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Útdráttur 

 

Mörg börn og unglingar á Íslandi búa við hegðunarraskanir og getur slíkt haft í för 

með sér alvarleg vandamál ef ekki er gripið inn í með viðeigandi hætti. Þeir 

einstaklingar sem búa við slíkar raskanir eiga á hættu að einangrast og fara á mis við 

þann félagslega þroska sem fylgir samskiptum við jafningjahópa. Í vinahóp læra 

einstaklingar að tjá skoðanir sínar sem og að taka tillit til annarra. Það er því afar 

mikilvægt að þeir einstaklingar sem búa við slíka erfiðleika hafi möguleika á að 

stunda uppbyggilegar og vel skipulagðar tómstundir með jafningjum sínum.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til B.A.- prófs við tómstunda- og 

félagsmálafræðibraut á Menntavísindasviði  Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi minn var Eyjólfur Örn Jónsson sálfræðingur og vil ég þakka honum 

fyrir góða og uppbyggilega leiðsögn. Vinnuveitendur og samstarfsfólk fá kærar 

þakkir fyrir velvilja, aðstoð og umburðarlyndi. Helga Þórunn og Helena Sif fá knús 

og kossa fyrir samveruna og fjölskylda mín fær kærar þakkir fyrir aðstoðina og 

þolinmæðina meðan á þessari vinnu stóð, Sigga systir fær  sérstakar þakkir fyrir 

endalausa þolinmæði og hjálpsemi. Takk fyrir. 
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Inngangur  

Fyrstu níu mánuði ársins 2009 voru flestar tilkynningar til barnaverndar vegna 

áhættuhegðunar barna eða 46,4% allra tilkynninga (Barnaverndarstofa, 2010). 192 

vistanir voru á neyðarvistun Stuðla fyrstu níu mánuði ársins 2009 

(Barnaverndarstofa, 2009). Það er því ljóst að fjöldinn allur af börnum býr við 

hegðunar- sem og aðrar raskanir á Íslandi. Stuðlar sem er meðferðarstöð fyrir börn 

og unglinga hefur verið starfrækt frá því árið 1996 og starfar á grundvelli 

barnaverndarlaga. Á Stuðlum er unnið með ýmsa þætti er snerta einstaklinginn eins 

og samskipti, viðhorf og líðan. Þá er einnig markviss þjálfun í sjálfsstjórn, 

félagsfærni og hæfni til að auka og nýta styrkleika viðkomandi einstaklings, einnig er 

farið daglega í íþróttir, útivist og iðkun tómstunda (Stuðlar, 2009).  

Tómstundir eru börnum og unglingum afar mikilvægar (Berger, 2006). Í gegnum 

tómstundir lærast margir nauðsynlegir félagsþættir eins og til dæmis félagsfærni og 

samskipti auk þess sem tómstundir auka lífsgæði þeirra er þær stunda. Að hafa tök á 

að sinna tómstundum stuðlar að mörgum mikilvægum þroskaþáttum, sér í lagi hjá 

börnum þau læra samskipti sín á milli, sjálfsbjargarviðleitni eykst og þau fá sterkari 

sjálfsmynd og aukið sjálfstraust. Börn ná mikilvægum þroska í gegnum samskipti við 

jafnaldra sína, vöðvastyrkur eykst og þau ná að læra að hafa stjórn á hreyfingum 

sínum (Berger. 2006).  

Skilningur barna á sviði talaðs máls, kynhlutverka og siðferðis getur verið 

kannaður af börnum í gegnum leik. Hlutverkaleikir eða þykjustuleikir gefa börnum 

tækifæri á að kanna mörkin á milli þess hins raunverulega og þess óraunverulega það 

tækifæri geta þau nýtt til að slíta sig tímabundið frá raunveruleikanum (Bull, Hoose 

og Weed 2003). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir heilbrigðan 

einstakling sem: „Einstaklingur sem býr við líkamlega, andlega og félagslega 

vellíðan“ (WHO, 2010). Geta einstaklingsins til að mæta kröfum umhverfisins og 

fullnægja eigin þörfum og væntingum eru forsenda fyrir slíkri vellíðan (Geðhjálp, 

2009). Þegar umræður eru um mikilvægi þess að huga að heilsunni beinist hugurinn 

oftast að líkamlegri heilsu. En ekki má gleyma að geðheilbrigði er hluti af almennu 

heilbrigði, þó það fái oft litla umfjöllun, hvort heldur er á opinberum vettvangi eða í 

samtölum fólks (Geðhjálp, 2009).  
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Einkenni góðrar geðheilsu eru að: 

 Hafa jákvæða sjálfsmynd 

 Vera virk(ur) og nota bjargráð sín 

 Taka sjálfstæðar ákvarðanir 

 Einangra sig ekki 

 Vera rauntengdur með getu til samhygðar 

 Geta tengst tilfinningaböndum (Geðhjálp, 2009). 

Undir hugtakið tómstundir falla margir og ólíkir þættir. Misjafnt er hvað hver og einn 

einstaklingur telur vera tómstund. Ástundun tómstunda fellur undir mannréttindi eins 

og fram kemur í 24. grein mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, en þar 

segir: „Allir hafa rétt til hvíldar og tómstunda og telst þar til hæfileg takmörkun 

vinnutíma og reglubundið orlof á launum“ (Sameinuðu þjóðirnar, 1948).  

Mikilvægi tómstunda verður seint ofmetið. Í þessari ritgerð er fjallar um 

tómstundir og unglinga með hegðunarerfiðleika verður leitast við að svara þeirri 

rannsóknarspurningu hvort tómstundir hafi áhrif á hegðun þeirra unglinga sem búa 

við slíka erfiðleika. Fjallað verður um helstu hugtök og skilgreiningar er varða 

tómstundir, þroskasálfræði og félagsleg tengsl. Einnig er fjallað um hegðunarraskanir 

og þær skilgreindar, þá er bent á mögulegar forvarnir eða úrræði fyrir þau börn sem 

greind hafa verið með slíkar raskanir. Einnig er fjallað um helstu kennimenn á þeim 

sviðum er snúa að þroska barna og unglinga. Heimildir eru sóttar í viðeigandi 

fræðirit auk þess sem þær eru sóttar af netinu.  
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Tómstundir 

Á heimasíðu Umboðsmanns barna er tómstunda- og félagsstarf skilgreint sem 

skipulögð starfsemi sem fram fer innan hreyfinga og samtaka þar sem þátttakendur 

starfa saman í frítíma sínum að áhugamálum, hugsjónum og markmiðum sem að 

þeirra mati eru mikilvæg. Slík þátttaka kennir þeim samvinnu, eykur getu þeirra til að 

taka sameiginlegar ákvarðanir og einnig læra þau að koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri. Það má því segja að þátttaka barna og unglinga í tómstundastarfi hafi 

mikið forvarnarlegt og uppeldislegt gildi (Umboðsmaður barna, 2010).  

Rannsóknir á tómstundum unglinga eru mikilvægar af margvíslegum 

ástæðum. Í fyrsta lagi vegna þess hversu mikil aukning hefur orðið á atvinnuþátttöku 

ungmenna undanfarin 20-30 ár. Það er mikilvægt að þau ungmenni finni jafnvægi 

milli vinnu sinnar og gæðatíma í tómstundum. Einnig hefur verið bent á að 

unglingsárin séu tími frjálsræðis og lítilla skuldbindinga, það er að ungmenni eru 

frjáls til að kanna mismunandi gerðir tómstunda hvort sem þær eru gildishlaðnar eða 

bjóða upp á litla virkni án mikils persónulegs ágóða eða félagslegra gilda. Þá er 

ungmennum frjálst að velja hvort þeir stunda tómstundir vegna persónulegra eða 

félagslegra ágóða. Með því að rannsaka ungmenni og tómstundaiðkun þeirra er hægt 

að læra heilmikið um félagslegt umhverfi þeirra, hvort áhugamálum þeirra sé sinnt 

og hraða þroskaferlis þeirra (Heaven, 2001). 

Tómstundir geta verið af ýmsum toga enda misjafnt hvað vekur vellíðan hjá 

hverjum og einum. Eitt af meginmarkmiðum tómstundaiðkunar er að efla andlega og 

eða líkamlega líðan einstaklingsins til hins betra frá því að iðkun hófst. Hægt er að 

skilgreina hugtakið tómstundir með fjórum aðferðum nálgana en það eru: 

Tímatengd nálgun: Lýtur að þeirri skilgreiningu að tómstundir séu sá tími sem 

einstaklingar eiga eftir þegar vinnu, námi eða annars konar skylduverkefnum hefur 

verið framfylgt. 

