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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um áhættuhegðun stúlkna og hún borin saman við 

áhættuhegðun drengja. Varpað er ljósi á kenningar og líkön sem tengja má við 

áhættuhegðun barna en þar á meðal er fjallað um félagslegt taumhald, 

félagsnámskenninguna, stimplunarkenninguna, vistfræðilíkan Belsky og líkan Patterson 

um þróun andfélagslegrar hegðunar. Fjallað er um hvernig þróun áhættuhegðunar getur 

átt sér stað í barnæsku sem og á unglingsárum ásamt því að dregnir eru fram kynbundnir 

áhættuþættir sem geta haft ríkuleg áhrif á líf stúlkna. Varpað er ljósi á tíðni tilkynninga 

um áhættuhegðun og fjölda barna í úrræðum á vegum Barnaverndarstofu þá eru einnig 

tekin fyrir úrræði sem standa til boða fyrir börn sem sýna  áhættuhegðun. Fjallað er um 

starf félagsráðgjafa, hvernig sérþekking þeirra og nálgun getur nýst í starfi með stúlkum 

sem sýna  áhættuhegðun. 
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Formáli  

 
Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaritgerð til BA prófs í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Unnur Valgerður 

Ingólfsdóttir og vil ég þakka henni innilega fyrir góðar leiðbeiningar, aðstoð og skilning á 

strembnu ferli. Sömuleiðis vil ég þakka móður minni Önnu Júlíönu Þórólfsdóttur fyrir að 

hafa staðið við bakið á mér og hvatt mig heilshugar í námi og öllu sem ég tek mér fyrir 

hendur. Það eru fleiri, og raunar ófáir, sem hafa veitt mér stuðning í gegnum námið en 

meðal þeirra eru bræður mínir og mágkonur, amma, guðfaðir minn og systir, ásamt 

yndislegum vinkonum sem ég bæði kynntist í náminu og aðrar sem hafa staðið lengur við 

hlið mér. Kærar þakkir sendi ég til prófarkalesara og systur mömmu fyrir að hjálpa mér 

við að leggja lokahönd á verkið. Það er ótalmargt sem ég tek með mér úr náminu, viska, 

þekking, frábærar minningar og krefjandi en góðar stundir. Að lokum vil ég tileinka 

ritgerðina föður mínum sem lést úr krabbameini 2015 en ég veit að hefði verið svo stoltur 

og ánægður með stelpuna sína.
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1 Inngangur  
Í þessu verkefni er fjallað um stúlkur sem sýna áhættuhegðun og hún borin saman við 

áhættuhegðun drengja. Tölfræði frá Barnaverndarstofu sýnir fram á að áhættuhegðun er 

almennt algengari á meðal drengja en á meðal stúlkna, spyrja má hvort hætta sé á því að 

þær gleymist í umræðunni. Markmið ritgerðarinnar er að kanna hvers konar 

birtingarmynd áhættuhegðunar er algengust meðal stúlkna ásamt því að varpa ljósi á 

hvernig kynbundnir áhættuþættir geta orsakað áhættuhegðun eða ýtt undir alvarleika 

hennar. Við gagnaöflun var notast við ritrýndar greinar og bækur, árs- og 

samanburðarskýrslur frá Barnaverndarstofu ásamt upplýsingum af heimasíðu um úrræði 

á vegum þeirra og löggjöf barnaverndarmála.  

Kveikjuna að  verkefninu má rekja til barnæsku minnar. Móðir mín starfaði lengi vel á 

meðferðarheimilinu Laugalandi með stúlkur sem sýndu fram á áhættuhegðun og þurftu 

á inngripi að halda og hefur það starf ávallt verið mér mikill innblástur. Ég ákvað  því að 

fjalla um áhættuhegðun stúlkna með tilliti til kenninga, tilkynninga um áhættuhegðun til 

barnaverndarnefnda, orsaka áhættuhegðunar, áhættuþátta sem og verndandi þátta, 

úrræða sem tiltæk eru þeim til stuðnings og starfsaðferða sem átt geta við í starfi með 

stúlkunum. Ritgerðinni er ætlað að beina sjónum að málefnum stúlkna sem sýna 

áhættuhegðun. Jafnframt er fjallað um mikilvægi þess að veita stúlkum sem sýna 

áhættuhegðun viðeigandi stuðning. Áhættuhegðun stúlkna getur verið þeim, og öðrum 

sem í kringum þær eru, skaðleg en til þess að koma í veg fyrir frekari þróun er þörf á 

vitneskju um hverjar þarfir þessara stúlkna eru fyrir stuðningsúrræði. Leitað verður svara 

við spurningunni: „Er áhættuhegðun stúlkna frábrugðin áhættuhegðun drengja og ef svo 

er hverjar eru þarfir stúlknanna fyrir stuðningsúrræði?“ 

Ritgerðinni er skipt í sex kafla.  Á eftir  inngangi  er  fræðilegur bakgrunnur kynntur. 

Fjallað verður um áhættuhegðun stúlkna og kynnt til sögunnar kenning Travis Hirschi 

(1969) um félagslegt taumhald (e. social control) og félagsnámskenningu (e. social 

learning) Albert Bandura.  Þá verður fjallað stuttlega um stimplunarkenninguna.  Einnig 

verður fjallað um vistfræðilíkan Belsky (1980) og þróun andfélagslegrar hegðunar út frá 

líkani Patterson o.fl. (1989). Þá verður gerð grein fyrir kenningum í félagsráðgjöf og 

starfsaðferðum innan hennar. Í kafla þrjú er fjallað um áhættuhegðun barna með áherslu 

á stúlkur. Ljósi er varpað á upphaf þróunar á áhættuhegðun bæði í barnæsku og á 
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unglingsárum, kynbundna áhættuþætti og loks tíðni tilkynninga til barnaverndarnefnda 

um áhættuhegðun. Kafli fjögur fjallar um tegundir úrræða, beitingu þeirra og þjónustu 

Barnaverndarstofu við stúlkur sem sýna áhættuhegðun. Í kafla fimm er fjallað um hlutverk 

og sérþekkingu félagsráðgjafa, notkun heildarsýnar í starfi, starfsaðferðir í félagsráðgjöf 

og að lokum nálgun félagsráðgjafa í málefnum stúlkna sem sýna áhættuhegðun. Í 

lokakafla ritgerðarinnar eru umræður kynntar og lokaorð höfundar sett fram. 

 



11 

2 Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla er fjallað um kenningar sem tengja má við áhættuhegðun barna. Fyrst er 

fjallað um kenningu Travis Hirschi um félagslegt taumhald, svo félagsnámskenningu 

Albert Bandura og loks stimplunarkenninguna. Þá  er farið yfir vistfræðilíkan Belskys og 

líkan Pattersons um þróun andfélagslegrar hegðunar. Síðast en ekki síst er  fjallað um 

kenningar um félagsráðgjöf og starfsaðferðir innan hennar.  

2.1 Félagslegt taumhald  

Hugtakið félagslegt taumhald (e. social control) var upphaflega notað til útskýringar á 

leiðum samfélaga til að halda röð og reglu innan þeirra. Í kringum fyrri hluta 20. aldar var 

hugtakið þó brotið upp og ígrundað enn frekar. Í dag er það aðallega notað til útskýringar 

á afbrotahegðun sem einnig má flokka undir áhættuhegðun. Í kenningu sinni um 

félagslegt taumhald breytti Hirschi (1969) spurningu sinni úr „Af hverju gera þau þetta?“ 

í „Afhverju gera þau þetta ekki?“. Með þessu móti á hann við að hnupl eða þjófnaður í 

sjálfu sér er fljótlegri en að vinna sér inn fyrir því sem hugurinn girnist með hefbundinni 

vinnu. Glæpir eru öllum einstaklingum aðgengilegir en eftir því sem einstaklingar eru í 

meiri tengslum við stofnanir samfélagsins, svo sem skóla og fjölskyldu, því ólíklegri eru 

þeir til þess að brjóta lög og reglur.  

Neikvæðar afleiðingar glæpa geta bæði verið formlegar og óformlegar. Formlegar 

afleiðingar eru mögulegar refsingar sem fara í gegnum réttarkerfið en þær óformlegu eru 

viðhorf og möguleg höfnun frá þeim sem standa einstaklingum hvað næst. Talið er að 

óformlegar afleiðingar vegi þyngra hjá einstaklingum en  þær formlegu. Þegar 

einstaklingar fremja glæp eiga þeir á hættu að vera hafnað af þeim sem skipta þá máli 

hvort sem er félögum, foreldrum eða maka. Þar af leiðandi eru einstaklingar sem eiga í 

veikum tengslum við þessa aðila líklegri til þess að brjóta af sér því það eru færri þættir 

sem halda aftur af þeim. Hirschi vitnaði í Durkheim: „We are moral beings to the extent 

that we are social beings.“ eða „Við erum siðferðisverur upp að því marki sem við erum 

félagsverur“ á íslensku. Hann túlkaði þetta svo að ef einstaklingar eru ekki bundnir 

samfélaginu eða öðrum þegnum samfélagsins eru þeir ekki bundnir reglum þess og þar af 

leiðandi frjálsir til þess að haga sér í samræmi við eigin hagsmuni, sem oft leiðir til afbrota 

eða áhættuhegðunar (Hirschi, 1969). 
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Í félagslegu taumhaldi eiga sér stað félagstengsl (e. social bond) og hafa þau mikið um 

það að segja hvort að einstaklingar sýni af sér áhættuhegðun. Hirschi tilgreindi fjögur 

eftirfarandi atriði sem segja til um það hver félagstengsl einstaklinga eru.  

Í fyrsta lagi eru geð- og/eða félagstengsl (e. attachment) og á það við hversu miklu 

máli álit annarra skipta þá sem fremja glæpinn. Að því marki að einstaklingar eru 

tilfinningalega tengdir öðrum, svo sem foreldrum, vinum eða kennurum, og eru þeir 

einstaklingar ólíklegri til þess að fremja glæpi vegna ótta við að missa virðingu og tengsl 

við aðila sem skipta þá máli. 

Í öðru lagi er skuldbinding (e. commitment) við hefbundin markmið líkt og menntun 

eða starfsferil. Einstaklingar með slík áform fyrir framtíðina eru ólíklegri til þess að brjóta 

af sér þar sem að hætta er á því að ekkert verði úr framtíðaráformum vegna þess að 

viðkomandi þarf að afplána refsingu fyrir afbrot sín. Þar af leiðandi eru einstaklingar með 

framtíðaráform ólíklegri til þess að brjóta af sér en þeir sem ekki hafa framtíðaráform. 

Í þriðja lagi er þátttaka (e. involvement), eða hversu miklum tíma einstaklingar verja 

í hefbundnar athafnir líkt og skóla, vinnu, áhugamál eða íþróttir. Hugsunin á bak við það 

er sú að þegar meirihluti dagsins fer í að sinna slíkum þáttum er minni tími eftir af 

sólarhringnum til þess að stunda áhættuhegðun. Hann vitnar þá einnig í gamalt 

orðatiltæki sem segir: „Idle hands are the devils workshop“ eða „Aðgerðarlausar hendur 

eru verkfæri djöfulsins“ á íslensku.  

Í fjórða og síðasta lagi er trú (e. belief) á hefbundin viðmið, eða norm. Hirschi hélt því 

fram að breytilegt væri að hve miklu leyti einstaklingar trúa á siðferðilegt gildi laga og 

reglna samfélagsins. Sumir einstaklingar sýna lögum og reglum meiri virðingu en aðrir og 

eru þeir einstaklingar ólíklegri en hinir til þess að víkja frá þeim lögum og reglum sem 

gilda.  

Til eru aðrar kenningar sem fjalla einnig um áhættuhegðun og eru það til dæmis 

kenning Sutherland um ólík félagstengsl og kenning Matza og Sykes um réttlætingu. Í ljósi 

þeirra kenninga var Hirschi varkár í aðgreiningu röksemda sinna um breytileika milli 

einstaklinga í trú á hefbundin viðmið, en það gerði hann til þess að kenningunum yrði ekki 

ruglað saman. Í kenningu Sutherland um ólík félagstengsl er gengið út frá því að þeir hópar 

sem eru líklegri til að brjóta af sér vanvirði hefbundin gildi samfélagsins. Í kenningu Matza 

og Sykes um réttlætingu er gengið út frá því að einstaklingar verði að réttlæta glæpinn 
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áður en hann er framinn. Ólíkt því sem á við um þessar kenningar gengur kenning Hirschi 

út frá því að samfélög einkennist af einni siðferðisskipan og fellir kenning hans þar af 

leiðandi þá hugmynd að til séu hópar sem meta glæpi jákvætt. Kenning Hirschi um 

félagslegt taumhald gengur út á að afbrotamenn brjóta í raun í bága við lög sem þeir trúa 

á en sýna trú sinni gagnvart lögum ekki jafn mikla virðingu og unnt væri. Rétt eins og 

meðlimir sömu kirkjunnar geta verið mis trúræknir þá geta samfélagsþegnar verið mis 

löghlýðnir (Hirschi, 1969). 

