem 

sýna af sér áhættuhegðun. Starf félagsráðgjafa í barnavernd er að stuðla að félagslegri-, 

andlegri og líkamlegri velferð barna. Auk þess nýtist þekking þeirra og fagmennska í að aðstoða 

þessi börn að finna þau úrræði sem henta í hverju tilfelli fyrir sig (Farley o.fl., 2009).  

 Í starfi sínu með unglingum sem sýna af sér afbrota- og ofbeldihegðun getur 

félagsráðgjafinn veitt margskonar aðstoð. Þar má nefna einstaklingsviðtöl, fjölskylduviðtöl og 

hópavinnu. Mikilvægt er að setja raunhæf markmið út frá hverju tilfelli fyrir sig sem að lokum 

skal stuðla að lausn á vandanum. Lausnin felur oft í sér að gera grein fyrir styrkleikum og 

björgum sem geta yfirbugað þann vanda sem hefur tekið yfir (Farley o. fl., 2009).  

6.1 Gagnreynt vinnulag 

Mikilvægt er að fagfólk taki ígrundaðar ákvarðanir og þá einkum þegar unnið er með börnum. 

Markmiðið með gagnreyndu vinnulagi (e. evidence based practice) er að auka gæði 

vinnubragða fagfólks með því að nýta fyrirliggjandi rannsóknir og tengja þær við vinnu sína 

með notendum. Félagsráðgjafinn skal því stöðugt vera í leit að nýrri þekkingu og með 

hagsmuni notandans að leiðarljósi. Ferlið samanstendur af fimm þrepum. Fyrst skal setja fram 

spurningu og er það gert með því að afla ítarlegra upplýsinga um þarfir notandans og vilja. Í 

framhaldi af því skal leita niðurstaðna nýrra rannsókna til að svara spurningunni. Þriðja þrepið 

er að meta gildi rannsóknanna á gagnrýninn hátt. Þar á eftir skal samhæfa niðustöður og 

faglegt mat að þörfum, aðstæðum og viðhorfum notandans. Að lokum er lagt mat á útkomuna 

með því að skoða árangur og skilvirkni. Gagnreynt vinnulag snýr að því hvaða nálgun skal vera 

beitt og nær yfir fyrrnefnd þrep. Með því nota gagnreynt vinnulag í starfi sínu geta 

félagsráðgjafar verið leiðandi í þróun nýrra meðferðarúrræða fyrir börn og unglinga í vanda 
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ásamt því að styrkja faglegt starf (Halldór S. Guðmundsson og Hervör Alma Árnadóttir, 2019; 

Cohen, 2011). 

PMTO og MST eru úrræði sem fjallað var um í fimmta kafla og flokkast undir gagnreynt 

úrræði (e. evidence based intervention). Með notkun þess er lögð áhersla á að úrræðið hafi 

reynst öðrum árangursríkt samkvæmt niðurstöðum fyrri rannsókna (Halldór S. Guðmundsson 

og Hervör Alma Árnadóttir, 2019). Ekki má rugla saman gagnreyndu vinnulagi og gagnreyndu 

úrræði. Gagnreynt vinnulag snýr að þeirri nálgun sem skal taka á meðan gagnreynt úrræði er 

úrræðið sjálft. Markmiðið með gagnreyndu vinnulagi er í þessu samhengi að finna gagnreynt 

úrræði sem hentar hverju sinni og hefur sýnt að skili árangri (Mullen o.fl., 2007; Halldór S. 

Guðmundsson og Hervör Alma Árnadóttir, 2019).  

 Í þessum kafla var fjallað um félagsráðgjöf og gagnreyndar aðferði. Nú að lokum eru 

niðurstöður dregnar saman og ályktanir af þeim dregnar. 
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7 Umræður 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að skoða helstu áhættuþætti unglinga sem brjóta af sér og 

beita ofbeldi. Rýnt var í tíðni tilkynninga um afbrot barns og barn sem beitir ofbeldi ásamt því 

að greina frá því hvaða úrræði standa þeim börnum til boða. Leitast var við að svara 

rannsóknarspurningunum: Hverjir eru megin áhættuþættir barna sem beita ofbeldi og brjóta 

af sér? Hvaða úrræði standa þeim til boða? 

Gögn um tilkynningar sem voru til skoðunar í kaflanum um tíðni tilkynninga komu frá 

barnavendarnefnd Reykjavíkurborgar. Aðrar nefndir á höfuðborgarsvæðinu voru ekki með 

slíkar upplýsingar tiltækar og ein þeirra neitaði um aðgang að þeim. Þetta vekur upp 

spurningar á borð við: hver er ástæðan? Getur verið að þetta hafi áhrif á greiningu á vanda 

barnanna og þeim úrræðum sem gripið er til? Spyrja má hvort skortur á slíkum upplýsingum 

geti dregið úr möguleika á því að viðeigandi úrræði séu sett á laggirnar. SOF-kerfið sem notað 

er í barnavernd er sett upp til þess að auðvelda skráningu og yfirsýn mála sem koma á borð 