Þátttökutengd nálgun: Tekur fyrir val einstaklinga á því hverju þeir taka þátt í og 

hvenær. Slík skilgreining tengist tímatengdri nálgun en áherslan er á hvað 

einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur í sínum frítíma.  

Viðhorfstengd nálgun: Einstaklingurinn sjálfur ákveður hvað það er sem hann álítur 

vera tómstundir. Slík nálgun gefur kost á að hvað sem er getur verið tómstundir því 

einstaklingar eru ólíkir og það sem einum finnst vera tómstundir finnst öðrum vera 

skylda, eins og til dæmis atvinnumennska í íþróttum. 
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Gildistengd nálgun: Leggur áherslu á að tómstundir séu eitthvað sem þykir 

eftirsóknarvert fyrir einstaklinginn og hann getur endurupplifað aftur og aftur og því 

eru sterk tengsl á milli allra þessara nálgana (Bull, Hoose og Weed, 2003).  

Allar þessar nálganir leggja áherslur á ólíka en þó mikilvæga þætti 

tómstundahugtaksins. Hin sönnu gildi tómstunda liggja fremur í samsetningu þessara 

þátta og upplifun einstaklingsins á tómstundum. Auk þess er mikilvægt að kanna hið 

flókna hugtak tómstunda í tengslum við þær aðstæður sem þær fara fram í. 

Tómstundir eru ekki aðeins upplifun einstaklinga heldur fara þær fram í samfélaginu 

þar sem stofnanir þess hafa bein áhrif á val einstaklinga á tómstundum og lífsstíl 

(Bull, Hoose og Weed, 2003). 

Öll börn hafa rétt til að sinna tómstundum sínum og áhugamálum. Kemur það 

skýrt fram í 31. grein Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna, þar sem segir: 

1. Aðildarríki viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að stunda 

leiki og skemmtanir sem hæfa aldri þess, og til frjálsrar þátttöku í 

menningarlífi og listum. 

2. Aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í 

menningar- og listalífi, og skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn 

tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju 

(Sameinuðu þjóðirnar, 1992). 

Í aðalnámsskrá grunnskólanna hér á landi í þeim hluta er fellur undir velferð 

nemenda kemur fram áhersla á mikilvægi tómstundaiðkunar barna og ungmenna en 

þar segir: 

„Í grunnskólalögum eru ákvæði um að í öllum grunnskólum skuli nemendum gefinn 

kostur á því að taka þátt í tómstunda- og félagsstarfi á vegum skólans. Í 

tómstundastarfi barna á að marka leiðir til að auka færni þeirra til að takast á við 

dagleg viðfangsefni, úrræði til að efla sjálfstraust þeirra, félagslegan og 

siðferðilegan styrk, andlegan, sálrænan og líkamlegan þroska. Í félagsstarfi 

skólanna skal m.a. stefna að því að nemendur verði færir um að taka að 

sér félagsleg störf og einnig skal leggja áherslu á jákvæð samskipti og fjölbreytt 

félagsstarf í samræmi við áhuga nemenda, aldur og þroska. Mikla áherslu skal 

leggja á heilbrigða og holla lífshætti“ (Aðalnámsskrá grunnskóla, 1999). 
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Íþrótta og tómstundaráð Reykjavíkurborgar (ÍTR), hefur yfirumsjón með því 

tómstundastarfi sem börnum og ungmennum er boðið upp á vegum 

Reykjavíkurborgar. Þar er áhersla á reynslunám, virka þátttöku, jafnræði og lýðræði. 

Þar sem tómstundastarf  ÍTR er í eðli sínu forvarnarstarf með það að leiðarljósi að 

virkja börn og ungmenni til virkni í samfélaginu með jákvæðu viðhorfi og 

heilbrigðum lífstíl, þá er lögð sérstök áhersla á að aðstoða þau börn og ungmenni sem 

eiga við fatlanir eða erfiðar félagslegar aðstæður að stríða (Íþrótta og tómstundaráð 

Reykjavíkur, 2010). 

ÍTR starfrækir meðal annars sértækt hópastarf þar sem þátttakendur eru valdir 

í hópinn og unnið er að fyrirfram ákveðnum markmiðum. Að slíkum hópum koma 

þverfaglegir aðilar og er lögð áhersla á náið samstarf við foreldra. Markmiðin geta 

verið margs konar eins og til dæmis, að styrkja sjálfsmynd, brjóta niður óæskileg 

hegðunarmynstur og efla samskipta og félagsfærni. Unnið er að því að styrkja þá 

unglinga sem ekki hafa stundað félagslega viðurkenndar tómstundir til þátttöku í 

uppbyggilegu frístundastarfi. Innan félagsmiðstöðvanna í samstarfi við Vinnuskóla 

Reykjavíkur fer fram hópastarf fyrir unglinga yfir sumartímann þar sem saman fara 

venjubundin unglingaskólavinna og sértækt starf með unglingunum. Starfið teygist 

yfir vetratímann og er hist tvisvar í mánuði á veturna, þrjár útfærslur eru á hópunum 

og eru þær:  

Léttliðahópar : Unglingar sem sýnt hafa áhættuhegðun og þurfa stuðning vegna 

þessa 

Fjörliðahópar : Unglingar sem eru vanvirkir félagslega og þurfa því á félagslegri 

styrkingu að halda 

Vinahópar : Unglingar sem eru óvirkir félagslega og þurfa því á félagslegri 

hvatningu að halda, sambærilegur hópur og í Fjörliðahópnum (Íþrótta og 

tómstundaráð Reykjavíkur, 2010). 

Samkvæmt stefnu ÍTR hefur frítíminn þríþætt gildi fyrir börn og ungmenni en 

það er menntunargildi þar sem þátttakendur fást við skapandi og fjölbreytt verkefni. 

Þó er ekki um að ræða formlegt nám heldur er áherslan á óformlega menntun og 

reynslunám þar sem ýtt er undir frumkvæði og virkni meðal þátttakenda. 

Afþreyingargildi þar sem áhersla er lögð á samveru og samskipti milli þátttakenda og 

að eyða tíma saman í þeim tilgangi að skemmta sér án þess endilega að hafa sýnileg 

markmið til einhvers annars en njóta samverunnar og forvarnargildi sem er 

aðalmarkmið skipulagðs félagsstarfs með börnum og ungmennum. Í því skyni er 



12 
 

áhersla lögð á að bjóða þátttakendum upp á jákvæð viðfangsefni í tómstundum í 

umsjón fagfólks í öruggu umhverfi (Íþrótta og tómstundaráð Reykjavíkur, 2010). 

 Það má því segja að félagsmiðsstöðvar séu menntasetur á vettvangi hinnar 

óformlegu menntunar þar sem þátttakendur nema hina ýmsu færni og hæfni sem 

kemur þeim að notum í tilverunni. Má þar helst nefna virka þátttöku, félagslega 

hæfni og lýðræðisleg vinnubrögð sem eykur líkur á hæfari einstaklingi en ella (Árni 

Guðmundsson, 2007).  

Reykjavíkurborg rekur tvær unglingasmiðjur, Tröð og Stíg en starfsemi þeirra 

snýr fyrst og fremst að þeim hóp unglinga sem hefur átt erfitt uppdráttar félagslega. 

Markmið unglingasmiðjanna er að auka félagsþroska, efla jákvæða sjálfsmynd og 

sjálfstraust þeirra unglinga sem eiga í félagslegum erfileikum. Unglingasmiðjan 

Stígur var stofnuð árið 1977 og heyrir undir þjónustumiðstöð Miðbæjar og 

Laugardals en Tröð var sett á laggirnar árið 1987 og heyrir undir þjónustumiðstöð 

Breiðholts. Árið 2009 sameinuðust unglingasmiðjurnar og heyra í dag báðar undir 

þjónustumiðstöð Breiðholts. Umsóknir um inngöngu í unglingasmiðjurnar fara í 

gegnum þjónustumiðstöðina og samþykki foreldra þarf að liggja fyrir. Það er svo á 

ábyrgð unglinganna hvort þeir velji að nýta sér tilboðið (Unglingasmiðjan Tröð, 

2008). 