2.2 Félagsnámskenning Albert Bandura  

Samkvæmt félagsnámskenningu (e. social learning) Albert Bandura (1971) eru 

einstaklingar ekki keyrðir áfram af öflum hið innra sem þeir hafa ekki stjórn á og þeir eru 

heldur ekki hvattir áfram af samfélaginu til þess að sýna fram á einhverja ákveðna hegðun. 

Hann vildi meina að hegðun einstaklinga mótist vegna áhrifa af hegðun annarra í 

umhverfinu. Sem dæmi má nefna rannsókn hans sem kennd var við Bobo dúkkuna. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru börn, þeim var skipt upp í þrjá hópa en fyrsti hópurinn 

horfði upp á fullorðinn einstakling beita Bobo dúkkuna grófu líkamlegu og andlegu 

ofbeldi, annar hópurinn horfði upp á fullorðinn einstakling beita dúkkuna þvingandi og 

kúgandi ofbeldi, á meðan þriðji hópur barnanna var til viðmiðunar með ekkert fordæmi 

af nokkurs konar ofbeldi. Að þessu loknu fengu börnin sjálf að leika sér með dúkkuna. 

Niðurstöður rannsókninnar voru þær að börnin sem urðu vitni af ofbeldi gagnvart 

dúkkunni voru talsvert líklegri en þau í viðmiðunarhópnum til að beita dúkkuna ofbeldi.  

Bandura (1971) fullyrðir að flest öll mannleg hegðun sé lærð í gegnum athugun, 

eftirlíkingu og líkanagerð, hvort sem hegðunin telst jákvæð eða neikvæð. Til þess að 

félagsnám eigi sér stað telur Bandura að fjögur skref þurfi að vera til staðar ásamt því að 

verða vitni af atburði sem lærist í gegnum félagsnám. Þessi fjögur skref eru athygli (e. 

attention), varðveisla í minni (e. retention), eftirlíking (e. reproduction) og hvatning (e. 

motivation). Í fyrsta skrefinu er eitthvað sem vekur áhuga einstaklinga og getur áhuginn 

sérstaklega vaknað ef fyrirmyndin er einhver sem einstaklingar líta upp til. Það getur til 

dæmis verið ofbeldi, afbrot eða einhvers konar áhættuhegðun sem ber með sér ávinning 

gerendum í hag. Í öðru skrefinu á Bandura við hversu vel atburður festist í minni 

einstaklinga, ef atburðurinn vekur ekki áhuga eða einhverskonar tilfinningu hjá þeim eru 

þeir ekki jafn líklegir til þess að muna hvað fór fram. Í þriðja skrefi fer fram eftirlíking þar 
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sem einstaklingar takast á við að líkja eftir því sem átti sér stað. Í fjórða og síðasta skrefinu 

upplifa einstaklingar hvatningu, frá sjálfum sér eða öðrum, til þess að framkvæma loks 

áhættuna. Þrátt fyrir þessi skref geta einstaklingar þó litið framhjá skrefunum og farið 

strax í að framkvæma ef að slíkur áhugi er fyrir hendi, mætti þá segja að einstaklingar 

væru að „...henda sér í djúpu laugina...“.  

2.3 Stimplunarkenning  

Í stimplunarkenningunni (e. social reaction theory) er mikið talað um fráviks- og 

afbrotahegðun sem má einnig flokka undir áhættuhegðun. Stimplunarkenningin gengur 

út frá því að einstaklingar eru stimplaðir sem frávik vegna áhættuhegðunar og þar af 

leiðandi er hægt að skoða hvort að stimplunin leiði til enn alvarlegri áhættuhegðunar. 

Þegar komið er fram við einstaklinga eins og afbrotamenn eru þeir líklegri til þess að haga 

sér samkvæmt því síðar meir. Henry Mayhew, félagslegur álitsgjafi, og taldi hann  að áköf 

löggæsla ætti ríkan þátt í mótun ungmenna sem fremja glæpi og eru slíkar ályktanir víða 

endurteknar í fræðunum (E. McLaughlin og T. Newburn, 2010). George Herbert Mead 

(1934) færði einnig rök fyrir því að sjálfið væri félagsleg uppbygging. Hann sagði hegðun 

einstaklinga vera afleiðingu þess hvernig aðrir sjá þá og stimpla. 

2.4 Vistfræðilíkan Belskys um áhættuþætti 

Belsky (1980) setti fram líkan sem útskýrir hvernig misbrestur í uppeldi barna verður til út 

frá ýmsum samverkandi þáttum í umhverfi þeirra. Ofbeldi og vanræksla getur verið 

afleiðing misbrests í aðbúnaði barna en skilgreina má ofbeldi sem óþarfa athöfn sem 

veldur eða getur valdið skaða. Hins vegar hefur vanræksla verið skilgreind sem skortur á 

nauðsynlegri athöfn sem veldur eða getur valdið skaða (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005; Knutson, 1995; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2019). Hugmyndarammi líkansins á 

rætur sínar að rekja til vistfræðikenningar Bronfenbrenner (1977, 1979) en Belsky taldi 

hann ekki taka nægilega mark á breytileika einstaklinga, til að mynda barna og foreldra 

og þroskaferli (e. ontogenic development) þeirra. Af þeim sökum tengdi Belsky útgáfu 

Burgess (1979) á atferlisþróun Tinbergen (1951) við vistfræðikenningu Bronfenbrenner. 

Með samþættingu þessara kenninga fékk Belsky út það sem honum fannst nægja til 

útskýringar á orsökum þess að misbrestur verður í aðbúnaði barna og úr varð líkan sem í 

dag er þekkt sem vistfræðilíkan Belsky.  
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Líkan Belsky (1980) byggir á fjórum stigum sem geta haft þau samverkandi áhrif að 

börn verða fyrir ofbeldi og/eða vanrækslu vegna misbrests í aðbúnaði þeirra. Út frá 

sviðunum fjórum hafa verið tilgreindir þættir sem fram koma á hverju sviði fyrir sig en 

það eru; einstaklingsþættir (e. individual factors), fjölskylduþættir (e. family factors), 

samfélagsþættir (e. social factors) og menningarþættir (e. cultural factors). Til staðar eru 

bæði áhættuþættir og verndandi þættir en misbrestur í uppeldisskilyrðum barna verður 

til þegar magn áhættuþátta er umfram magn verndandi þátta. Bæði áhættuþættir og 

verndandi þættir geta varað í skamman tíma eða verið langvarandi (Cicchetti og Lynch, 

1995). Á Mynd 1 má sjá vistfræðilíkan Belsky en samvirkni getur verið ýmist á milli sviða í 

líkaninu og á milli þátta innan sviðanna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005).  

 

Mynd 1. Vistfræðilíkan Belskys (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005, bls. 316) 
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Einstaklingsþættir geta legið bæði hjá börnum og foreldrum þeirra. 

Einstaklingsbundnir áhættuþættir foreldra geta til dæmis verið vímuefnaneysla, 

greindarskerðing eða þunglyndi. Dæmi um einstaklingsbundnir áhættuþættir barna geta  

verið ef börn fæðast fyrir tímann, þjást af veikindum eða eru fötluð. Einnig má nefna 

fjölskylduþætti eins og ágreining á milli foreldra og agavanda og félagslega þætti svo sem 

skort á stuðningi frá ættingjum, fátækt og atvinnuleysi svo eitthvað sé nefnt. 

Menningarlegir þættir geta meðal annars verið að ofbeldi sé álitið æskilegur þáttur í 

uppeldi barna eða að börn séu álitin sjálfbjarga ung að aldri. Þegar skoða á verndandi 

þætti á móti áhættuþáttum má líta svo á að þeir séu andstæðan. Þá væru verndandi 

þættirnir svo sem að foreldrar séu gæddir góðri greind, börn búa við líkamlegt og andlegt 

heilbrigði, samskipti milli foreldra góð, foreldrar njóti stuðnings frá ættingjum og að 

fjölskyldan búi í menningu þar sem áhersla er lögð á vernd barna (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2019). 

Mikilvægir verndandi þættir í lífi barna geta verið formlegur eða óformlegur 

félagslegur stuðningur. Formlegur félagslegur stuðningur  felst í aðstoð sem yfirleitt er 

veitt af hinu opinbera svo sem barnabætur, húsnæðisbætur og fæðingarorlof. 

Óformlegur félagslegur stuðningur er hins vegar aðstoð sem fjölskylda fær frá ættingjum, 

vinum og nágrönnum svo sem við pössun eða heimilishald (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005). Ef umfang og eðli áhættuþátta er mikið getur verið að formlegur og óformlegur 

stuðningur dugi ekki til og verður þá til misbrestur á aðbúnaði barna. Afleiðingar misbrests 

á aðbúnaði barna geta verið veigamiklar bæði fyrir börnin sjálf og samfélagið (Kamerman 

og Kahn, 1995). Fyrir börn sem búa við misbrest á aðbúnaði geta afleiðingar verið 

líkamlegar, tilfinningalegar, hugrænar, félagslegar og varðað hegðun. Birtingarmynd 

afleiðinganna geta verið margvíslegar svo sem marblettir og sár, kvíði og þunglyndi, 

námsörðugleikar og erfiðleikar við einbeitingu, erfiðleikar við að eignast vini og viðhalda 

vinasamböndum, hegðunarvandkvæði og áhættuhegðun (Barnett, Miller-Perrin og 

Perrin, 2011; Miller-Perrin o.fl., 2018; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2019) en í næsta kafla 

verður fjallað nánar um slík vandkvæði. 

2.5 Líkan Pattersons um þróun andfélagslegrar hegðunar 

Líkan Patterson o.fl. (1989) hefur það markmið að útskýra hvernig þróun andfélagslegrar 

hegðunar á sér stað hjá einstaklingum allt frá frumbernsku og í gegnum unglingsárin. 
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Þróun andfélagslegrar hegðunar má samkvæmt þeim rekja til röð atvika sem eiga sér stað 

í uppeldi barna og valda því að börn taka skref í átt að andfélagslegri hegðun. Atvik sem 

leitt geta til þróunar á andfélagslegri hegðun barna geta verið vegna skorts á aga eða að 

þau búi við óeðlilega mikið harðræði. Þessi börn skortir þá einnig oft stuðning, aðhald og 

eftirlit frá foreldrum sínum strax á ungaaldri. Þó skal tekið til greina að eiginleikar 

barnanna sjálfra, svo sem erfið skapgerð eða ADHD, geta skipt miklu máli í þessu 

samhengi. Þau börn eru líklegri en önnur til þess að þróa með sér hegðunarörðugleika og 

áhættuhegðun (Berk, 2010). Félagslegar aðstæður eru einnig taldar hafa áhrif á hæfni 

foreldra sem dæmi eru tekjulágir foreldrar líklegri en aðrir til þess að beita börn sín ofbeldi 

eða vanrækslu (Barnett o.fl., 2011; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2019). 

Út frá þessu ferli sem á sér stað á heimili barna í samskiptum þeirra á milli við foreldra 

hafa tvær almennar túlkanir verið settar fram. Annars vegar er það fyrr nefnd kenning 

Hirschi (1969) um félagslegt taumhald þar sem  litið er svo á að strangur agi og skortur á 

eftirliti barna orsaki truflun á tengslum barna og foreldra. Þegar slík truflun á sér stað á 

tengslum eiga börn erfitt með að samsvara gildum foreldra sinna og samfélagsins ásamt 

því að oft skortir þau fullnægjandi sjálfsstjórn. Börn sem sýna fram á slík viðhorf gagnvart 

yfirvaldinu hafa tilhneigingu til andfélagslegrar hegðunar (Elliott, Huizinga og Ageton, 

1985; Hirschi, 1969). Hins vegar býr sjónarmið félagslegra samskipta (e. social-

interactional perspective) yfir þeirri skoðun að foreldrar þjálfi börn sín til að framkvæma 

andfélagslega hegðun (Forehand, King, Peed og Yoder, 1975; Patterson, 1982; Snyder, 

1977; Wahler og Dumas, 1984). Birtingamynd þess getur átt sér stað í því að foreldrar 

sýna börnum sínum ekki viðeigandi viðbrögð, hvorki við jákvæðri hegðun né neikvæðri 

hegðun barna sinna. Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2019) setur fram dæmi þessu til 

stuðnings: „...ef barn heimtar sleikipinna í búð með því að öskra á foreldri sitt , þá láti 

foreldri undan barninu.“ Til móts við neikvæða styrkingu er jákvæð hegðun barna 

jafnframt hunsuð, svo sem ef börn sitja í rólegheitum að lita, og foreldrar sýna því ekki 

nokkra athygli. Með þessu móti eru foreldrar gagnvirkt að auka tíðni óæskilegrar 

hegðunar annars vegar og draga úr tíðni æskilegrar hegðunar hins vegar. Börn læra með 

þessum hætti að stjórna foreldrum sínum í gegnum þvingandi hegðun sem færist svo 

einnig yfir í annað umhverfi barnanna, svo sem í leik- og grunnskóla.  