barnaverndarnefnda. Það þyrfti þó að vera ítarlegri skráning um alvarleika brotanna. Þar sem 

ekki er hægt að fá frekari upplýsingar en aldur, kyn, búseta og undir hvaða flokk tilkynningin 

fellur þá er ekki hægt að gera sér grein fyrir alvarleika brotanna. Þeir flokkar sem voru til 

skoðunar í þessu verkefni voru afbrot barns og barn sem beitir ofbeldi. Það liggur í augum uppi 

að tilfelli séu misalvarleg og tegundir þeirra breytilegar. Vinna þarf könnun og skráningu 

barnaverndarmála á skipulagðan hátt svo að vandinn verði sýnilegri og með því verður 

auðveldara að sjá hvað þurfi að bæta og hverju þarf að breyta (Barnaverndarstofa, 2020c).  

Niðurstöður sýna að afbrotum íslenskra barna hefur fækkaði töluvert mikið milli áranna 

2009 og 2019. Spyrja má hvað skýri þessa miklu fækkun tilkynninga. Tilkynningar um afbrot 

barns á aldrinum 13-18 ára voru 719 árið 2009 en sú tala var komin niður í 42 árið 2019. Fjöldi 

tilkynninga um börn sem beita ofbeldi hefur hins vegar lítið sem ekkert breyst. Árið 2009 voru 

þær 133 en árið 2019 voru þær 155 talsins (Velferðasvið Reykjavíkurborgar, e.d.). Það má því 

túlka að úrræði og forvarnarstarf sé ekki að skila sér sem skildi þegar litið er eingöngu á 

flokkinn barn sem beitir ofbeldi.  

Áhættuþættir afbrota- og ofbeldishegðunar hjá börnum og unglingum eru töluvert 

margir og af ýmsum toga. Í þessu verkefni var einblínt á þá áhættuþætti sem greint er frá í 

ESTER og tengjast ofbeldi og afbrotum barna. Helstu áhættuþættirnir sem tengjast fjölskyldu 

barnsins eru uppeldisaðferðir foreldra, tengsl við foreldra og heimilisaðstæður. Helstu 

einstaklingsbundnu áhættuþættirnir sem leiða til afbrota og ofbeldishegðunar hjá unglingum 
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eru jafningjaáhrif, áfengis- og vímuefnaneysla, ADHD og hvatvísi, skapgerð og neikvæðar 

lausnir og að lokum kyn. Það sem virðist standa mest upp úr eru jafningjaáhrifin og tengsl 

barns við foreldra sína. 

Kenningarnar sem fjallað var um í öðrum kafla virðast ná vel utan um þá áhættuþætti 

sem geta leitt til afbrota- og ofbeldishegðunar. Vistfræðikenningin undirstrikar mikilvægi þess 

að heildarsýn sé höfð að leiðarljósi þegar skoðaður er vandi barna og unglinga. Mikilvægt er 

að litið sé til allra þátta sem geta átt í hlut. Oft er það ekki einn áhættuþáttur sem liggur að 

baki fávikshegðunar heldur nokkrir sem spila saman. 

Í þessu verkefni var farið stuttlega yfir þau úrræði sem standa unglingum sem brjóta af 

sér og beita ofbeldi til boða. MST, PMTO og Stuðlar eru helstu úrræði Barnaverndarstofu. Líkt 

og fram hefur komið er brýn þörf á meðferðarúrræðum og auknu forvarnarstarfi á 

höfuðborgarsvæðinu fyrir þann hóp þar sem virk úrræði duga ekki til. MST og PMTO byggja 

bæði á gagnreyndum aðferðum. Mikilvægt er að gripið sé inn í eins fljótt og unnt er þegar 

áhættuþættir gera vart um sig hjá börnum þar sem það hefur sýnt sig að afleiðingar þeirra 

geta fylgt þeim upp í unglings- og fullorðinsárin. Markviss íhlutun ásamt stuðningi við börn og 

fjölskyldur þeirra getur komið í veg fyrir frekari vanda (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008; 

Patterson o.fl., 1989).  

Öll börn eiga rétt á því að fá að lifa góðu lífi og veltur það oft á tækifærum sem þeim 

bjóðast eða bjóðast ekki. Það er mikilvægt fyrir félagsráðgjafa og aðra sem starfa með börnum 

að vera vakandi fyrir þeim áhættuþáttum sem geta leitt til áhættuhegðunar á borð við ofbeldi 

og afbrot. Auk þess er mikilvægt að búa yfir kunnáttu um þau úrræði sem standa þeim til boða 

og sýna árangur. Með notkun gagnreyndra aðferða og með heildarsýn að leiðarljósi geta 

félagsráðgjafar veitt börnum, unglingum og fjölskyldum þeirra bestu mögulegu aðstoð sem 

samfélagið hefur upp á að bjóða hverju sinni. Barn sem skortir tækifæri og fyrirmyndir til 

farsællar félagslegrar þátttöku skal vera gripið af fagaðilum sem fyrst. 

 

 

____________________________________ 

         Theodóra Kristjánsdóttir 
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