Grundvöllur þess að það starf sem fram fer með börnum og unglingum gangi vel 

eru hæfir starfsmenn, sem fengið hafa viðeigandi þjálfun og menntun í starfi með 

börnum og unglingum. Við Háskóla Íslands er nú boðið upp á þriggja ára nám við 

tómstunda- og félagsmálabraut og er markmið með því námi eins og segir á vefsíðu 

Háskóla Íslands, 2010 að „... veita þekkingu og hæfni til að sinna verkefnum á sviði 

tómstunda- og félagsmála. Í náminu eiga nemendur að tileinka sér þekkingu á gildi 

tómstunda og hlutverki tómstundastarfs í nútímasamfélagi. Náminu er ætlað að 

fræða nemendur um tómstundir fyrir fólk á öllum aldri en áhersla er lögð á börn og 

ungmenni“  

Tómstundaiðkun leiðir til vellíðunar og ýtir undir frelsistilfinningu og bætt 

sjálfsmynd. Því getur slík iðkun gefið mikilvægar upplýsingar um andlega líðan 

einstaklingsins sem slíkt stundar (Heaven, 2001). Þrátt fyrir margar og ólíkar gerðir 

tómstunda er megintilgangur með iðkun þeirra hinn sami er kemur að ungmennum 

má þar nefna: 

 Sjálfsþekking 
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 Að efla tilfinningu fyrir sjálfræði 

 Að ná settum markmiðum 

 Skemmtun, draga úr leiða 

 Þróun félagslegra samskipta og koma á tengslum við jafningja 

Eins og bent hefur verið á, öðlast ungmenni aukna kunnáttu á samfélagslegum 

þáttum, æfa sig í félags og samvinnufærni, reyna á andlega og líkamlega þætti og 

kynnast margvíslegum hlutverkum innan fjölskyldu, jafningja og samfélagsins með 

því að taka þátt í tómstundum (Heaven, 2001). 
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Upphaf félagsmiðstöðva og tilgangur þeirra 

Á seinni hluta átjándu aldar og í byrjun nítjándu aldar vaknaði áhugi almennings á 

málefnum unglinga, ástæður þess voru tvíþættar en báðar tengdust þó 

iðnaðarbyltingunni. Annars vegar var það aukin úthverfamenning og þau vandamál 

er tengdust því og hins vegar aukin áhersla á menntun. Iðnaðarbyltingin bauð upp á  

möguleika á launuðum störfum sem varð til þess að mörg ungmenni flykktust til 

borganna. Talsmenn velferðar barna tóku þá eftir að ekki voru öll ungmennin 

einungis að sinna atvinnu heldur voru þau einnig að lenda í vandræðum (Lightfoot, 

Cole og Cole, 2009). 

Ungmennadrykkja, kynferðislegt hátterni  þeirra og fjárhættuspilamennska 

voru álitin vera stór hluti samfélaglegs vandamáls.  Til að sporna við þessu ört 

vaxandi vandamáli var tekið á það ráð að bjóða unglingum upp á skipulagða 

starfsemi í frítíma þeirra. Sú ákvörðun leiddi til þess að Jane Addams stofnandi hins 

fræga Hull House í Chicago hóf að innleiða þangað sérúrræði fyrir ungmenni sem 

áttu í vanda (Lightfoot, Cole og Cole, 2009).  

Hull House í Chicago var stofnað sem hverfa- og þjónustumiðstöð og er enn 

þann dag í dag starfrækt sem slík (Jane Addams Hull House Association, 2009).  

Félagsmiðstöðvar eru því afsprengi hverfa- og þjónustumiðstöðva. En á 

árunum frá 1912 til 1919 voru slíkar miðstöðvar stofnaðar í Danmörku, Noregi og 

Finnlandi. Frá seinni hluta nítjándu aldar og fram á tuttugustu öld urðu miklar 

breytingar á íslensku samfélagi. Ungmenni landsins fóru ekki varhluta af þeim 

breytingum og það taumhald sem eldri kynslóðin hafði haft á þeirri yngri minnkaði 

verulega. Skólarnir og atvinnulífið urðu nýir félagsmótunaraðilar. Einnig myndaðist 

grundvöllur fyrir frítíma barna og unglinga og voru ýmis frjáls félög stofnuð í þeim 

tilgangi að hafa ofan af fyrir æsku landsins með uppbyggjandi starfi (Árni 

Guðmundsson, 2007). 

Það var þó ekki fyrr en upp úr 1930 að fram komu hugmyndir um sérúrræði 

fyrir ungmenni og tengdist sú umræða aðallega því að sporna þyrfti á móti 

óheilbrigðu líferni unglinga sem myndast hafði að einhverju leyti vegna þess mikla 

atvinnuleysis sem myndast hafði hér á landi í kjölfar kreppunnar (Árni 

Guðmundsson, 2007).  
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Unglingsárin  

Þroskasálfræðingar hafa sýnt þroskatímabili unglingsáranna mikinn áhuga og margir 

hafa komið fram með kenningar sem tengjast því. Samkvæmt þroskasálfræðingnum 

G. Stanley Hall er tímabil unglingsáranna, tímabil nýrra hugsana og tilfinninga. Það, 

að mati Hall gerir unglingsárin að tímabili þar sem einstaklingurinn hefur meiri 

möguleika á sveigjanleika og sköpun en á nokkru öðru þroskatímabili (Lightfoot, 

Cole og Cole, 2009). 

 Tímabil unglingsáranna er tími mikilla líkamlegra og andlegra breytinga. 

Hormóna breytingar og kynþroski sem eiga sér stað á þessu tímabili hafa bein áhrif á 

tilfinningalíf ungmenna. Sýnt hefur verið fram á að hröð aukning hormóna, 

sérstaklega testosterones tengist snöggum tilfinningasveiflum sem þýðir að stutt 

getur verið á milli þess að ungmenni upplifi vellíðan og að þeim líði skyndilega afar 

illa. Þó að slík áhrif hormónabreytinga eigi sér stað alla ævi eru þau mun áhrifameiri 

á því tímabili sem á sér stað rétt eftir kynþroskaaldurinn. Kynþroskaaldurinn er 

breytilegur eftir einstaklingum en hægt er að byrja að merkja líkamlegar breytingar á 

einstaklingum á aldurstímabilinu 8 ára til 14 ára (Bull, Hoose og Weed, 2003).  

Tímabil unglingsáranna er einnig það tímabil ævinnar þar sem 

einstaklingurinn leitar sjálfs síns eða leitast við að svara þeirri spurningu hver hann 

sé (Bull, Hoose og Weed, 2003). Erik H. Erikson þroskasálfræðingur lagði mikla 

áherslu á leit einstaklingsins að sjálfum sér og taldi tímabil unglingsáranna 

einkennast af togstreitu milli tveggja stiga; sjálfsmyndar og hlutverkaruglings. 

Erikson taldi að unglingar væru oftar en ekki uppteknir af því að meta það hvernig 

aðrir sæju þá miðað við hvernig þeir sæju sig sjálfa. Hann áleit að unglingar hegðuðu 

sér á mótsagnarkenndan hátt því að á sama tíma og unglingar hræddust of náin tengsl 

og ábyrgð, þá heimtuðu þeir trú annarra á sjálfa sig með háværu og kaldhæðnu 

vantrausti. Að mati Eriksson hræðast unglingar ekkert fremur en að verða neyddir til 

athafna þar sem þeir upplifa sig berskjaldaða fyrir háði eða sjálfs efa. Slíkt getur 

einnig leitt til mótsagnarkenndrar hegðunar sem lýsir sér í því að einstaklingur á 

þessu þroskaskeiði  myndi fremur haga sér illa í augum fullorðinna að eigin vali 

heldur en að vera neyddur til athafna sem að hans mati og jafningja hans væri 

skammarleg (Erikson, 1974). 

Í íslenskri rannsókn sem fjallaði um hvernig íslensk ungmenni upplifðu sína 

eigin getu í gegnum tómstundir kom fram að unglingar skilgreina getu sína 
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samkvæmt þeim viðmiðum sem sá jafningjahópur sem unglingurinn tilheyrir setur 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2004).  

 Í fyrrnefndri rannsókn var tekið viðtal við ungling sem stundaði 

hjólabrettaíþrótt  ásamt félögum sínum. Innan þessa hóps hafði þróast sameiginleg 

skilgreining á mikilvægum gildum innan hópsins þar með talið því sem hópurinn 

áleit vera mikilvæg geta og kunnátta. Að vera góður í fótbolta eða spila vel á píanó 

myndi ekki teljast mikilvæg kunnátta innan þessa hóps og því ekki teljast til 

„eiginlegrar getu“. Því í augum þessa hóps sem stundar hjólabrettaíþróttina gengur 

allt út á að vera góður á bretti. Sú kunnátta sem einstaklingurinn skarar fram úr í 

verður að vera viðurkennd af öðrum í hópnum, aðeins þá telst það til persónulegrar 

þýðingar og einstaklingurinn upplifir sig persónulega og félagslega öruggan 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2004).  