Börn sem sýna andfélagslega hegðun eru líklegri en önnur börn til þess að eiga í 

námsörðugleikum. Námsörðugleikarnir geta birst  í að börn eiga erfitt með að fara eftir 
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fyrirmælum, sitja kyrr í sætinu sínu (Cobb, 1972; Cobb og Hops, 1973; Hops og Cobb, 

1974) ásamt því að námsframvindu þeirra er ábótavant (Hawkins og Lishner, 1987; Wilson 

og Hernstein, 1985) og þau eyða minni tíma í verkefni og heimavinnu (Shinn, Ramsey, 

Walker, O‘Neill og Steiber, 1987; Walker, Shinn, O'Neill og Ramsey, 1987; Dishion, Loeber, 

Stouthamer-Loeber og Patterson, 1983; Fehrmann, Keith og Reimers, 1987). Þegar á 

þennan stað er komið eiga þessi börn einnig á hættu  að verða fyrir höfnun af hendi 

„eðlilegra“ jafnaldra sem hefur í för með sér einangrun og mögulegt þunglyndi.  

Þegar á síðari bernskuár er komið, eða snemma á unglingsár, er algengt að börn sem 

sýna andfélagslega hegðun leiti í félagsskap annarra barna í svipaðri stöðu og mynda þar 

tengsl. Birtingamyndir óæskilegrar hegðunar verða alvarlegri og er hætt við því að þessi 

börn leiðist út í vímuefnaneyslu, fremji afbrot og tilheyrandi áhættuhegðun. Ef ekkert er 

unnið með vanda barnanna er hætta á að þau þrói með sér andfélagslega 

persónuleikaröskun. Slík röskun getur haft í för með sér fjölda vandkvæða sem hefur áhrif 

á einstaklingana sjálfa og þá sem í kringum þá eru (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2019). Á 

mynd 2 má sjá líkan Pattersons (1989) um þróun andfélagslegrar hegðunar. 

 

Mynd 2. Líkan Pattersons um þróun andfélagslegrar hegðunar (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 
2008, bls. 7; Patterson o.fl., 1989, bls. 266) 

Fjölmargar rannsóknir (Shaffer, 2000) hafa stutt við þetta líkan Pattersons o.fl. (1989). Út 

frá líkaninu hefur verið þróuð svokölluð foreldrafærniþjálfun (e. parent management 

training-Oregon model/PMTO) sem vinnur að því að kenna foreldrum barna með 

hegðunarvanda að efla æskilega hegðun barna sinna (Forgatch og Martines, 1999; 

Patterson og DeGarmo, 2005) en hér á landi hefur innleiðing PMTO verið á ábyrgð 
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Barnaverndar frá því haustið 2013. Haustið 2018 hóf Endurmenntun Háskóla Íslands svo 

að veita PMTO-meðferðarmenntun og sér Barnaverndarstofa um að tryggja 

áframhaldandi handleiðslu og stuðning að meðferðarmenntun lokinni. Það er gert til að 

stuðla að viðvarandi hárri fylgni við aðferðina þar sem hún er framkvæmd og er hugsuð 

fyrir fagfólk þeirra svæða sem innleiða PMTO hér á landi (Barnaverndarstofa, 2020; 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 1989). 

2.6 Kenningar um félagsráðgjöf og starfsaðferðir 

Út frá skilgreiningu Alþjóðasambands félagsráðgjafa talar Malcolm Payne (2014) um að 

lagt sé til að félagsráðgjöf byggi á þremur meginmarkmiðum. Í fyrsta lagi er það 

valdeflingarsjónarmið (e. empowerment views), í öðru lagi samfélagsbreytingarsjónarmið 

(e. social change views) og í þriðja lagi úrlausnarsjónarmið (e. problem-solving views).  

Með valdeflingarsjónarmiðinu er unnið að því markmiði að valdefla einstaklinga. 

Markmið valdeflingar er að öðlast mestu mögulegu vellíðan fyrir einstaklinga, hópa og 

samfélög með því að bæði stuðla að og auðvelda vöxt og sjálfsuppfyllingu. Í valdeflingunni 

felst kraftur sem gerir einstaklingum kleift að öðlast vald á tilfinningum sínum og sigrast 

á þjáningum og óhagræði sem á sér stað í lífi þeirra. Með þessu sjónarmiði leggja 

félagsráðgjafar áherslu á mikilvægi þess að veita einstaklingum aðstoð við að lifa lífi sínu 

með reisn með því að stuðla að þroska í hæfni og persónulegum samböndum. Feminískar 

kenningar byggja til dæmis á valdeflingu (Payne, 2014) og eru slíkar kenningar gagnlegar 

í vinnu með stúlkum á öllum aldri.  

Með samfélagsbreytingarsjónarmiðinu er unnið að því markmiði að samvinna og 

gagnkvæmur stuðningur eigi sér stað innan samfélaga svo að þeir kúguðustu og verst 

settu geti náð völdum á lífi sínu. Öllum einstaklingum er þá gert kleift að hafa aðgang að 

og taka þátt í að móta stofnanir sem allir geta átt og tekið þátt í. Aðrir fræðimenn kalla 

þetta sjónarmið „frelsisaðferðir“ þar sem að það frelsar fólk frá kúgun (Dominelli, 2009), 

eða umbreytingu þar sem að leitast er við að umbreyta samfélögum í þágu þeirra 

fátækustu og kúguðustu (Pease og Fook, 1999). Þessir fræðimenn gefa þá í skyn að illa 

settir og kúgaðir einstaklingar öðlist aldrei persónulega eða félagslega valdeflingu nema 

samfélagið breytist þeim í hag. Styðst þetta sjónarmið þá við eitt af helstu markmiðum 

félagsráðgjafar sem er að koma í veg fyrir félagslegt óréttlæti.  
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Með úrlausnarsjónarmiðinu er unnið að því að koma til móts við einstaklinga sem 

eiga í einhvers konar vandræðum. Sumir telja þetta sjónarmið eiga við um 

velferðarþjónustu sem miðar að því að koma til móts við þarfir einstaklinga og bæta þá 

þjónustu sem þeim stendur til boða. Félagsráðgjöf út frá þessu sjónarmiði viðheldur 

félagslegri skipan og gerð samfélagsins með því að styðja einstaklinga á erfiðum/krítískum 

tímum svo þeir geti endurheimt stöðugleika í líf sitt. Þetta sjónarmið lýsir einnig 

frjálslyndum hugsunarhætti þar sem að einstaklingum er frjálst að taka ákvarðanir í eigin 

lífi og þurfa þeir þá að lifa við afleiðingar mistaka sinna. Hlutverk félagsráðgjafar er þá að 

veita einstaklingum aðstoð við að aðlagast þessum hætti á að skipuleggja samfélagið og 

greiða úr vandamálum sem þeir ráða ekki við sjálfir. Í þessu sjónarmiði er oft notast við 

verkefnamiðaða nálgun (Payne, 2014).  

Sjónarmiðin byggja öll á mismunandi nálgunum en eiga þó  margt sameiginlegt. Til 

dæmis eru valdefling og samfélagsbreyting sjónarmið sem snúa bæði að breytingum og 

þróun. Að auki snúast valdeflingar- og úrlausnarsjónarmiðin bæði að einstaklingsmiðuðu 

starfi fremur en víðtækari samfélagslegum markmiðum. Flestar hugmyndir um 

félagsráðgjöf innihalda eitthvert þessara sjónarmiða eða viðurkenna réttmæti hinna  

þáttanna (Payne, 2014). Að lokinni þessari fræðilegu umfjöllun viðfangsefnisins verður í 

næsta kafla fjallað um áhættuhegðun barna. 

 

 
  



21 

3 Áhættuhegðun barna 
Í þessum kafla er fjallað um áhættuhegðun barna. Fyrst er fjallað um upphaf 

áhættuhegðunar, hvernig hún birtist strax í æsku eða kemur fram á unglingsárum. Næst 

er fjallað um áhættuhegðun stúlkna og birtingarmyndir. Í framhaldi af því er fjallað um 

orsakir, áhættuþætti og verndandi þætti áhættuhegðunar með undirkafla um 

áhættuþætti og verndandi þætti sem tengjast stúlkum. Að lokum er fjallað um tíðni 

tilkynninga til barnaverndar um áhættuhegðun með tilliti til áranna 2015-2020. 

Hugtakið barn samkvæmt skilgreiningu 1. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 

(bvl) er einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri. Í annarri útgáfu af skilgreiningar- og  

flokkunarkerfi í barnavernd eftir Freydísi Jónu Freysteinsdóttur er að finna skilgreiningu á 

áhættuhegðun barna: 

Áhættuhegðun barns er skilgreind sem 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. Oftast er um unglinga að ræða í þessum hluta. (Freydís Jóna 
Freysteinsdóttir, 2012) 

Um er að ræða fimm hluta þegar áhættuhegðun barna er flokkuð niður og eru þeir 

eftirfarandi; 1) grunur um neyslu vímuefna, 2) grunur um að barn stefni heilsu sinni og 

þroska í hættu, 3) grunur um afbrot, 4) grunur um að barn beiti ofbeldi og 5) grunur um 

erfiðleika innan skóla eða skólasókn ábótavant (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

3.1 Þróun áhættuhegðunar 

Þegar börn sýna áhættuhegðun má rekja upphaf hegðunarinnar til barnsaldurs annars 

vegar og unglingsáranna hins vegar. Í sumum tilvikum hafa börn ekki sýnt fram á neins 

konar óæskilega hegðun fyrr en á unglingsárum. Í öðrum tilvikum hefur áhættuhegðun 

þróast út frá hegðunarörðugleikum í bernsku. Allt frá þriggja ára aldri er hægt að spá fyrir 

um áhættuhegðun einstaklinga (Jadvani, Sadeh og Verona, 2011; Moffitt og Caspi, 2001) 

og hafa rannsóknir sýnt fram á að skapofsaköst, mótþrói og árásarhneigð ná hámarki hjá 

börnum um þriggja ára aldurinn. Dregur þó tiltölulega hratt úr þessari hegðun með 

tilkomu þroska og hæfni barna til að takast á við verkefni lífsins (Calkins og Keane, 2009). 

Einnig hafa niðurstöður annarrar rannsóknar leitt í ljós að því fyrr sem áhættuhegðun 

gerir vart við sig, því lengur getur hún varað (Lanctôt og Le Blanc, 2002). Í næstu 
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undirköflum er fjallað nánar um þróun áhættuhegðunar, þegar hún byrjar í barnæsku 

annars vegar og á unglinsárum hins vegar. 

3.1.1 Þróun áhættuhegðunar í barnæsku 

Stúlkur sem sýna áhættuhegðun sem rekja má til hegðunar í barnæsku eru ekki nema 

7,5% af þeim stúlkum sem þróa með sér áhættuhegðun en að öllu jöfnu dregur úr slíkri 

hegðun á nokkrum árum (Odgers, Moffitt, Broadbent, Dickson, Hancox, Harrington og 

Caspi, 2008). Til þess að spá fyrir um það hvort að stúlkur muni þróa með sér 

áframhaldandi áhættuhegðun út frá hegðunarörðugleikum í barnæsku er vert að huga að 

samsetningu áhættuþátta og verndandi þátta í lífi þeirra. Til dæmis er stúlka með 

athyglisbrest, með eða án ofvirkni, og áhættuþætti innan fjölskyldunnar líkleg til þess að 

þróa með sér áframhaldandi áhættuhegðun. Stúlka með athyglisbrest, með eða án 

ofvirkni, sem býr við stuðningsríkt fjölskyldulíf er þá aftur á móti ekki jafn líkleg til þess að 

þróa með sér áhættuhegðun. Fjallað er nánar um þennan hóp stúlkna í næsta undirkafla 

(Calkins og Keane, 2009; Fontaine, Carbonneau, Vitaro, Baker og Tremblay, 2009). Stúlkur 

með áhætturíkan bakgrunn (e. high-risk background) eru því líklegri en aðrar, sem ekki 

hafa áhætturíkan bakgrunn, til þess að sýna fram á áhættuhegðun sem rekja má til 

barnæskunnar (Moffitt og Caspi, 2001). Tilkomu slíkrar hegðunar má meðal annars rekja 

til erfða á við ofvirkni og skerðingu í vitsmunaþroska annars vegar og áunnum 

taugasálfræðilegum vandkvæðum á við slaka sjálfstjórn sem afsprengi uppeldis hins vegar 

(Zheng og Harrington Cleveland, 2015).  