Í riti sínu, er fjallar um Erikson, ævi hans og kenningar um unglingsárin 

kemur Sigurjón Björnsson inn á kenningu Erikson um jafningjahópinn. 

Jafningjahópurinn er unglingum afar mikilvægur og er hlutverk hans margvíslegt. 

Innan hópsins fær unglingurinn tækifæri til að prófa mismunandi hlutverk, hann fær 

fyrirmyndir til að fara eftir og hann kemst að því hvernig áhrif viðhorf  hans og 

hegðun hafa á aðra. Innan hópsins er lögð mikil áhersla á að allir séu eins, til dæmis 

hvað varðar fatastíl eða málfar og er allt annað litið hornauga og jafnvel fyrirlitið af 

mikilli dómhörku. Erikson áleit að ástæðan fyrir slíkri hegðun væri sú að á meðan 

sjálfsmynd unglingsins væri ekki nægjanlega vel mótuð gegndi hópurinn hlutverki 

hennar (Sigurjón Björnsson, 1986). 

Að mati Erikson taka  unglingar foreldra sína sjaldnast til fyrirmyndar á þessu 

tímabili heldur virðist það skipta þá öllu máli að aðgreina sig frá þeim sem þeir eru í 

rauninni háðastir. Þeir hafa oft háar hugmyndir um eigin getu og eru fyrirmyndirnar í 

samræmi við það til dæmis  íþróttahetjur eða kvikmyndastjörnur. Leitin að 

sjálfsmynd felur í sér leit að lífsskoðun eða persónulegri hugmyndafræði (Sigurjón 

Björnsson, 1986).  

Ef slík leit heppnast ekki verður unglingurinn upptekinn af efasemdum um 

sjálfan sig, álit annarra skiptir hann öllu máli eða hann dregur sig inn í skel og hvorki 

hann sjálfur né aðrir skipta hann máli. Erikson taldi að ef slíkt ástand yrði varanlegt 

gæti það leitt til misferlis eða jafnvel geðsjúkdóma (Sigurjón Björnsson, 1986).  

Jafningjahópurinn er eins og áður segir afskaplega mikilvægur þáttur í þroskaferð 

unglinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það sé lykilatriði þegar fjallað er um áhættu 
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og andfélagslega hegðun unglinga að þeir umgangist hópa sem sýna frávikshegðun. 

Sterk tengsl gefa til kynna að þeir unglingar sem umgangast slíka hópa eru í aukinni 

áhættu með að þróa með sér margvíslega sálræna erfiðleika það á meðal 

hegðunarröskun (Fergusson, Woodward og Horwood, 1999). 

 Slíkar niðurstöður benda til að þess að samskipti unglinga við jafningjahópa 

sem sýna af sér frávikshegðun viðhalda hegðunarerfiðleikum sem unglingurinn hefur 

ef til vill sýnt af sér sem barn auk þess að ýta undir þróun á nýjum 

hegðunarerfiðleikum á unglingsárum (Fergusson, Woodward og Horwood, 1999).  

Í riti Árna Guðmundssonar, Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík. 1942 – 1992 

má sjá að samkvæmt danska félagssálfræðingnum Arne Sjölund mótast hegðun og 

atferli ekki aðeins af einstaklingnum sjálfum heldur einnig af samskiptum 

einstaklinga innan jafningjahópsins (Árni Guðmundsson, 2007).  

Þó bók Sjölunds Gruppepsykologi hafi verið gefin út árið 1965 er hún enn 

höfð til hliðsjónar þegar kemur að vinnu með hópa innan félagsmiðstöðva hér á 

landi, enda fjallar Sjölund um marga þætti er snúa að hópastarfi. Má þar nefna 

hópþrýsting, mikilvægi hópsins fyrir hegðun einstaklingsins og stöðu einstaklinga 

innan hóps svo eitthvað sé nefnt (Árni Guðmundsson, 2007).  

 

 

  



18 
 

Hegðunarerfiðleikar 

Í bókinni Skrefi á undan. Forvarnarefni ætlað foreldrum barna í ákveðnum 

áhættuhópum, í þeim kafla er fjallar um ofvirkni og hegðunarraskanir, kemur fram að 

mörg börn á Íslandi búa við hegðunarerfiðleika, talið er að 3-5% íslenskra barna séu 

ofvirk. Það má því ætla að 160 börn greinist með ofvirkni í hverjum fæðingarárgangi 

ef miðað er við að hlutfallið sé 4% og að í hverjum fæðingarárgangi séu fjögur 

þúsund börn (Páll Magnússon, 2001). Ofvirkni er þó ekki eini hegðunarvandinn sem 

íslensk börn og unglingar þurfa að kljást við. Talað er um að hægt sé að skipta 

hegðunarvanda í þrjá meginflokka, en það eru: 

 Athyglisbrestur með ofvirkni/hvatvísi (AMO) 

 Mótþróaþrjóskuröskun (MÞ) 

 Hegðunarröskun (HR) (Páll Magnússon, 2001). 

Af þessum flokkum er hegðunarröskun þeirra alvarlegastur. Greiningarviðmið 

hegðunarröskunar eru: 

 Ofbeldi gegn mönnum og dýrum. 

 Leggur oft í einelti, ógnar eða hótar. 

 Á oft frumkvæði af slagsmálum. 

 Hefur notað vopn sem getur valdið alvarlegum áverkum. 

 Hefur sýnt fólki grimmd. 

 Sýnir dýrum grimmd. Hefur kvalið eða meitt dýr. 

 Hefur framið rán auglitis til auglitis við fórnarlambið. 

 Hefur neytt annan einstakling til kynferðislegra athafna (Páll Magnússon, 

2001). 

Hegðunarröskun kemur yfirleitt í ljós um 9 ára aldur (Páll Magnússon, 2001). 

Þróun hegðunarvandkvæða samkvæmt bandaríska barnasálfræðingnum Craig 

Edelbrock er skipt í fjögur stig. Þau eru: 

1. Andstöðustig: 

Þrasgjörn, stæra sig, heimta mikla athygli. Óhlýðni á heimili, hvatvís. 

2. Óvináttu og reiðistig: 
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Sama hegðun og á stigi 1 en auk þess: óvægin, sýna litla meðaumkun. 

Óhlýðni í skóla, öskra og æpa, lenda í slagsmálum. Erfiðleikar í sambandi við 

félaga. Slæmt orðbragð, svíkja, skrökva og fá ólundar og fýluköst. 

3. Árásar og eyðileggingarstig:  

Sama hegðun og á stigum 1 og 2 en auk þess: skemma og eyðileggja. Ráðast 

á fólk. Hóta öðrum. Hnupla heima og eru í slæmum félagsskap. 

4. Afbrotastig: 

Sama hegðun og á stigum 1-3 en auk þess: strok að heiman. Skróp í skóla. 

Skemmdarverk. Áfengis og vímuefnanotkun. Þjófnaðir utan heimilis. 

Íkveikjur. (Edelbrock, 1989). 

Þau börn sem búa við athyglisbrest með ofvirkni (AMO) eru í meiri áhættuhóp en 

önnur börn þegar kemur að því að þróa með sér hegðunarröskun. Námserfiðleikar 

fylgja AMO og oftar en ekki hafa unglingar með AMO orðið fyrir hverju mótlætinu 

á fætur öðru í tengslum við skólagöngu sína. Slík áföll verða til þess að erfiðleikarnir 

hrannast upp (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001).  

En unglingar eru oft á tíðum útsjónarsamir og þá sérstaklega ef þeir þurfa að 

komast af, því valda slíkir erfiðleikar því oft að unglingar með AMO þróa með sér 

óæskilegar aðferðir. Það getur verið í formi þrjósku, ögrandi framkomu og hvatvísi 

og mótþrói getur aukist. Slíkt atferli leiðir einungis til frekari hegðunarerfiðleika. Þau 

börn sem eru í mestum áhættuhóp að leiðast út í andfélagslega hegðun eru þau 

ungmenni sem auk AMO standa illa þegar kemur að félagslegum, tilfinningalegum 

og námslegum þáttum en hafa auk þess þróað með sér hegðunarvandkvæði (Ragna 

Freyja Karlsdóttir, 2001). 