3.1.2 Þróun áhættuhegðunar á unglingsárum 

Upphaf áhættuhegðunar á unglingsárum á sér stað á tímabiliinu sem á sér stað á milli 

barnæskunnar og fullorðinsáranna og miðar út frá því að börn séu á aldrinum 12-18 ára 

(Moffitt og Caspi, 2001). Upphaf unglingsáranna, 12-14 ára aldurinn, er samkvæmt 

rannsóknum veigamikið tímabil í þróun áhættuhegðunar hjá stúlkum. Stúlkum sem eiga 

upphaf áhættuhegðunar að rekja til unglingsáranna hefur verið skipt í tvo flokka. Það eru 

annars vegar stúlkur sem taka upp áhættuhegðun snemma á unglingsárunum en 

hegðunin takmarkast við það tímabil (e. adolescent limited) (Lanctôt, 2015; Pepler, Jiang, 

Craig og Collolly, 2010) og hins vegar stúlkur sem seinka upphafi áhættuhegðunar (e. 

adolescent delay onset) en þær stúlkur eru líklegri en ella til að þróa með sér alvarlegri og 

áframhaldandi áhættuhegðun (Moffitt og Caspi, 2001; Fontaine o.fl., 2009; Odgers o.fl., 
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2008; Silverthorn og Frick, 1999; White og Piquero, 2004). Þær stúlkur sem seinka upphafi 

áhættuhegðunar eru þær stúlkur sem glíma við vandkvæði líkt og athyglisbrest, með eða 

án ofvirkni, en búa við stuðningsríkt uppeldi eða búa yfir sjálfsstjórn sem seinkar upphafi 

áhættuhegðunarinnar. Í þeim hópi stúlkna sem takmarka áhættuhegðun við unglingsárin 

má oft rekja upphaf hegðunarinnar til kynþroskaskeiðsins og félagslegra tengsla á 

unglingsárunum (Fontaine o.fl., 2009; Zheng og Harrington Cleveland, 2015; Pepler o.fl., 

2010). Ástæðan sem liggur hér að baki kann að vera sú að stúlkur sem seinka upphafi 

áhættuhegðunar búa yfir áhættuþáttum sem stúlkurnar í hinum hópnum eru lausar við, 

eiga því stúlkur með færri áhættuþætti auðveldara með að segja skilið við áhættusama 

hegðun með tilkomu þroska. Þar af leiðandi er hegðunin líklegri til að vera tímabundin 

(Moffitt og Caspi, 2001).  

Á unglingsárunum gera vart við sig freistingar og möguleikar sem auka spennu 

(Bonino, Cattelino og Ciairano, 2005). Aukin þörf á sér stað fyrir viðurkenningu frá 

einstaklingum utan fjölskyldunnar og byrjar álit annarra að hafa meira vægi hjá stúlkum 

en áður tíðkaðist hjá þeim. Auknar líkur eru þar af leiðandi á því að stúlkur taki upp 

hegðun sem þær telja upphefja sjálfa sig í augum annarra (Moffitt og Caspi, 2001). Slík 

hegðun eykur líkurnar á þátttöku stúlkna í athöfnum og gjörðum sem þær hafa ekki 

nægan þroska og skilning gagnvart og getur það orsakað þróun áhættuhegðunar (Lanctôt 

og Le Blanc, 2002; Pepler o.fl., 2010).  

Áhættuhegðun sem stúlkur kunna að hefja á unglingsárum geta leitt til þess að þær 

ánetjist vímuefnum eða komast í kast við lögin. Slíkar aðstæður geta orsakað að stúlkur 

festast í snöru vítahrings vegna meintra afbrota eða fíknar sem gerir þeim erfitt fyrir að 

losna úr aðstæðum sínum (McGee, Hayatbakhsh, Bor, Aird, Dean og Najman, 2015). Þegar 

upp er staðið eru þessar stúlkur í hættu á því að þróa með sér andfélagslega 

persónuleikaröskun sem borið getur með sér alvarlegar afleiðingar á unglings- og 

fullorðinsárum (Patterson, Debaryshe og Ramsey, 1989). Hafa þó flestar rannsóknir sýnt 

fram á að flestar stúlkur sem sýna áhættuhegðun segja skilið við hana þegar líður á 

unglingsárin og er það einungis lítill hluti sem þróar með sér áhættuhegðun fram á 

fullorðinsár (White og Piquero, 2004). Sýndi þá ein rannsókn fram á að um það bil sjö af 

hverjum tíu stúlkum eða 71% þeirra stúlkna sem hófu áhættuhegðun á unglingsárum létu 

fljótt af henni og fór alvarleiki hegðunarinnar þá einnig minnkandi (Ferguson og Horwood, 

2002). 
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3.2 Áhættuhegðun stúlkna 

Rannsóknir sem leitast við að skýra þroskaferli sem stuðla að samfellu og breytingu á 

áhættuhegðun stúlkna eru enn á byrjunarstigi. Takmörkuð þekking er þar af leiðandi á því 

hvað ýtir undir áhættuhegðun meðal stúlkna, hvernig áhættuhegðunin þróast, viðheldur 

sér og breytist á lífshlaupi stúlka og kvenna. Margir rannsakendur standa á þeirri skoðun 

að karllæg uppbygging kenninganna veiki þær þegar kemur að stúlkum þar sem að 

kynjamunur er til staðar í ferli félagsmótunar sem getur leitt til áhættuhegðunar hjá 

stúlkum. Ágreiningur hefur þó verið áberandi innan málaflokksins um hvaða sjónarhorn 

skýri best samfellu og breytingu á áhættuhegðun stúlkna með tímanum en rannsóknir á 

áhættuhegðun stúlkna og kvenna leggja æ meiri áherslu á samþættingu margvísilegra 

fræðilegra sjónarmiða (Hubbard og Matthews, 2008; Kerig og Schindler, 2013).  

Þau Nadine Lanctôt og Marc Le Blanc (2002) settu fram líkan sem þau samþættu úr 

hugtökum og sjónarmiðum sem finna má í almennri og feminískri afbrotafræði. Þetta 

líkan þeirra á að skýra áhættuhegðun stúlkna betur en áður hefur tekist. Við gerð líkansins 

studdust þau við fyrirliggjandi kenningu Le Blanc (1997, 2005, 2006) sem fjallar um 

samþætt taumhald á frávikshegðun (e. integrative control theory of deviant behaviour) 

en hún byggir aðallega á hegðun drengja. Í líkani Le Blanc um frávikshegðun telur hann að 

til þess að viðhalda hefbundnum gildum og þar með forðast frávikshegðun þurfi fjórir 

eftirfarandi þættir að vera til staðar; 1) fullnægjandi sjálfsstjórn, 2) góð tengsl við 

fjölskyldu og uppbyggilegan félagahóp, 3) vera háð uppbyggilegum innri og ytri 

þvingunum (e. constraints), og 4) tengsl við uppbyggilega félagslega starfsemi og 

félagsskap. Þessir persónulegu og félagslegu þættir stjórnast þó af líffræðilegri getu 

einstaklinga og stöðu þeirra í samfélagsgerðinni. Lanctôt og Le Blanc (2002) þurftu að gera 

ýmsar lagfæringar á fyrra líkani Le Blanc (1997, 2005, 1997) til þess að taka tillit til 

sérstöðu kynjanna og kynjamunar, en í næsta kafla verður fjallað nánar um kynbundna 

áhættuþætti.  

3.3 Kynbundnir áhættuþættir 

Lanctôt og Le Blanc (2002) tóku sérstaklega mið af kynbundinni næmni og á líkan þeirra 

að vera mótað til að skýra betur hvernig hefðbundin hlutverk kvenna og reynsla þeirra 

getur mótað leiðina í átt að áhættuhegðun. Líkanið tryggir þannig að ekki verði litið 

framhjá ólíkri félagsmótun stúlkna og drengja, og hvernig stúlkur læra að uppfylla 
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félagslega staðla samfélagsins. Fyrsta aðlögun líkansins sem gerð var sneri að upplifun 

stúlkna á slæmri og íþyngjandi lífsreynslu. Einn stærsti veikleiki fyrri kenninga telja þau 

vera að lítið tillit sé tekið til fórnalambsvæðingar (e. victimization) og kúgunar sem stúlkur 

í áhættuhópum kunna að verða fyrir. 

3.3.1 Kynferðisleg misnotkun á stúlkum 

Það eru fjölmargir þættir í lífi stúlkna sem geta haft áhrif á þróun áhættuhegðunar þeirra 

en kynferðisleg misnotkun er áhættuþáttur sem hugað hefur verið talsvert að í  

rannsóknum á áhættuhegðun stúlkna (Jadvani o.fl., 2011; Zheng og Harrington Cleveland, 

2015). Kynferðisleg misnotkun sem hér er miðað út frá er meðal annars káf, samfarir og 

að þeim sé sýnt klámfengið efni (Kerig og Becker, 2015). Afleiðingar kynferðislegrar 

misnotkunar geta verið veigamiklar og margs konar fyrir þær stúlkur sem verða fyrir 

misnotkuninni (Geraldine, McLeod og Horwood, 2013). Slíkar upplifanir ræna börn 

öruggri tengslamyndun og vænlegum uppeldisskilyrðum sem eru afar mikilvæg til þess að 

eðlilegur þroski eigi sér stað samkvæmt þroskasálfræðinni. Brot á sér stað á 

þroskavænlegu umhverfi sem styðja á við heilbrigðan líkams- og tilfinningaþroska, félags- 

og vitsmunalegan þroska (Valentino, Cicchetti, Toth og Rogosch, 2006).  

Mismunandi er hvers konar áhrif kynferðisleg misnotkun hefur á stúlkur, eftir því á 

hvaða þroskastigi þær eru staddar þegar misnotkunin á sér stað. Þegar kynferðisleg 

misnotkun á sér stað í frumbernsku leiðir það til óöryggis og röskunar á tengslamyndun. 

Ef misnotkun á sér stað í bernsku hefur það áhrif á þroska taugakerfisins sem og þróun 

sjálfsstjórnar. Þegar kynferðisleg misnotkun á sér stað á skólaaldri geta áhrifin birst í 

félagslegum erfiðleikum, að eiga erfitt með að tengjast öðrum og námsörðugleikum. Eigi 

misnotkun sér stað á unglingsárum liggur hætta á því að börn leiðist út í alvarlega 

áhættuhegðun eins og áfengis- og vímuefnaneyslu, og kynferðisleg sambönd með 

einstaklingum sem beita ofbeldi (Jadvani o.fl., 2011; Kerig og Becker, 2015; Valentino o.fl., 

2006). Á heildina litið, óháð aldri, getur kynferðisleg misnotkun leitt til þess að stúlkur búa 

yfir slakri sjálfsmynd, skort á tilfinningagreind og eru seinni í þroska en jafnaldra stúlkur 

sem ekki hafa orðið fyrir þess háttar upplifun (Jadvani o.fl., 2011; Lanctôt, 2015; Valentino 

o.fl., 2006). Einkennandi er að stúlkur sem orðið hafa fyrir kynferðislegri misnotkun skortir 

samkennd og eiga erfitt með að byggja upp traust, hafa slaka aðlögunarhæfni og geta til 
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þess að leysa úr vandamálum á samfélagslega viðurkenndan máta verður óviðeigandi 

(Jadvani o.fl., 2011; Kerig og Becker, 2015; Lanctôt, 2015; Valentino o.fl., 2006). 

Fyrrum rannsókn (Van Vugt, Lanctôt, Paquette, Collin-Vézina og Lemieux, 2014) 

komst að því að verulegur hluti stúlkna sem dvelja að heiman, svo sem í fóstri, hafa orðið 

fyrir misnotkun. Af þeim stúlkum sem greindu frá ofbeldi voru 20% sem höfðu orðið fyrir 

kynferðisofbeldi og 33% fyrir tilfinningalegu ofbeldi. Hefur þá rúmur helmingur 

stúlknanna þurft að líða öfgafullt og alvarlegt ofbeldi á lífsleið sinni. Í líkani Lanctôt og Le 

Blanc segir að sambandið á milli slíks ofbeldis og áhættuhegðunar sé einnig mótað af 

félagslegum tengslum, viðhorfi gagnvart öðrum og umgengni við jafnaldra sem sýna 

einnig áhættuhegðun. Hefur einnig verið bent á að kynferðisleg misnotkun stúlkna eigi 

sér aðallega stað inn á heimili eða innan stórfjölskyldunnar og beri því að líta til hennar 

sem áhætturíks fjölskylduþáttar (Jadvani o.fl., 2011). 

3.3.2 Bráður kynþroski stúlkna 

Bráðþroski er enn annar áhættuþáttur sem talinn er hafa áhrif á þróun áhættuhegðunar 

stúlkna, en kynþroski stúlkna er mishraður og verða veigamiklar breytingar á líkamlegum, 

andlegum og félagslegum þroska og jafnframt verður til kynvitund. Á þessum tímapunkti 

í lífi stúlkna, þegar kynþroski gerir vart við sig, spila inn í viðhorf og væntingar til hlutverka 

kynjanna. Breytilegt er eftir samfélagsgerð, menningu og tíma hver ríkjandi viðhorf eru 

gagnvart kynjahlutverkum en þau geta haft áhrif á upplifun, þroska og líðan stúlkna á 

kynþroskaskeiði (Jadvani o.fl., 2011; Zheng og Harrington Cleveland, 2015). 

Bráður kynþroski stúlkna, fyrir 12 ára aldurinn, gerir þær líklegri en aðrar stúlkur sem 

fylgja eðlilegum þroskaferlum til þess að þróa með sér áhættuhegðun, hefja kynferðislega 

virkni og byrja sambönd með eldri einstaklingum (Jadvani o.fl., 2011; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2008; Moffitt og Caspi, 2001). Bráðþroska stúlkur eru einnig líklegri en 

aðrar til að leiðast út í afbrot og hljóta dóma fyrir glæpi seint á unglingsárum eða snemma 

á fullorðinsárum (Garthe, Sullivan og McDaniel, 2017). Ýmis konar ástæður geta legið að 

baki því að stúlkur þroskist snemma en það eru aðallega líffræðilegir þættir og erfðir sem 

hafa þar áhrif en umhverfisþættir geta einnig haft áhrif. Ef mæður stúlkna urðu snemma 

kynþroska er líklegt að dætur þeirra verði það einnig en streituvaldandi umhverfi getur 

orsakað styttri barnæsku en æskilegt er og hefur hvorutveggja því áhrif á tímasetningu 

kynþroska (Jadvani o.fl., 2011). Oft er til staðar aukinn þrýstingur á bráðþroska stúlkur til 
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þess að vera þátttakendur í félagslegum hlutverkum sem þær hafa hvorki vitsmunalegan 

né tilfinningalegan þroska til að vera hluti af (Haynie, Steffensmeirer og Bell, 2007; Jadvani 

o.fl., 2011). Viðmið og gildi eru breytileg eftir aldursskeiðum einstaklinga en hugmyndir, 

væntingar og upplifanir af kynlífi eru það einnig. Aldursskeið og þroski hefur því einnig 

áhrif á hversu vel einstaklingar gera sér grein fyrir mögulegum afleiðingum kynlífs líkt og 

kynsjúkdómum eða snemmbærri þungun (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008; Jadvani 

o.fl., 2011; Moffitt og Caspi, 2001).  

Auknar líkur eru á að bráðþroska stúlkur verða ungar mæður sökum þess að þær 

verða kynferðislega virkar snemma á lífsleiðinni. Þegar stúlkur taka við móðurhlutverkinu 

ungar að aldri miðla þær eigin áhættuhegðun til barna sinna. Það getur leitt til þess að í 

hverri kynslóðinni á fætur annarri, innan sömu fjölskyldunnar, verða margar stúlkur 

mæður á ungaaldri (Fontaine o.fl., 2009). Þó hefur verið sýnt fram á að í sumum tilfellum 

ungra mæðra, sérstaklega hjá þeim sem eiga gott bakland, finni þær fyrir auknum kröfum 

og þrýstingi til að vera ábyrgar í móðurhlutverkinu. Þær stúlkur eru ólíklegri en ella til þess 

að fórna velferð barna sinna með áframhaldandi iðkun áhættuhegðunar (Lanctôt og Le 

Blanc, 2002). 

3.3.3 Karllæg samfélagsgerð 

Gildi og viðmið samfélaga móta félagslegt umhverfi sem hefur áhrif á hvernig litið er á 

kvenmenn. Kynbundið samhengi (e. gender salient context) er til að mynda nýtt hugtak 

sem gegnir þeim tilgangi að auka skilning á þróun áhættuhegðunar stúlkna. Skilgreina má 

þetta hugtak sem samhengi á milli ýmis konar kynbundinna viðmiða í umhverfi þar sem 

kynbundin og kúgandi félagsleg öfl viðgangast og auka líkur á áhættuhegðun hjá stúlkum. 

Í samfélögum þar sem feðraveldishugmyndir eru ríkjandi eru tækifæri og bjargir kvenna 

takmarkaðar og stúlkur eru taldar undirsettar drengjum, en slík viðhorf viðgangast þó 

einnig í samfélögum þar sem jafnrétti er ríkjandi. Oftar en ekki eru viðmið og gildi slíkra 

samfélaga tengd því hvað telst til ofbeldis og hvað ekki. Samfélög geta því verið 

áhættusöm og ýtt undir áhættuhegðun stúlkna en stúlkur sem þegar eru farnar að sýna 

áhættuhegðun eru enn viðkvæmari fyrir valdbeitingu, kúgun og þvingunum. Til eru 

ákveðnir þættir sem hafa sýnt fram á það hve útsettar stúlkur eru fyrir þróun 

áhættuhegðunar en meðal annars er það ofbeldi í nánum samböndum, rómantísk 

sambönd á unglingsárum sem og þátttaka stúlkna í kynbundnu afhæfi líkt og vændi. Líta 



28 

þarf til þessara þátta með tilliti til þess sem er einkennandi fyrir karllægar samfélagsgerðir 

(Jadvani o.fl., 2011).   

3.3.4 Sambönd stúlkna við drengi á unglingsárunum 

Parsambönd eru eitthvað sem telst til eðlilegs hluta af þroskaferli unglinga og eru þau 

hluti af því að krakkar læra betur að skilja sjálf sig og aðra (Lanctôt, 2015; Wilson og 

Widom, 2010) en áhrif af völdum rómantískra félaga aukast einnig (Haynie o.fl., 2007). 

Slæmir atburðir úr æsku stúlkna, á við líkamlegt og tilfinningalegt ofbeldi, geta gert það 

að verkum að þær eru útsettari fyrir áhrifum af völdum einstaklinga sem stunda 

áhættuhegðun. Slök sjálfstjórn og lágt sjálfstraust stúlkna getur einnig verið afsprengi 

misbrests í aðbúnaði sem leiðir til þess að þær eiga erfitt með sterka tengslamyndun við 

aðra. Einnig gera þessir þættir stúlkur líklegri til þess að láta undan þvingunum frá 

einstaklingum sem stunda áhættusamt líferni (Lanctôt, 2015; Wilson og Widom, 2010). 

Leiða rannsóknir þá í ljós að stúlkur sem eiga í sambandi, hvort sem það er rómantískt 

samband eða ekki, við einstaklinga sem sýna áhættuhegðun eru enn líklegri til að þróa 

sjálfar með sér áhættuhegðun en ella (Ferguson o.fl., 2013 SM). Rómantísk sambönd 

stúlkna með drengjum gerir stúlkur einnig líklegri til þess að taka þátt í alvarlegri brotum 

á við ofbeldisbrot.Að öllu jöfnu eru þær einnig líklegri  til þess að verða fyrir ofbeldi í 

sambandi sínu og ýtir það einnig undir frekari þróun áhættuhegðunar stúlkna (Haynie 

o.fl., 2007; Wilson og Widom, 2010; Jadvani o.fl., 2011). 

Eins og áður kom fram hefur samfélagsgerð mikið að segja um hvað telst til ofbeldis 

og hvað ekki en einnig hefur hún áhrif á það í hve miklum mæli konur og stúlkur verða 

fyrir ofbeldi í parsamböndum (Thaller og Cimino, 2017). Leitt hefur verið í ljós að að 14-

53% ungmenna eru fórnarlömb einhvers konar ofbeldis í parsamböndum (Garthe o.fl., 

2017). Ofbeldi í nánum samböndum annars vegar og vændi hins vegar hafa oft verið álitin 

sem aðgreind fyrirbæri samkvæmt fræðunum. Samkvæmt hugmyndum feðraveldisins er 

þó hægt að skilgreina slík fyrirbæri sem hugmyndir þess eðlis að stúlkur og konur séu 

kynverur í eign karlmanna, þeir geti látið stúlkur ganga kaupum og sölum í vændi út frá 

eigin hentisemi (Thaller og Cimino, 2017). Ein algengasta ástæða þess að stúlkur leiðast 

út í vændi er samkvæmt rannsók Cusick (2002) vegna áhrifa kærasta. Samböndin byrja 

vel, stúlkur upplifa að vel sé komið fram við þær en með tímanum fer hegðun kærastans 

að taka breytingum og þeir sýna ofbeldishneigð og kúgun sem getur leitt til vændis. Með 
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þessu móti beita brotamenn stjórn í formi þvingana á við félagslega einangrun, hótanir 

og þvinganir, fjárhagslegar þvinganir og mútur í formi vímuefna. Brotamönnum tekst þá 

að halda fórnalömbum sínum í kúguðu sambandi undir valdi þeirra (Cusick, 2002; Garthe 

o.fl., 2017). Oft leiðir þetta til vítahrings af ofbeldi og áhættuhegðun, einnig leiðir þetta 

til þess að stúlkur eru líklegri til þess að verða ungar mæður og þurfa að setja traust sitt á 

velferðarkerfið (Fontaine o.fl., 2009). Í framhaldi af þessari umfjöllun verður fjallað um 

tilkynningar til barnaverndarnefnda um áhættuhegðun.   

3.4 Tilkynningar til barnaverndarnefnda um áhættuhegðun 

Í samanburðarskýrslum Barnaverndarstofu er að finna ýmis tölfræðileg gögn um 

tilkynningar sem berast barnaverndarnefndum um land allt. Þessi gögn hafa verið flokkuð 

á ýmsa vegu en meðal annars kynjaskipt. Í ársskýrslum Barnaverndarstofu er einnig að 

finna fleiri tölfræðileg gögn en meðal annars um aldurs- og kynjaskiptingu í vistun og 

meðferð á vegum Barnaverndarstofu. Líkt og fram kom í kaflanum um þróun 

áhættuhegðunar á unglingsárum er oftar en ekki um að ræða börn á aldrinum 12-18 ára 

(Moffitt og Caspi, 2001), en í aldursskiptum gögnum Barnaverndarstofu er einnig um að 

ræða börn frá 12-18 ára. Í tilkynningum vegna áhættuhegðunar hjá börnum eru stúlkur í 

áberandi minnihluta. Á þeim árum sem hér er fjallað um, 2015-2020, eru stúlkur tæplega 

þriðjungur af þeim börnum sem tilkynnt er um vegna áhættuhegðunar (Mynd 3).  

 

Mynd 3. Fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefnda um áhættuhegðun, skipt eftir kyni árin 
2015-2020 (Barnaverndarstofa, 2018, 2021). 
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Í samanburðarskýrslunum er einnig búið að skipta tilkynningum niður í undirflokka, þar 

sem hægt er að sjá fjölda tilkynninga um; vímuefnaneyslu, barn stefnir eigin heilsu og 

þroska í hættu, afbrot, barn beitir ofbeldi og erfiðleikar barns í skóla, skólasókn ábótavant. 

Stúlkur eru í minnihluta öll árin, í öllum tilkynningarflokkunum þó að undanskildum 

tilkynningum vegna erfiðleika í skóla árið 2015 þar sem stúlkur voru 102 en drengir 98. 

Tilkynningum vegna erfiðleika í skóla hefur fjölgjað hjá báðum kynjum en þó meira hjá 

drengjum en taka skal fram að bæði kyn ná verulegu hámarki árið 2019, þá eru 212 

tilkynningar vegna drengja og 128 vegna stúlkna (Mynd 4).  

 

Mynd 4. Fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefnda vegna erfiðleika í skóla, skipt eftir kyni árin 
2015-2020 (Barnaverndarstofa, 2018, 2021) 
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algengastar bæði hjá stúlkum og drengjum en stúlkur ná hámarki í þeim tilkynningaflokki 

(Mynd 5). Tilkynningar vegna vímuefnaneyslu er næst algengasta ástæða tilkynninga 
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Mynd 5. Fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefnda vegna barna sem stefna eigin þroska og 
heilsu í hættu, skipt eftir kyni árin 2015-2020 (Barnaverndarstofa, 2018, 2021).  

 
Mynd 6. Fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefnda vegna vímuefnaneyslu barna, skipt eftir kyni 
árin 2015-2020 (Barnaverndarstofa, 2018, 2021). 
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Fjallað hefur verið nú um áhættuhegðun barna og tilkynningar til 

barnaverndarnefnda vegna þess. Gögn Barnaverndarstofu sýna að tilkynningar vegna 

áhættuhegðunar stúlkna eru umtalsvert færri en vegna drengja. Í næsta kafla er sjónum 

beint að helstu úrræðum sem beita má þegar áhættuhegðun er annars vegar.  
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4 Úrræði 
Í þessum kafla er fjallað um helstu úrræði sem talin eru gagnast börnum sem sýna 

áhættuhegðun. Farið verður yfir tegundir úrræða og markmið úrræðanna, hlutverk 

Barnaverndarstofu, úrræði sem henta stúlkum sem sýna áhættuhegðun og loks hverjar 

þarfir þessara stúlkna eru.  

4.1 Tegundir úrræða  

Líkt og fram kom í kafla 3.2 um áhættuþætti og verndandi þætti þegar börn sýna 

áhættuhegðun er félagslegur stuðningur mikilvægur í lífi barna og fjölskyldna, enda er 

fjölskyldan ein af mikilvægum grunnstoðum samfélagsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2004). 