Langtímarannsókn sem framkvæmd var á börnum og ungmennum með AMO 

yfir tíu ára tímabil sýndi fram á aukna áættu þegar kom að frávikum af sálrænum 

toga. Má þar nefna andfélagslega hegðun, fíkn og kvíðaraskanir. Þessar niðurstöður 

ýta undir mikilvægi þess að greina AMO sem fyrst til að geta fyrirbyggt eða dregið 

úr slíkri áhættu og mikilvægi þess að nota snemmtæka íhlutun. Rannsóknin er sérstök 

að því leyti að mjög fáar slíkar hafa verið framkvæmdar á þessu æviskeiði 

einstaklinga með AMO eða frá 6 – 18 ára aldurs (Biederman og fl., 2006).  

Önnur rannsókn sem framkvæmd var sýndi fram á að fylgni milli AMO og 

hegðunarröskunar var allt að 50%. Þau börn sem búa við slíkt ástand sýna oftar 

andfélagslega hegðun, eins og til dæmis ósannsögli, stuld og hafa frekari tilhneigingu 



20 
 

til að lenda í áflogum en þau börn sem einungis hafa greinst með AMO án frekari 

fylgikvilla. Það hefur einnig verið bent á að þessi hópur á í mun meiri hættu á að 

verða fyrir afneitun jafningjahóps síns. Þessi börn og unglingar verða útundan bæði 

vegna slakrar félagslegrar hæfni en einnig vegna ögrandi hegðunar (Miranda, 

Soriano, Fernández og Meliá, 2008). 

 Það liggur í augum uppi að slíkur hópur þarfnast strangrar og langtíma 

þjónustu. Einnig eiga þau ungmenni sem búa við slík hegðunarvandamál meiri hættu 

á því að lenda í vanda síðar í lífinu. Þá var einnig bent á að umhverfi þeirra 

ungmenna sem búa við slíkar raskanir skipti meira máli þegar kemur að framvindu 

þroska þeirra en greiningin sjálf segir til um. Einnig kom fram að þau börn sem 

sýndu slíka hegðun, eða bæði AMO og hegðunarröskun fyrir tíu ára aldur eiga 

erfiðara uppdráttar en þau börn sem greindust með aðra röskunina eftir þann aldur 

(Miranda, Soriano, Fernández og Meliá, 2008). 

Rannsókn sem gerð var á þróun hegðunarerfiðleika unglinga sýndi fram á að 

sterk tengsl voru milli slakra uppeldisaðferða foreldra og andfélagslegrar hegðunar 

unglinga (Ary, Duncan, Duncan og Hops, 1999).  

Þó ókunnugir geti veitt huggun er það fjölskyldan sem útvegar öryggi og 

skjól á þeim tíma sem einstaklingurinn er viðkvæmastur á barnsárunum. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að ung börn þróa annað hvort heilbrigð eða óheilbrigð tengsl við 

foreldra sína. Tengsl eða geðtengsl er lýsing á ólíkum gerðum sambanda sem 

einstaklingar hafa við hvorn annan og þá sérstaklega við foreldra sína. Flest börn 

þróa með sér heilbrigð og traust geðtengsl. Slík börn álíta foreldra sína standa fyrir 

öryggi, að þeir séu til taks þegar á þarf að halda og að þeir séu umhyggjusamir og að 

auðvelt sé að samsama sig með þeim. Fyrir þessi börn skapar fjölskyldan á 

árangursríkan hátt tilfinningu fyrir tengsl og öryggi. Þau börn sem búa við óheilbrigð 

geðtengsl upplifa ekki slíka tilfinningu (Stangor, 2004).   

Sum börn þróa með sér ótrygg geðtengsl sem lýsir sér meðal annars í því að 

þau verða of háð foreldrum sínum og sækjast eftir meiri umhyggju og athygli en 

foreldrarnir ráða við að gefa. Önnur börn verða ófær um að tengjast foreldrum sínum 

á nokkurn hátt, þau verða hræðslugjörn, fjarlæg og „köld“ og kallast slíkt 

hræðsluleiðin (the fearful style). Önnur börn einfaldlega afneita hlutverki foreldra 

sinna í tilraun til að sanna sjálfstæði sitt afneitunarleiðin (the dismissing style) 

(Stangor, 2004).  
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Ástæða slíkra erfiðleika virðast vera samblanda tveggja þátta, annars vegar 

persónuleikagerðar barnsins og einkenni fjölskyldugerðar þess. Auk þess að hægt er 

að segja til fyrir um tilfinningalíf barns í sambandi við geðtengsl við foreldra þá 

segja slík tengsl líka fyrir um getu einstaklingsins þegar kemur að því að stofna til 

heilbrigðra tengsla við aðra einstaklinga seinna á lífsleiðinni (Stangor, 2004). 

 Í rannsókn er sýndi tengsl milli slakra uppeldisaðferða foreldra og þróunar á 

hegðunarerfiðleikum ungmenna bentu niðurstöður einnig til að þeir unglingar sem 

sýna slíka hegðun sækja í samskipti við aðra unglinga sem sýna sömu hegðun. 

Mögulegar ástæður fyrir því að unglingar sæki í slíkan félagsskap eru eins og áður 

segir slök fjölskylduumgerð frá barnsaldri. Sérstaklega er bent á að yfirdrifnar 

refsingar (of miklar eða of litlar miðað við brot unglingsins frá barnsaldri) og lítið 

eftirlit skýri tengsl unglingsins við slíka hópa. Það er að ósamvinnuþýði og mótþrói 

hjá barni getur leitt til aukinnar áhættu á andfélagslegri hegðun er kemur fram á 

unglingsár (Ary, Duncan, Duncan og Hops, 1999). 

Þá gáfu niðurstöður rannsóknarinnar sérstaklega til kynna að foreldrar þeirra 

barna sem sýna mótþróa og erfiða hegðun hafa tilhneigingu til að verða óstöðugir 

þegar kemur að því að halda uppi aga því þeir (foreldrarnir) reyna eftir fremsta 

megni að forðast sífelld átök við börn sín. Afleiðingin er sú að neikvæð hegðun 

barnsins styrkist og þróast. Þá yfirfærir barnið hegðun sína í skólaumhverfið þar sem 

ekki líður á löngu þar til barninu hefur verið hafnað af „venjulegum“ jafningjahóp, 

einnig kemur þessi hegðun niður á námsárangri barnsins og  það er þar sem barnið 

upplifir sig mislukkað vegna lélegs námsárangurs (Ary, Duncan, Duncan og Hops, 

1999). 

Er kemur að unglingsárum kemur einstaklingurinn sér upp tengslum við aðra 

unglinga sem eru í sömu sporum og innan þess jafningjahóps styrkist ekki aðeins 

andfélagsleg hegðun heldur verður hún einnig fjölbreyttari. Á þessum tímapunkti er 

unglingurinn í mikilli áhættu fyrir að þróa með sér viðvarandi mynstur 

andfélagslegrar hegðunar sem og afbrotahegðun og eiturlyfjafíkn (Ary, Duncan, 

Duncan og Hops, 1999).  

Upplifun barna og unglinga á getu sinni breytist til muna eftir því sem þau 

verða stærri hluti af samfélaginu og fara að taka meiri þátt í því. Það er í gegnum 

samband þeirra við jafningja sem þau auka skilning sinn á getu sinni. Þeir sem eru 

reyndastir og hæfastir verða fyrirmyndir þegar kemur að hugsun og hegðun 

(Bandura, 1989). Mikill hluti samskipta og félagsfærnináms á sér stað innan 
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jafningjahópsins. Auk þess útvegar jafningjahópurinn upplýsingar um það hvar 

einstaklingurinn er staddur innan hópsins út frá getu hans til viðmiðunar við aðra í 

hópnum. Vegna þess er barnið mjög meðvitað um hvar í goggunarröðinni það er 

innan þess hóps sem það er þátttakandi í. Börn og unglingar hafa tilhneigingu til að 

velja nána félaga sem deila sameiginlegum áhugamálum og gildum. Sá 

jafningjahópur sem barnið hefur valið sér mun ýta undir meiri getu barnsins í þeim 

málum sem hópurinn deilir en hamlar mögulega þróun á öðrum sviðum (Bandura, 

1989).  

Vegna þess hve jafningjahópurinn þjónar stórum tilgangi þegar kemur að 

þróun og mati einstaklingsins á eigin getu, er aukin hætta á slakri persónulegri getu 

innan þeirra hópa sem byggja á neikvæðum samskiptum. Lítil félagsleg geta getur 

því skapað innri hindranir hjá einstaklingnum til að koma á eftirsóknarverðu 

sambandi við jafningja (Bandura, 1989). 

 Unglingar auka og styrkja trú á getu sína með því að læra hvernig takast skal 

á með jákvæðum hætti við möguleg vandamál sem upp geta komið og eru þeim 

framandi. Þróun seiglu og sjálfstrausts krefst reynslu af því að hafa náð ásættanlegum 

árangri í gengum staðfestu. Sigrar yfir vandamálum auka trú einstaklingsins á getu 

sína til að takast á við vandamál (Bandura, 1977).  

Einstaklingur sem ekki tekst á við vandamál eða reynir að koma sér hjá 

slíkum aðstæðum verður illa undirbúinn til að takast á við mótlæti. Unglingsárin hafa 

oft verið útskýrð á þann hátt að það sé tími sálfélagslegra umbreytinga, en þó ekkert 

tímabil æviskeiðsins sé án vandamála þá fara þrátt fyrir dramatískar lýsingar á 

unglingsárunum flestir unglingar í gegnum það án þess að lenda í miklum 

erfiðleikum (Bandura, 1977).  
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Áhrif tómstunda á hegðun unglinga með hegðunarerfiðleika 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að vel skipulagðar og uppbyggilegar tómstundir 

hafa jákvæð áhrif á hegðun unglinga sem sýnt hafa hegðunarerfiðleika (Mahoney, 

Stattin, 2000).  Ástæður þess eru meðal annars skipulagning á frítíma unglinga, 

samskipti við jákvæðar fyrirmyndir bæði fullorðna og aðra unglinga, áhersla á að 

auka við kunnáttu og áhugamál unglinganna og skapa vettvang í samfélaginu þar 

sem þátttakendur upplifa sig samkeppnishæfa og viðurkennda. Ekki eru þó allar 

slíkar rannsóknir jákvæðar því minnst ein rannsókn hefur sýnt fram á tengsl milli 

tíðni á þátttöku unglinga í ríkisreknum félagsmiðstöðvum og aukinni áfengisnotkun 

þeirra (Mahoney og Stattin, 2000).  

Einnig fundu Eccles og Barber út árið 1999 að þátttaka í hópíþróttum hefur 

jákvæð áhrif á námsgetu, en einnig að þátttaka í slíkum íþróttum eykur líkur á 

áfengisdrykkju meðal þátttakenda (Weber, Miracle, Rosicky og Crow, 2001). 

Margar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á tómstundaiðkun ungmenna og 

tengslum þeirra við árangur í námi gefa til kynna að tómstundaiðkun hafi góð áhrif á 

námsárangur þeirra ungmenna sem þær stunda auk þess að hafa jákvæð áhrif á 

þroska og getu viðkomandi. Svo virðist sem að í því fleiri tómstundum sem 

ungmennin taka þátt í, þeim betur gangi þeim í skóla (Bartko og Eccles, 2003 ; 

Feldman og Matjasko, 2007).  

 Þessar mismunandi niðurstöður má að einhverju leyti rekja til þriggja þátta 

en það eru, skipulagning, félagslegt samhengi og samfélagslega hefð. Tómstundir 

unglinga ná allt frá því að hafa nánast ekkert skipulag til þess að vera þátttaka í 

markmiðsettri hópasamvinnu. Þær tómstundir sem sýnt hafa fram á að hafa dregið úr 

andfélagslegri hegðun þátttakanda sinna eru þær sem bjóða upp á mikla 

skipulagningu og ýta undir kennslu og kunnáttu á þeim sviðum sem áhugi er á meðal 

þátttakenda. Aftur á móti hafa þær tómstundir sem ekki hafa sýnt fram á að draga úr 

neikvæðri hegðun haft tilhneigingu til að hafa litla sem enga áherslu á þessa þrjá 

þætti (Mahoney og Stattin, 2000).   

Í Ástralíu fara fram verkefni sem snúa að ungmennum með 

hegðunarerfiðleika, þar er notast við íþróttir, útivist og hreyfingu sem forvarnir og 

fyrirbyggjandi þætti fyrir þátttakendur en einnig er það markmið starfsins að bjóða 

unglingunum upp á uppbyggjandi valkosti í frítíma sínum. Rannsókn sem gerð var til 

að meta árangur af því starfi leiddi í ljós að þátttaka í slíku starfi getur haft góð áhrif 

á undirliggjandi áhættuþætti sem ýtt geta undir andfélagslega hegðun. Sú rannsókn 
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sýndi fram á að þó að félagsleg hæfni, leiðtogahæfileikar og sjálfsmynd hafi batnað 

þá var ekki hægt að segja með óyggjandi hætti til um hvort verkefnið hefði áhrif á 

hegðunarerfiðleika einstaklinga til langs frama (Morris, Sallybanks, Willis og 

Makkai, 2003).  

Mögulegt er að greina á milli viðurkenndra tómstunda og „tómstundaleiða“ 

(leisure boredom) sem venjulega er sett í samhengi við andfélagslega hegðun. Slíkar 

aðstæður skapast vegna of mikils frítíma og of lítillar virkni. Í slíkum aðstæðum hafa 

unglingar tilhneigingu til að sýna af sér neikvæða hegðun til að losna við leiðann. Sú 

hegðun getur komið fram í reykingum, áfengisdrykkju, afbrotum og neyslu ólöglegra 

vímuefna (Heaven, 2001). 

Eitt af grundvallar markmiðum tómstunda sem nýttar eru sem 

meðferðarúrræði er að þátttaka í skipulögðum tómstundum, venjulega sem hluti af 

vel skipulögðum hóp eða samtökum, muni hafa jákvæð félagsleg og persónuleg áhrif 

á þátttakendur. Einnig er athygli farin að beinast að mikilvægi þess að hjálpa 

ungmennum að tengjast, ekki einungis við skóla heldur einnig við samfélagið í 

víðara samhengi. Slík verkefni og önnur er snúa að sjálfboðavinnu virðast stuðla að 

minnkandi andfélagslegri hegðun (Weber, Miracle, Rosicky og Crow, 2001).  

Nokkrir rannsakendur, Younis og fleiri, Allen og fleiri og Eccles og Barber 

hafa komist að þeirri niðurstöðu að þátttaka í samfélagsþjónustu hefur forvarnarlegt 

gildi þegar kemur að afbrota og andfélagslegri hegðun sem og neyslu vímuefna. 

Áhugaverð spurning beinist að því líkani sem ungmennaklúbbar beita til að draga úr 

afbrotahegðun. Það hefur verið gefið í skyn að íþróttir og önnur skipulögð starfsemi 

geti dregið úr afbrotahegðun með því að veita ungmennum tækifæri til að efla 

félagsleg tengsl sín á milli (Weber, Miracle, Rosicky og Crow, 2001). 

  Travis Hirschi, bandarískur afbrotafræðingur vildi meina að þeir einstaklingar 

sem fyndu fyrir litlum tengslum við samfélagið væru líklegri til þátttöku í afbrotum 

og andfélagslegri hegðun en þeir sem fyndu fyrir miklum tengslum við samfélagið. 

Að vera háður einhverjum, skuldbindingar, þátttaka og trú eru þær fjórar leiðir þar 

sem tengsl geta myndast. Það að vera háður einhverjum vísar til þeirra tengsla milli 

einstaklings og einhverra mikilvægara persóna, eins og jafningjahóps, kennara og 

foreldra. Þegar unglingurinn þróar með sér næmni fyrir öðrum í kringum hann og 

sterkari tengslum við jákvæðar fyrirmyndir dregur úr áhrifagirni hans þar sem hann 

sækist eftir viðurkenningu og jákvæðum viðbrögðum frá þeim sem eru unglingnum 
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mikilvægar persónur. Skuldbinding vísar til markmiða sem einstaklingurinn hefur 

sett sér, góð menntun, starfsframi eða gott mannorð ( Hirschi, 1969).  