Þegar formlegur eða óformlegur félagslegur stuðningur dugar ekki til getur sértækur 

stuðningur verið mikilvægur fyrir fjölskyldur sem þess þurfa (Miller-Perrin o.fl., 2018). 

Samkvæmt 7. gr. bvl er Barnaverndarstofa sjálfstæð stofnun sem heyrir undir yfirstjórn 

ráðherra og er hlutverk hennar að sjá um stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til.    

Barnaverndarstofa í samvinnu við barnaverndarnefndir veitir börnum sem sýna 

áhættuhegðun, og fjölskyldum þeirra, aðstoð með tiltækum úrræðum sem kveðið er á 

um í bvl. Slík úrræði eru veitt bæði stúlkum og drengjum en þau geta verið í formi 

persónulegrar ráðgjafar, tilsjónar, stuðningsfjölskyldna, fósturs- og meðferðarvistana. Í 

auknum mæli er einnig farið að bjóða upp á annars konar sértæk úrræði, svo sem 

greiningu og meðferð í Barnahúsi þegar grunur leikur á um kynferðislegt og líkamlegt 

ofbeldi, úrræði sem snúa að hegðunarvandkvæðum og áhættuhegðun barna líkt og MST-

fjölkerfameðferð (e. multisystemic therapy), PMTO-foreldrafærniþjálfun (e. parent 

management training-oregon model) og SMT-skólafærni (e. school management team) 

(Barnaverndarstofa, 2017).   

4.1.1 Stuðlar 

Á Stuðlum eru börn á aldrinum 12-18 ára vistuð annars vegar á meðferðardeild og hins 

vegar á lokaðri deild sem almennt er kölluð neyðarvistun. Á meðferðardeild Stuðla er 

hægt að vista átta börn í senn en þar er vandi barna greindur og veitt meðferð við honum 

í sex til átta vikur. Stuðst er við reglubundna dagskrá, atferlismótandi þrepa- og stigakerfi 

en einnig er meðferðin löguð að þörfum hvers barns hverju sinni. Í meðferð er unnið að 

aukinni félagsfærni, sjálfstjórn og hæfni barna til að nýta eigin styrkleika til góðs. Í ljósi 

þess eru skoðaðar aðferðir barna til samskipta, líðan og viðhorf gagnvart eigin stöðu sem 
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og bjargráða innan fjölskyldunnar. Notast er við einstaklings- og fjölskylduviðtöl, 

sálfræðiathugun og úrvinnslu upplýsinga frá meðferðaraðilum og skóla barna en þannig 

haldast greining og meðferð í hendur. Á Stuðlum fer fram skólakennsla á vegum 

Brúarskóla og er stunduð daglega útivist, íþróttir eða tómstundir. Samskipti á milli barna 

og foreldra fara fram í meðferðarviðtölum, í heimsóknartímum og í helgarleyfum. Í 

helgarleyfum reynir á yfirfærslu meðferðarárangurs á nærumhverfi og heimaslóðir barna. 

Ef aðstæður bjóða upp á er hafin aðlögun á fyrra umhverfi og stundað nám við heimaskóla 

áður en að útskrift kemur. Þegar vistun á meðferðardeild lýkur er gert ráð fyrir því að börn 

og foreldrar geti nýtt sér stuðning á heimaslóðum. Ef sá möguleiki er ekki fyrir hendi er 

metið  í samráði við vistunaraðila og foreldra hvort þörf sé á langtímameðferð á 

meðferðarheimili eða fósturráðstöfun að útskrift lokinni. Eftirmeðferð á sér einnig stað á 

vegum Stuðla og felst hún í fjölskylduviðtölum hjá sálfræðingi (Barnaverndarstofa, e.d.e).  

Á neyðarvistun Stuðla er hægt að vista að hámarki fimm börn í einu 14 daga í senn. 

Markmið neyðarvistunar er að aftra skaðlegri hegðun barna sem og gefa starfsmönnum 

barnaverndarnefnda færi á að greiða úr málum. Ástæður vistunar eru ýmist af toga 

einhvers konar áhættuhegðunar líkt og vímuefnaneyslu, ofbeldis, óupplýstra afbrota eða 

annarrar taumlausrar hegðunar. Ekki er gert ráð fyrir greiningu og meðferð barna á 

neyðarvistun en starfsmenn lokaðrar deildar veita vistunaraðilum og foreldrum aðstoð 

við að meta stöðu þeirra. Neyðarvistun barna á lokaðri deild er ekki hugsuð í refsiskyni 

heldur er það staður til að koma jafnvægi á börn með veitingu húsaskjóls, fæðis, 

afþreyingar og samneytis við fullorðna (Barnaverndarstofa, e.d.e).  

Börn sem vistuð eru á Stuðlum eiga oftar en ekki við margvísileg vandkvæði að stríða 

á heimili, í skóla og samskiptum. Sum þeirra eru fórnalömb ofbeldis, kynferðislegrar 

misnotkunar, eineltis eða hafa verið á útigangi. Önnur hafa verið gerendur ofbeldis, 

eineltis eða framið afbrot. Algengt er að þessi börn stríði við þunglyndi, ofvirkni eða 

kvíðavanda svo sem áfallastreitu. Að jafnaði á hvert barn við fjölþættan vanda að stríða 

og fellur af þeim ástæðum undir fleiri en einn flokk eða að meðtaltali þrjá. Notast er við 

DSM-IV greiningarkerfi og eru greind samkvæmt því hegðunarraskanir, þunglynd/ólyndi, 

ofvirkni og athyglisbrestur. Þegar um er að ræða vímuefnaneyslu barna er miðað við 

notkun lög- og ólöglegra vímuefna, eins eða fleiri, oftar en tvisvar. Vímuefnakönnun er 
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miðuð í upplýsingum barna en ekki er metið hvort um sé að ræða misnotkun eða ánetjun 

(Barnaverndarstofa, e.d.e). 

4.1.2 Meðferðarheimili 

Eins og stendur eru tvö meðferðarheimili til staðar á vegum Barnaverndarstofu en þau 

eru staðsett á landsbyggðinni, Laugaland í Eyjafjarðarsveit sem einungis vistar stúlkur og 

Lækjarbakki á Rangárvöllum. Samanlögð pláss meðferðarheimilanna eru fyrir 12 börn á 

aldrinum 13-18 ára en vistunarsamningur er gerður til sex mánaða og svo er þörf barna 

fyrir áframhaldandi meðferð metin hverju sinni. Líkt og á Stuðlum er ástæða vistunar 

aðallega á grundvelli áhættuhegðunar líkt og vímuefnaneyslu, afbrotahegðunar, ofbeldis 

eða hegðunarraskana. Það eru einungis starfsmenn barnaverndar sem geta sótt um  

vistun barna á meðferðarheimilum en einnig er skilyrði að börn hafi hlotið greiningu og 

meðferð á Stuðlum. Að fengnu samþykki forsjáraðila og barna sem náð hafa 15 ára aldri 

skal umsókn berast til Barnarverndarstofu. Einnig getur átt sér stað vistun á 

meðferðarheimili án samþykkis forsjáraðila og/eða barna eldri en 15 ára samkvæmt b-lið 

í 1. mgr. 25. greinar bvl. Vistun án samþykkis kemur þó eingöngu til greina hafi 

barnaverndarnefnd og/eða dómstólar úrskurðað svo (Barnaverndarstofa, e.d.a).  

Umsóknir sem berast um vistun barna á meðferðarheimilum sem rekin eru 

samkvæmt bvl hljóta mat Barnaverndarstofu sem tekur ákvörðun um afgreiðslu þeirra. 

Við ákvörðun eru tekin mið af vanda barnanna, félagslegri stöðu, heilsufarssögu, 

fjölskylduaðstæðum, námsstöðu, afskiptum lögreglu og áföllum sem þau kunna að hafa 

orðið fyrir (Barnaverndarstofa, e.d.a). 

4.1.3 MST  

MST fjölkerfameðferð (e. multisystemic therapy) er meðferðarúrræði fyrir fjölskyldur 

barna á aldrinum 12-18 ára um land allt á vegum Barnaverndarstofu. Þetta úrræði felur 

fyrst og fremst í sér að auka færni foreldra til að takast á við vanda barna sinna. Líkt og í 

fyrrnefndum úrræðum snýr MST að börnum sem sýna áhættuhegðun á við 

vímuefnaneyslu, afbrot og afskipti lögreglu, erfiðleika í skóla og ofbeldi. Gert er ráð fyrir 

3-5 mánuðum í MST meðferð en það er að öllu jöfnu hámarkslengd. Aðalmarkmið MST 

meðferðar eru að; barn búi á heimili sínu, ástundi skóla eða vinnu, brjóti ekki af sér, neyti 

ekki vímuefna og beiti hvorki ofbeldi né hótunum. Í MST er tekið mið af öllu nærumhverfi 

barna, fjölskyldu, foreldrum, vinum og félögum, skóla og tómstundum. MST-þerapisti 
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gegnir hlutverki sérhæfðs meðferðaraðila og hittir hann foreldra, og börn eftir aðstæðum 

hverju sinni, á heimili þeirra eftir samkomulagi. Hafa foreldrar jafnframt aðgengi að 

þerapista til ráðgjafar símleiðis allan sólarhringinn. Almennt er stefna sett í átt að bættum 

samskiptum og aukinni samheldni innan fjölskyldunnar, aukinna tengsla og samráðs milli 

foreldra, skóla og annarra lykilaðila í umhverfi barna (Barnaverndarstofa, e.d.b).  

Einn af góðum eiginleikum MST fjölkerfameðferðar er að aðlaga má meðferðina að 

þörfum hverrar fjölskyldu fyrir sig og börnum sem um ræðir. Sett eru fram skýr 

meðferðarmarkmið sem taka mið af vanda hvers barns, hvernig draga má úr vandanum 

og um leið efla bjargráð foreldra. Lögð er áhersla á að fundnar séu leiðir sem henta 

styrkleikum hvers einstaklings og umhverfi hans. Einstaklingsmarkmið geta því verið ólík 

en endurspeglast þau með einum eða öðrum hætti í aðalmarkmiðum MST. Vikulega eru 

markmiðin og farvegur þeirra metinn og að hve miklu leyti markmiðunum hefur verið náð. 

Meðferðarúrræði MST hefur verið þróað í ljósi rannsókna um hvað telst árangursríkt í 

meðferð á hegðunarvanda. Reglulega fá teymisstjórar og þerapistar þjálfun í aðferðum 

MST, einnig er kannað reglulega með aðstoð matslista hvort þeir haldi sig við 

starfsaðferðir. Þerapistum er veitt vikuleg faghandleiðsla af höndum teymisstjóra í 

samráði við utanaðkomandi MST sérfræðing, einnig fer þar fram greining á framgangi 

meðferðar og inngripum hennar. Árangur MST meðferðarinnar er metinn með tilsjón af 

stöðu aðalmarkmiða í upphafi meðferðar og þegar henni lýkur. Einnig fer fram slíkt 

árangursmat 6, 12 og 18 mánuðum eftir að meðferð lýkur (Barnaverndarstofa, e.d.b).  

4.1.4 PMTO foreldrafærni og SMT skólafærni 

Úrræði PMTO eða Parent Management Training – Oregon aðferð eins og hún stendur fyrir 

er sannreynt meðferðarprógramm sem ætlað er foreldrum barna með 

hegðunarörðugleika. Rannsóknir hafa sýnt fram á að PMTO dregur úr neikvæðri hegðun 

barna inn á heimilum þeirra ásamt því að hafa jákvæð áhrif á samskipti innan fjölskyldna 

og námsframvindu barna. Brýnt er að unnið sé með hegðunarvanda barna á fyrstu stigum 

þróunar sökum þess að alvarlegir hegðunarörðugleikar geta leitt til andfélagslegrar 

hegðunar. Þess konar hegðun felur í sér áhættuhegðun á við áfengis- og vímuefnanotkun, 

afbrotahegðun og ofbeldishneigð. Úrræðið hentar því vel fyrir foreldra barna á leik- og 

grunnskólaaldri (Barnaverndarstofa, e.d.c).  
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SMT-skólafærni er aðferð sem byggir á hugmyndafræði PMTO-foreldrafærni en hún 

er framkvæmd undir merkjum þeirrar þjónustuleiðar og hefur verið leiðandi á Íslandi í 

notkun og útbreiðslu PMTO verkfæra til uppalenda. Verkfæri PMTO hafa verið rannsökuð 

af afar færum sérfræðingum og stuðlar notkun þeirra að góðri aðlögun barna og eru þau 

mikilvæg hjálpartæki. Með möguleika skólasamfélagsins á innleiðingu SMT-skólafærni 

býðst foreldrum einnig að tileinka sér PMTO-foreldrafærni (Barnaverndarstofa, e.d.d).  

Aðalmarkmið SMT-skólafærni (e. school management team) er að koma upp 

heilbrigðu andrúmslofti í skólum sem og tryggja velferð og öryggi nemenda og starfsfólks. 

Áhersla er lögð á að sporna gegn og um leið draga úr óæskilegri hegðun nemenda með 

kennslu og þjálfun í félagsfærni, jákvæðri styrkingu með markvissum hætti og 

samræmdum vinnubrögðum starfsfólks gagnvart nemendum sem sýna óæskilega 

hegðun. Samkvæmt fyrirliggjandi rannsóknum má gera ráð fyrir þrenns konar nemendum 

í hverjum skóla. Um er að ræða „venjulega“ nemendur sem eru 85-90%, nemendur sem 

sýna fyrstu einkenni andfélagslegrar hegðunar, sem eru á bilinu 7-10%,  og eru í hættu á 

frekari þróun andfélagslegs hegðunamynsturs, og nemendur sem þegar sýna talsverða 

andfélagslega hegðun og eru í gríðarlegri hættu á enn frekari þróun í framtíðinni en það 

eru um 3-5% nemenda. Þess má geta að SMT-skólafærni hefur einnig verið innleidd inn í 

leikskóla á Íslandi (Barnaverndarstofa, e.d.d).  

Framkvæmd SMT-skólafærni á sér stað á fyrsta, öðru og þriðja ári nemenda en á 

fyrsta ári er lögð áhersla á að styðja við alla nemendur skólans. Reglur eru framsettar á 

einfaldan og nákvæman hátt svo vel er ljóst til hvers er ætlast, til dæmis; að ganga hægra 

megin, notkun inniraddar, rusl fer í viðeigandi ruslafötur og svo framvegis. Gætt er að því 

að reglur séu nemendum sýnilegar með sýnikennslu, dæmum og æfingum ásamt því að 

vera hengdar upp á veggi. Nemendum er umbunað, ýmist með félagslegri hvatningu í 

formi hróss eða formlegri hvatningu í formi ýmis konar táknakerfa, fyrir það sem vel er 

gert, framfarir og árangur. Nemendum eru sett skýr mörk og eru skilgreind minniháttar 

sem og alvarleg hegðunarfrávik. Viðeigandi afleiðingar eru skilgreindar í kjölfar 

óæskilegrar hegðunar en þær eru breytilegar og ráðast af alvarleika hegðunar 

(Barnaverndarstofa, e.d.d).  

Á öðru ári SMT-skólafærni er lögð áhersla á stuðning við afmarkaðan hóp nemenda, 

nemendur sem sýna fyrstu einkenni andfélagslegrar hegðunar. Lögð er áhersla á skipulag 
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afmarkaðra svæða skólans og dregur það talsvert úr líklegum árekstrum. Veitt er þjálfun 

og kennsla í aðferðum líkt og athyglismerki, sem gefið er börnum þegar fanga þarf athygli 

þeirra, og einbeitningarleik, sem felur í sér kennslu við að hunsa truflun í umhverfi 

nemenda. Stuðningur við þennan hóp nemenda getur einnig falið í sér almennt aukið 

aðhald og endurmennt þar sem börn fá tækifæri til þess að æfa sig ítrekað í fylgni reglna. 

Innleiddar eru lausnamiðaðar aðferðir við ágreiningi og nemendum er kennt hvernig leysa 

má úr slíkum atvikum með yfirveguðum og skipulögðum hætti svo að tekið sé tillit til 

sjónarmiða allra sem að málinu koma og þar með lausn sem er öllum í hag 

(Barnaverndarstofa, e.d.d).  

Á þriðja ári SMT-skólafærni er áhersla lögð á stuðning við þá nemendur sem þegar 

sýna talsverða andfélagslega hegðun. Það er unnið mjög markvisst að enn frekari aðlögun 

þessara nemenda sem gert er í samstarfi við foreldra og stofnanir þegar við á. Stutt er við 

viðeigandi PMTO-foreldrafærni ráðgjöf auk þess sem á sér stað einstaklingsmiðuð aðgerð 

innan skóla. Nemendur fá jafnframt enn ítrekaðri og markvissari þjálfun og kennslu í 

félagsfærni (Barnaverndarstofa, e.d.d).   

4.2 Beiting úrræða 

Í tilvikum sumra barna er gripið inn í aðstæður og unnið með vandann áður en hann 

verður alvarlegri og vindur upp á sig en þá á sér stað smemmtæk íhlutun. Þegar 

snemmtæk íhlutun á sér stað er oft notast við PMTO-foreldrafærni en MST-

fjölkerfameðferð er frekar beitt þegar vandinn er lengra kominn. MST-fjölkerfameðferð 

er þá oft beitt í því skyni að draga úr þörf fyrir það að börn séu vistuð utan heimilis. 

Meðferðarheimilum hefur fækkað mjög eftir tilkomu MST-úrræðisins hér á landi sem 

krefst minni íhlutunar og var það eitt af markmiðum Barnaverndarstofu með MST-

fjölkerfameðferð. Því til samanburðar voru starfræk sex langtímameðferðarheimili árið 

2007 en nú árið 2021 eru þau tvö (Barnaverndarstofa, e.d.d; Barnaverndarstofa 2008).   

Þegar íhlutun þarf að eiga sér stað skulu barnaverndaryfirvöld eftir hverjum 

aðstæðum fyrir sig gæta þess að almenn úrræðu séu reynd áður en gripið er til annarra 

úrræða. Miðað er við að beitt sé eins vægum úrræðum og aðstæður bjóða upp á til þess 

að ná tilætluðum markmiðum. Harðari úrræðum er því aðeins beitt í aðstæðum þar sem 

lögmæltum markmiðum var ekki náð með öðrum og vægari úrræðum eða inngripum 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Allar ráðstafanir sem barnaverndaryfirvöld ákvarða eru 
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þær sem ætla má að séu börnum fyrir bestu, þannig er þess gætt að hagsmunir barna séu 

ávallt hafðir í fyrirrúmi. Einnig skal tekið tillit til sjónarmiða og óska barna með tilsjón til 

þess sem aldur þeirra og þroski gefur tilefni til. Í 55. gr. barnavernarlaga kemur þó fram 

að börnum sem náð hafa 15 ára aldri er tilkynnt um málshöfðun og er þeim sömuleiðis 

gefinn kostur á að gæta réttar síns. Börn sem hafa náð 15 ára aldrei geta til dæmis sjálf 

gert kröfu um umgengni í fóstri og veita þessi börn einnig samþykki fyrir ráðstöfunum 

sem beitt er í málum þeirra.   

4.3 Þjónusta Barnaverndarstofu við stúlkur sem sýna áhættuhegðun 

Í ársskýrslum Barnaverndarstofu er að finna ýmis tölfræðileg gögn meðal annars um fjölda 

barna í meðferð eða öðrum úrræðum, fjölda umsókna um úrræði, kynja- og 

aldursskiptingu í úrræðum og svo framvegis. Taka skal þó fram að ekki eru til kyngreindar 

upplýsingar um fjölda barna í PMTO-foreldrafærni né SMT-skólafærni. Barnaverndarstofa 

hefur ekki enn gefið út ársskýrslu fyrir árið 2020 og þess vegna verður fjallað um 

ársskýrslur frá árunum 2015-2019. Á Mynd 7 er að sjá hlutfall drengja og stúlkna í 

úrræðum MST, meðferðardeild Stuðla, meðferðarheimilum og lokaðri deild Stuðla, á 

árunum 2015-2019. Stúlkur eru oftar en ekki í minnihluta í meðferðarúrræðum 

Barnaverndarstofu en rekja má það til þess að færri tilkynningar berast vegna stúlkna. 

Mestu munar á kynjahlutfalli á lokaðri deild Stuðla, þar eru 63,1% drengir og 36,9% 

stúlkur. Í því úrræði þar sem minnstu munar á kynjahlutfalli eru drengir 54,1% og stúlkur 

45,9% en það er á öðrum meðferðarheimilum.  
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Mynd 7. Fjöldi barna í úrræðunum MST, meðferðardeild Stuðla og öðrum meðferðarheimilum, 
skipt eftir kyni árin 2015-2019 (Barnaverndarstofa, 2020) 
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Í framhaldi af þessari umfjöllun verður fjallað um hlutverk félagsráðgjafa í lífi stúlkna sem 

eru í áhættuhóp og líklegar til að þróa með sér áhættuhegðun eða jafnvel farnar að sýna 

áhættuhegðun, hvort sem hegðunin telst væg eða alvarleg.   
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5 Hlutverk og sérþekking félagsráðgjafa  
Í þessum kafla er fjallað um hlutverk og sérþekkingu félagsráðgjafa í vinnu með stúlkum 

sem sýna áhættuhegðun. Fjallað er um heildarsýn sem notuð er ríkulega í starfi 

félagsráðgjafa og einstaka nálgun félagsráðgjafa í því starfi sem felur í sér aðstoð gagnvart 

umræddum hópi stúlkna.  

5.1 Starf félagsráðgjafa  

Starf félagsráðgjafa er afar fjölbreytt en hugmyndafræði félagsráðgjafar má meðal annars 

rekja til heimspekikenninga og mannúðarsjónarmiða. Slíkar kenningar og sjónarmið innan 

félagsráðgjafar ganga út frá því að allir eiga rétt á félagslegu jafnrétti og heilbrigði sem og 

mannsæmandi lífi (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Félagsráðgjöf heyrir til stórrar keðju 

velferðarkerfisins og á starfið sér stað víðs vegar í samfélögum, til að mynda gegna 

félagsráðgjafar lykilhlutverki í starfi barnaverndar (Healy, 2014). Í grunninn gengur 

félagsráðgjöf út á að bera virðingu fyrir hverjum og einum einstaklingi og mæta þeim þar 

sem þeir eru staddir. Í siðareglum félagsráðgjafa kveður svo á að virðing skal borin fyrir 

manngildi hvers og eins, sérstöðu einstaklinga og er höfð að leiðarljósi trú á einstaklinga 

til þess að nýta eigin hæfileika til fulls. Í starfi sínu ganga félagsráðgjafar út frá þörfum og 

færni skjótstæðinga sinna ásamt því að veita hjálp til sjálfshjálpar. Starfið felst þá í því að 

með heildarsýn að leiðarljósi er meðal annars unnið að því markmiði að veita lausn á 

félagslegum sem og persónulegum vandamálum en einnig koma í veg fyrir vanda með 

fyrirbyggjandi aðgerðum (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

5.2 Heildarsýn í starfi 

Heildarsýn er eitt af mikilvægustu einkennum félagsráðgjafa og skulu þeir ávallt stunda 

starf sitt með faglega heildarsýn að leiðarljósi.  Hin ríkulega notaða heildarsýn er þríþætt 

hugtak, í henni eru; 1) vefrænir þættir (e. somatic) og snúa þeir að líf- og læknisfræðilegri 

heilsu einstaklinga; 2) sálrænir þættir (e. psychical) og snúa þeir að andlegri líðan, 

sjálfstrausti, sjálfsmati og tilfinningalegum björgum einstaklinga; og 3) félagslegir þættir 

(e. sociological) og snúa þeir að nærumhverfi einstaklinga. Með heildarsýn er litið til 

þessara þriggja þátta sem mögulegra áhrifavalda á líðan og heilsu einstaklinga (Payne, 

2014). Grundvöllurinn er þá að koma auga á einstaklinga með tilliti til aðstæðna þeirra, 

einstaklingar eru álitnir bæði margbreytilegir og einstakir. Litið er til aðstæðna hvers og 

eins út frá mörgum sjónarhornum svo sem umhverfi og nærsamfélagi en þörf er einnig á 
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því að samfélagið sé skoðað á heildrænan hátt. Félagsráðgjafar þurfa því að tileinka sér 

yfirgripsmikla þekkingu út frá kerfisfræðilegum sjónarmiðum sem fela í sér tiltæka 

þekkingu á samfélaginu sem heild og þeim bjargráðum sem það hefur upp á að bjóða 

(Lára Björnsdóttir, 2006; Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  Heildarsýn er mikilvægur þáttur í 

starfi með einstaklingum sem sýna áhættuhegðun en hún gerir félagsráðgjöfum kleift að 

greina vandann sem er fyrir höndum í samhengi við allt umhverfi sem kann að koma að 

einstaklingum. Þegar komið er að greiningu vandans og úrlausn er brýnt að taka mið af 

líkam- og andlegum einstaklingsbundnum þáttum í krossverkandi samhengi við félags- og 

fjölskyldulega þætti (Farley o.fl., 2012; Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Sökum starfsins búa félagsráðgjafar að öllu jöfnu yfir veigamikilli þekkingu og yfirsýn 

á þeim úrræðum og björgum sem finna má í samfélögum og hvernig best má nýta þau í 

starfi með stúlkum sem sýna fram á áhættuhegðun (Farley o.fl., 2012) en í næsta kafla er 

fjallað nánar um starfsaðferðir sem notaðar eru í starfi félagsráðgjafa. 