Þegar kostir og gallar mögulegrar andfélagslegrar hegðunar eru metnir á  skynsaman 

hátt mun sá einstaklingur sem býr yfir ríkari ábyrgðartilfinningu ekki vilja hætta 

þeim mögulega ágóða sem hann hefur unnið sér inn í hefðbundnu samfélagi. Þegar 

talað er um þátttöku er átt við þá hegðun sem einstaklingurinn sýnir við þær athafnir 

sem hann tekur þátt í. Sterkari félagstengsl munu vera sjáanleg í hefðbundinni 

samþykktri hegðun eins og t.d lestri, heimanámi og þátttöku í skipulögðum íþróttum, 

meðan veik tengsl koma fram í annars konar hegðun eins og t.d fara á rúntinn, 

„hanga“ með vinum og áfengisdrykkju (Weber, Miracle, Rosicky og Crow, 2001). 

 Í skýrslu sem Silja Björg Baldursdóttir tók saman að beiðni Þróunar- og 

fjölskyldusviðs Reykjavíkurborgar og fjallaði um mat á framkvæmd og áhrifum 

forvarnastarfs á vegum Reykjavíkurborgar á árunum 1997-2004 kom fram að  

forvarnarstarf undanfarinna ára hefði átt þátt í breyttum hugsunarhætti foreldra og að 

þeir áttuðu sig meira á mikilvægi skipulagðs tómstundastarfs. Eins og einn 

viðmælandi komst að orði „Mér finnst vera miklu meiri sókn í íþróttir og 

æskulýðsstarf almennt vegna forvarnargildisins. Ekki, eins mikið og áður var, vegna 

þess að foreldrarnir vildu að krakkarnir yrðu góðir í íþróttum. Heldur að þau séu í 

þessum félagsskap til þess að minnka líkurnar á að þau lendi í einhverju sem að 

foreldrarnir vilja ekki“ (Silja Björk Baldursdóttir, 2004).  

Það er afar mikilvægt að hlúa að börnum og unglingum hvort sem þau eiga 

við erfiðleika að etja eða ekki núna á þeim erfiðu tímum sem við búum á. Við getum 

litið til nágranna okkar Finna og reynt að draga lærdóm af þeirra aðgerðum eða 

aðgerðarleysi er kreppa reið yfir Finnland. Þar í landi gerðu stjórnvöld sér ekki grein 

fyrir þeim félagslegu og geðrænu afleiðingum sem komu síðar í ljós. Heilbrigðisvöld 

í Finnlandi komu ekki af stað geðlæknisfræðilegum eða sálfræðilegum úrræðum til 

að styðja við fjölskyldur, börn og fullorðna á þessum erfiðu tímum heldur voru 

framlög til þessara málaflokka skorin niður. Stjórnvöld þar í landi neituðu að auka fé 

til almannatrygginga í þeim tilgangi að greiða niður sálfræðimeðferðir á einkastofum 

þrátt fyrir mikinn þrýsting (Haukur Sigurðsson, 2009).  

Bak við hvert barn eru aðstandendur sem margir hverjir hafa þurft að aðlaga 

sig afar erfiðum aðstæðum sem hafa skapast á heimilum þar sem hegðunarraskanir 

koma við sögu. Má búast við að á mörgum íslenskum heimilum þar sem svo er í 

stakk búið bætist nú við fjárhagsáhyggjur. Í bók Hörpu Njáls félagsfræðings Fátækt á 
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Íslandi, við upphaf nýrrar aldar má glöggt sjá mögulegar afleiðingar fátæktar á 

fjölskyldur sem eiga barn með hegðunarerfiðleika. Þar kemur fram: „Nonni hefur 

farið illa út úr þessu öllu, hann er 12 ára. Bæði út af flutningunum öllum og 

breytingum sem orðið hafa, veikindum Tótu og veikindum og stressinu í okkur. Það 

hefur verið streituástand á heimilinu. Það var í fyrra að ég fór með hann til 

heimilislæknis og talaði um þetta. Allt í einu kviknaði á því hjá mér að hann væri 

náttúrulega með kvíðaköst og þunglyndi þegar hann var alltaf veikur, var illt í 

maganum, illt í hálsinum, nennti ekki í skólann. Já, hann vantaði mikið í skólann og 

allt í einu kveikti ég á því að þetta væru náttúrulega sömu einkennin og ég og Gísli 

höfum haft en hann gat ekki sagt: Ég er með kvíðakast, honum var bara illt hér og 

þar, þannig að hann hefur þurft að vera á þunglyndislyfjum. Honum hefur liðið betur 

en hann hefur verið of vær, þeir ætla að taka hann inn á BUGL (Barna- og 

unglingageðdeild) e.t.v.. róa þessi lyf drenginn of mikið“. (Harpa Njáls, 2003).  

Einstæð móðir sem er öryrki með tvö börn á framfæri og annað þeirra ofvirkt 

lýsir ástandinu á þessa leið „þau eru bæði tilfinninganæm, en sem betur fer hefur 

þessi röskun ekki farið út í hörku. Fram hefur komið mikil reiði, en hún ekki brotist 

út í grimmd. Þau eru bæði mjög ljúf og þola ekki slíkt. Ég hefði viljað sjá að 

Félagsþjónustan gæti stutt við börn sem koma úr slíkum aðstæðum. Þau hafa bara 

eina móður sem er þrúguð af áhyggjum og vandamálum og pabbi þeirra ekki 

tiltækur“. (Harpa Njáls, 2003).  

Að vera þátttakandi í hóp gefur einstaklingum aukna möguleika á andlegri 

vellíðan í sambandi við tengsl og viðurkenningu annarra. Vinskapur og vinátta, form 

jákvæðra sambanda við aðra einstaklinga og sú tilfinninga að tilheyra einhverju er 

ein af grunnþörfum fólks (Stangor, 2004).  

Komið hefur fram að sjálfmynd einstaklinga ákvarðast að stórum hluta á því 

hvernig þeir telja að aðrir meti þá. Samkvæmt því er sjálfsálitið meira þegar þeir eru 

viðurkenndir af öðrum en minna þegar einstaklingar upplifa sér hafnað eða gert lítið 

úr. Íþróttalið getur vakið upp tilfinningu fyrir því að vera viðurkenndur einstaklingur 

auk þess sem slík þátttaka gefur möguleika á að vera hluti af heild sem vinnur að 

vissu markmiði (Stangor, 2004).  
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Þrjú atriði sem sýnt hefur verið fram á að virki vel í uppsetningu dagsskrár og  

skipulagningu í sérúrræði sem sett var á laggirnar í Ástralíu fyrir börn og unglinga 

sem voru í áhættuhóp eða höfðu þegar þróað með sér hegðunarerfiðleika eru:  

1. Virkja þátttakendur í framkvæmd og ýta undir leiðtogastjórn þeirra. 

Að hafa unglingana með í ráðum, ákveða hvað eigi að gera og leyfa þeim að 

skipuleggja verkefni jók tilfinningu þeirra í sambandi við þátttöku, ábyrgð og áhuga. 

Að skapa möguleika á leiðtogastjórn hjálpar til við að þroska félagfærni 

einstaklinganna og styrkti jákvæða getu þeirra. 

2. Skapa öruggt og spennandi umhverfi fyrir þátttakendur. 

Mikilvægt er að skapa andrúmsloft þar sem unglingunum leyfist að gera mistök í 

vernduðu umhverfi. Einnig er mikilvægt að þau hafi möguleika á að tjá sig við 

stjórnendur, beðið um aðstoð ef á þarf að halda og verkefni kalla fram jákvæða örvun 

í stað neikvæðrar hegðunar. 

3. Sjá um að eftirfylgni og önnur tómstundarúrræði séu til staðar eftir að 

þátttöku er lokið. 

Afar mikilvægt er að þátttakendur hafi möguleika á að stunda áfram vel skipulagðar 

og uppbyggjandi tómstundir í nánasta umhverfi sínu eftir að þátttöku er lokið í slíku 

sérúrræði (Morris, Sallybanks, Willis og Makkai, 2003). 
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Forvarnir og fyrirbyggjandi aðferðir við hegðunarvanda 

 Árið 2007 var samþykkt  á sumarþingi fjögurra ára aðgerðaráætlun sem miðaðist við 

að styrkja stöðu barna og ungmenna. Í 4. kafla, 3. grein. Kemur fram aukin áhersla á 

forvarnir og  mikilvægi tómstunda í því sambandi en þar segir: „Beitt verði 

forvörnum í vaxandi mæli til þess að bæta heilsu og líðan barna og ungmenna. 