5.3 Starfsaðferðir félagsráðgjafa 

Á undanförnum árum hefur ríkuleg krafa aukist gagnvart því að starfsfólk og fagmenn í 

velferðarþjónustu beiti gagnreyndu vinnulagi og notfæri sér nýjustu þekkingu á hverju 

sviði fyrir sig. Gagnreynt vinnulag (e. evidence-based practice) krefst aukinnar þátttöku 

skjólstæðinga ásamt því að fagfólk er meðvitaðra um að beita bestu og nýjustu aðferðum 

í starfi sem tryggja eiga gæði þjónustunnar hverju sinni (Drisko og Grady, 2015; Björg 

Guðjónsdóttir, Hervör Alma Árnadóttir, Halldór S. Guðmundsson, Sigrún Júlíusdóttir og 

Sólveig Ása Árnadóttir, 2017; Halldór S. Guðmundsson og Hervör Alma Árnadóttir, 2019). 

Gagnreynt vinnulag hefur verið sett fram í þríþætt líkan fagfólki til stuðnings við 

ákvarðanatöku í hverju máli fyrir sig. Líkanið inniheldur þrjá meginstólpa gagnreynds 

vinnulags og eru þeir; 1) væntingar og viðmið skjólstæðinga, 2) þekking og reynsla 

félagsráðgjafa, og 3) niðurstöður rannsókna og nýjasta þekking (Haynes, Devereaux og 

Guyatt, 2002; Jacobs, Jones, Gabella, Spring og Brownson, 2012; Halldór S. Guðmundsson 

og Hervör Alma Árnadóttir, 2019). Samkvæmt nýlegri skilgreiningu þarf að gæta að 

jafnvægi þessara þriggja þátta til þess að það eigi sér stað aukið gagnsæi á vinnuaðferðum 

með því móti að væntingar og aðgerðir eru færðar í orð og gerðar skjólstæðingum 

sýnilegar. Líkur aukast á vel unnum verkum og hætta á ófyrirséðum skaða fer minnkandi 

(Socialstyrelsen, 2017). Með tilliti til umræddra vinnuaðferða er næst farið yfir þá nálgun 
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sem einkennir starf félagsráðgjafa með stúlkum sem sýna einhvers konar birtingarmynd 

áhættuhegðunar.  

5.4 Nálgun félagsráðgjafa í málefnum stúlkna sem sýna áhættuhegðun 

Innsæi er eitthvað sem talið er spila veigamikið hlutverk í starfi félagsráðgjafa en það 

nýtur sín vel í viðtalsmeðferð bæði með einstaklingum og fjölskyldum. Einnig getur innsæi 

verið gagnlegt við leit úrlausna á þeim vanda sem glímt er við, hvort sem það er í vinnu 

með einstaklingum eða fjölskyldum (Farley o.fl., 2012). 

Þegar gagnreyndar vinnuaðferðir eru nýttar í starfi með stúlkum sem sýna 

áhættuhegðun er fyrsta skref félagsráðgjafanna að spyrja sjálfa sig hver þeirra eigin 

vitneskja er á áhættuhegðun meðal stúlkna sem og hvaða reynslu þeir hafa á sviðinu. 

Annað skref félagsráðgjafanna felst í samtölum við stúlkurnar, og foreldra þeirra ef svo á 

við, til að komast að því hvar vandi þeirra liggur og hverjar þarfir þeirra eru. Að því loknu 

tekur við þriðja skrefið en þá skoða félagsráðgjafar fyrirliggjandi rannsóknir á sviðinu og 

hvaða úrræði virðast sýna mestan árangur fyrir stúlkur sem sýna áhættuhegðun. 

Gagnreynt vinnulag styður með þessu móti við að heildarsýn sé höfð að leiðarljósi í starfi 

jafnframt því að veita stúlkum með áhættuhegðun og fjölskyldum þeirra eins góða 

mögulega aðstoð og samfélög bjóða upp á hverju sinni (Halldór S. Guðmundsson og 

Hervör Alma Árnadóttir, 2019). 

Í starfi sínu með stúlkum sem sýna áhættuhegðun er mikilvægt að félagsráðgjafar 

greini vandann sem fyrir liggur í aðstæðum stúlkna og vinni að úrlausn. Samvinna 

félagsráðgjafa með bæði stúlkum og fjölskyldum þeirra getur skipt sköpum hvað varðar 

árangur úrræða eða íhlutunar (Healy, 2014). Bakland umræddra stúlkna getur verið afar 

mismunandi en alltaf hefur það mótandi áhrif á stúlkurnar og er mikilvægt að 

félagsráðgjafar séu meðvitaðir um þennan breytileika. Hlutverk félagsráðgjafa gagnvart 

stúlkum með áhættuhegðun er meðal annars að veita fjölbreytta þjónustu sem felur í sér 

forvarnir, snemmtæka íhlutun, þungameiri úrræði og skaðaminnkandi nálgun. Þessi 

hlutverk eiga sér stað í einstaklingsmiðaðri nálgun, vinnu með fjölskyldum, hópum og 

samfélögum. Að öllu jöfnu er aðalmarkmið félagsráðgjafa í starfi með stúlkum sem sýna 

áhættuhegðun úrvinnsla vanda, að koma auga á styrkleika þeirra og bjargir, að virkja þær 

og vinna að því að kostir stúlknanna vegi meira en vandi þeirra og veikleikar. Mikilvægt er 

að raunhæf markmið séu sett í slíkri vinnu og að finna leiðir til þess að bregðast við 
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tilfinningum og aðstæðum sem kunna að koma upp á í ferli stúlknanna á uppbyggilegan 

máta. Fjölskylduvinna með þessum stúlkum felur í sér að aðstoða fjölskylduna alla við að 

koma auga á fyrirliggjandi vanda, vinna að lausnum ásamt því að veita stuðning í 

vegferðinni sem fjölskyldumeðferð kann að vera. Í hópavinnu með stúlkum sem sýna 

áhættuhegðun er áhersla lögð á eflingu félagsfærni stúlkna. Að sýna þeim að þær standa 

ekki einar, að til eru fleiri stúlkur í sömu aðstæðum og að í sameiningu geti þær unnið að 

markmiðum sínum. Samfélagsvinna félagsráðgjafa með umræddum stúlkum felur til 

dæmis í sér að skilgreina þann vanda sem til staðar er og vekja stjórnvöld og samfélög til 

umhugsunar á vandanum. Með því móti geta félagsráðgjafar vakið upp umræðu og 

vitundarvakningu á málefnum stúlkna sem sýna áhættuhegðun og sýnt fram á þörf nýrra 

úrræða sökum þess að viðeigandi úrræði eru ekki til staðar. Allt er það gert til þess að 

stúlkur sem sýna áhættuhegðun eigi möguleika á að snúa við blaðinu og lifa farsælu lífi 

með reisn (Farley o.fl., 2012). 
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6 Umræður og lokaorð 
Áhættuhegðun stúlkna er afar fjölþættur vandi sem til kemur vegna ótal margra þátta í 

lífi þeirra. Í upphafi ritgerðarinnar var lögð fyrir rannsóknarspurningin: „Er áhættuhegðun 

stúlkna frábrugðin áhættuhegðun drengja og ef svo er hverjar eru þarfir stúlknanna fyrir 

stuðningsúrræði?“ Til þess að svara þessari spurningu  hefur verið tekið tillit til ýmissa 

fræðilegra sjónarmiða, tilkynninga til barnaverndarnefnda og úrræða sem 

Barnaverndarstofa býður upp á. Einnig hefur ljósi verið varpað á hvert hlutverk 

félagsráðgjafa getur verið í lífi stúlkna sem sýna áhættuhegðun.  

Áhættuhegðun stúlkna er að vissu leyti frábrugðin áhættuhegðun drengja. Til að 

mynda eru tilkynningar vegna áhættuhegðun stúlkna í öllum tilvikum færri en vegna 

drengja, nema árið 2015 vegna örðugleika í skóla þar sem stúlkur eru 102 og drengir 98. 

Þegar litið er til kenninga sem fjallað var um er hægt að segja að þróun áhættuhegðunar 

eigi sér stað með svipuðum hætti í upphafi. Orsakir áhættuhegðunar og andfélagslegrar 

hegðunar má oftar en ekki rekja til uppeldis og áhættuþátta sem til staðar eru í lífi barna. 

Þegar á unglingsár er komið tekur að myndast ákveðin gjá á milli drengja og stúlkna þar 

sem að kynbundnir áhættuþættir byrja að taka á sig mynd. Áhættuhegðun hjá drengjum 

hefur að öllu jöfnu verið meira rannsökuð en hjá stúlkum því líkt og fram hefur komið 

virðast drengir vera fyrirferðameiri í þessum málaflokki. Það breytir því þó ekki að stúlkur 

sýna einnig fram á áhættuhegðun og er vert að veita þeim þá athygli og aðstoð sem þörf 

er á. Félagsmótun drengja og stúlkna er ólík en stúlkur og konur eiga í grunninn undir 

högg að sækja í samfélögum sem eru, eða voru, mótuð út frá hugmyndum feðraveldisins. 

Mikilvægt er að valdefling kvenna og stúlkna sé höfð í fyrirrúmi en það er eitt af 

markmiðum félagsráðgjafar, að valdefla einstaklinga. Félagsráðgjafar vinna allir að því 

markmiði að sporna við félagslegu ranglæti og veita einstaklingum hjálp til sjálfshjálpar.  

Áskoranir sem mæta unglingsstúlkum nútímans eru af ýmsum toga og geta þær verið 

erfiðar meðhöndlunar fyrir stúlkur sem ekki hafa þroska né skilning á aðstæðum sem þær 

kunna að lenda í, hvort sem það eru kynlífsathafnir, vímuefnanotkun eða annars konar 

háttsemi sem telja má til áhættuhegðunar. Það hefur sýnt sig að íhlutun þarf að eiga sér 

stað í þeim tilvikum sem teljast hvað alvarlegust og því fyrr því betra. Ef ekkert er að gert 

verður það byrgði samfélagsins að takast á við konu sem í áhættu að greinast með 

andfélagslega persónuleikaröskun en hún getur verið skaðleg konunni sjálfri og þeim sem 
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í kringum hana eru. Gæta þarf að öryggi og aðhaldi gagnvart stúlkum sem tilheyra þessum 

hópi, greina þarf vandann sem til staðar er og veita þeim stuðning við þær áskoranir sem 

kunna að verða á vegi þeirra. Í tilfellum sumra stúlkna er vandi þeirra orðinn svo mikill að 

almenn úrræði duga ekki til og þörf er þá á þyngra úrræði líkt og meðferð þar sem unnið 

er á einstaklingsmiðaðan hátt út frá hverri og einni stúlku. Til þess að tilætlaður árangur 

náist í aðstæðum stúlkna sem sýna áhættuhegðun og glíma að öllu jöfnu við fjölþættan 

vanda er brýn nauðsyn að þær fái aðstoð við hæfi sem tekur mið af því að stúlkur eru 

líklegri en drengir til þess að verða fyrir kynbundnu ofbeldi sem slíku. Einnig hefur það 

sýnt sig að stúlkur sem eiga í sambandi, rómantísku eða ekki, við drengi eru líklegri en ella 

til þess að sýna fram á enn alvarlegri áhættuhegðun líkt og ofbeldisbrot. Höfundur vill því 

leggja áherslu á að þörf er á því að boðið sé upp á kynjaskipt úrræði og mikilvægi þess að 

stúlkur geti leitað til athvarfs þar sem þær finna sig öruggar. 

Höfundur dregur mestan lærdóm af því hve mikilvægar fyrirbyggjandi aðgerðir og 

forvarnir geta verið. Oftar en ekki er um að ræða vanda sem vindur upp á sig út frá 

vandkvæðum sem til staðar eru í lífi stúlkna sem sýna áhættuhegðun eða vegna 

lífsatburða sem umturna lífi þeirra, líkt og kynferðisleg misnotkun. Í starfi félagsráðgjafa 

er hægt að vinna að úrlausn í lífi þessara stúlkna á marga vegu með fjölbreyttum hætti en 

það sem stendur höfundi efst í huga er valdefling. Það sem kom höfundi mest á óvart er 

hve lítið áhættuhegðun stúlkna hefur verið rannsökuð. Að vissu leyti er eins og gert sé ráð 

fyrir því að stúlkur og drengir fylgi sömu félagsmótun og búi við sömu áhættuþættina. 

Niðurstöður þessarar ritgerðar má vel nýta til áframhaldandi rannsókna á málefnum 

stúlkna. Höfundur upplifir að þörf sé á því að kynnast hlið þessara stúlkna betur og komast 

að því hvernig þær upplifa vanda sinn og hvaða upplifun þær hafa á úrræðum. Ásamt því 

þætti höfundi áhugavert að komast að því hver þeirra skoðun er á málefnum þeirra, hvort 

að þeim sjálfum þyki eitthvað ábótavant. Forvitnilegt væri einnig að vita hvaða árangur 

úrræði Barnaverndarstofu eru að bera í lífi stúlkna og er það eitthvað sem höfundur gæti 

vel hugsað sér að rannsaka í framtíðinni.  

 

____________________________________ 

Jónheiður Gunnarsdóttir 
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