Sérstök áhersla verði lögð á almennar forvarnir og fræðslu í samfélaginu er varða 

andlega og félagslega líðan. Þetta verði gert með því að leggja aukna áherslu á 

geðrækt, meðal annars á hollar tómstundir og uppbyggilega nýtingu frítíma og 

samveru fjölskyldunnar við leik og störf. Stefnt verði að því, í samvinnu við frjáls 

félagasamtök og sveitarfélög, að bæta aðgengi allra barna og ungmenna að íþróttum 

og félagsstarfi, ekki síst þeirra einstaklinga er búa við veikan fjárhag“. (Alþingi, 

2007).  

Ennfremur kemur fram í 5. kafla. 6. grein sömu aðgerðaráætlunar sem miðast 

við aðgerðir í þágu barna og ungmenna með geðraskanir og þroskafrávik og 

langveikra barna að: „Unnið verði að bættri stöðu langveikra barna, meðal annars 

með það að leiðarljósi að efla sálfélagslegan stuðning við fjölskyldur og auka rétt 

langveikra barna til félagslegrar þjónustu til samræmis við rétt fatlaðra barna. 

Jafnframt verði áhersla lögð á að auka samhæfingu og efla samstarf hlutaðeigandi 

aðila“. (Alþingi, 2007).  

 

Nokkrar af þeim forvarnar- og fyrirbyggjandi aðferðum sem boðið er upp á eru: 

 

PBS – forvarnir (Positive behavior support)  

Aðferð sem viðhöfð er innan bæði leik- og grunnskóla. PBS gengur út á að kenna 

hegðun, leiðrétta hegðun og að viðhalda hegðun. Einnig er hægt að nýta PBS innan 

heimila barnanna og á frístundavettvangi. Boðið er upp á handleiðslu og námskeið í 

PBS forvörnum sem fram fer  undir stjórn þjálfaðra sálfræðinga í grunnskólum, 

leikskólum og auk þess er boðið upp á heimilismiðuð námskeið í PBS 

(Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008). 

 

SOS- hjálp fyrir foreldra  

Námskeið sem ætlað er til að efla foreldra í hlutverki sínu. Foreldrar sem læra SOS 

uppeldisaðferðir læra meðal annars hvernig þeir geta sem best stutt við góða hegðun 
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barna sinna og stöðvað óæskilega hegðun. Námskeiðinu er ætlað að kenna foreldrum 

að hjálpa börnum sínum að bæta hegðun sína og tilfinningalega og félagslega 

aðlögun. Markmið námskeiðsins er að hjálpa foreldrum að bæta hegðun barna sinna 

og stuðla að félagslegri og tilfinningalegri aðlögun. Lögð er áhersla á hvernig skýr 

skilaboð efla hlutverk foreldra og auk þess eru kenndar aðferðir til að draga úr 

óæskilegri hegðun og efla æskilega hegðun (Félagsvísindastofnun, 2009).  

 

MST (Multisystemic Therapy)  

Fjölkerfameðferð sem fjölskyldum með ungmenni sem eiga í hegðunarvanda hefur 

verið boðið upp á af Barnaverndarstofu síðan í nóvember 2008. Meðferðin er hugsuð 

sem nokkurs konar síðasta úrræði fyrir einstaklinginn sem er í vandanum áður en 

vistun utan heimilis verður framkvæmd. Markmið MST er að einstaklingurinn búi 

heima, noti ekki vímuefni, beiti ekki ofbeldi eða hótunum, stundi vinnu eða skóla og 

komist ekki í kast við lögin. Markhópur þessa meðferðar eru ungmenni á aldrinum 

12 – 18 ára sem hafa sýnt ofangreinda hegðun ítrekað. Hámarkslengd MST 

meðferðar er 3-5 mánuðir og ef ekki hefur náðst tilætlaður árangur eftir þann tíma er 

henni hætt og vista þarf einstaklinginn í stofnanameðferð. Meðferðinni er stjórnað af  

3-4 sérfræðingum og meðferðaraðilum og einnig einum teymisstjóra. Fjölskyldan 

hefur aðgang að meðferðaraðilum allan sólarhringinn ennfremur er kannað reglulega 

hvort umsjónaraðilarnir haldi sig við aðferðir MST og er því gott aðhald á 

starfseminni. Hver umsjónaraðili sér um 8-10 fjölskyldur á ári (Barnaverndarstofa, 

2009).  

 

Art (Agression replacement training) 

Aggression Replacement Training hefur verið í þróun síðan á sjöunda áratugnum og 

er hluti af ævistarfi prófessors Arnolds P. Goldstein. Bókin ART kom út árið 1987 og 

er tilraun til að tengja saman margbreytilegar hugsanir á þessu sviði. Aðferðin 

skiptist í þrjá megin þætti: Félagsfærni sem er atferlisþáttur þessa efnis, 

sjálfsstjórnun (reiðistjórnun) er þáttur sem tengist tilfinningum og þjálfun í siðrænni 

röksemdarfærslu er þáttur sem höfðar til vitsmuna. ART er vel afmörkuð og 

árangursrík aðferð til að draga úr erfiðri hegðun hjá börnum og ungu fólki t.d. þeim 

sem greinst hafa með ýmiskonar þroskaraskanir, ofvirkni og alvarlegar 

atferlistruflanir. Síðan 1987 hefur ART verið notað í skólum, meðferðarheimilum og 

öðrum stofnunum og stöðum þar sem fjöldi barna með hegðunar vandamál hefur 
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farið vaxandi. Jafnhliða vexti verkefnisins, hefur því verið fylgt eftir með mati með 

tilliti til lang- og skammtíma áhrifa þar sem notkunargildi aðferðarinnar og árangur 

hennar er metin. Má til dæmis nefna að norska félags- og menntamálaráðuneytið 

gefur þessu verkefni hæstu mögulegu einkunn miðað við þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið í Noregi og í öðrum löndum. ICART (international communicator for 

ART) var stofnað árið 2001 í Malmö í Svíþjóð og eru alþjóðasamtök þeirra sem 

vinna með ART á fræðilegu sviði og vettvangi (ART á suðurlandi, ed). 
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Umræður 

 

Við fyrstu sýn mætti ætla að iðkun tómstunda hefði góð áhrif á unglinga sem eiga við 

hegðunarvanda að etja. Ef málið væri svo einfalt væru þau ungmenni í góðum 

málum, en því miður er ekki svo. Það hentar ekki öllum að taka þátt í 

keppnisíþróttum eða að stunda tónlistarnám. Félagsmiðstöðvar eru góður vettvangur 

til að unglingar geti hist og átt saman góðar stundir en ekki hentar það öllum heldur. 

Sem betur fer eru til sérúrræði fyrir þá einstaklinga sem hafa átt í erfiðleikum með að 

finna sér stað innan tómstundageirans. Lykillinn að góðu gengi í slíku starfi er mikið 

og gott skipulag og hæfir stjórnendur. Hópastarf hefur gefist vel en þá aðeins að gott 

utanumhald sé um hópinn, það nægir ekki að setja af stað hóp með há markmið um 

gengi hans ef skipulagning er ekki til staðar. Einnig er samsetning hópsins 

mikilvægur þáttur í því starfi. Eins og fram hefur komið eru tengsl innan hópa flókið 

fyrirbæri og vanda verður til verks ef vel á að fara. Mikilvægt að þeir stjórnendur 

sem annast slíka vinnu séu meðvitaðir um samskiptin innan hópsins og leiðbeini 

þátttakendum ef merki eru á lofti um vandkvæði.  

Það er augljóst að slæmur fjárhagur kemur niður á öllum í fjölskyldunni og 

erfitt er að fela slíkar aðstæður fyrir börnum. Við sem samfélag verðum að vera 

vakandi yfir velferð hvers annars og reyna eftir fremsta megni að grípa inn í með 

viðeigandi aðgerðum ef vart verður við erfiðleika hjá þeim einstaklingum sem við 

umgöngumst í okkar daglega lífi hvort það er í sambandi við vinnu eða innan 

fjölskyldunnar. Ábyrgð hinna fullorðnu einstaklinga sem umgangast börn og 

unglinga er mikil því það er í okkar verkahring að reyna að vernda þau sem best við 

getum. Hvort heldur það eru foreldrar, kennarar, þjálfarar eða tómstundfræðingar er 

það okkar ábyrgð að sjá til þess að sem flestum börnum farnist vel í lífinu. Því finnst 

mér við hæfi að lokum að minna á orð úr skýrslu UNICEF frá því 2007 að:  

 

„Hinn rétti mælikvarði á stöðu þjóðar er hversu vel hún sinnir 

börnunum.“ 

 (UNICEF, 2007).   
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