
 

 

 

 

 

 

Félagsráðgjafardeild 

 

 

MA-ritgerð 

  

Fjölskyldur ungmenna sem leiðast út í 

neyslu áfengis og fíkniefna - eru 

sameiginleg einkenni? 

 

 

Erla Guðrún Sigurðardóttir 

  Desember 2009



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Anni G. Haugen 

 

Nemandi: Erla Guðrún Sigurðardóttir 

 

Kennitala: 261182-2979 



 

 

Útdráttur 
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða styrkleika ungmenna sem verið höfðu í neyslu, hvort 

áhættuþættir tengdir samskiptum, áföllum og stöðu fjölskyldunnar hafi verið til staðar í 

æsku ásamt því að komast að því hvernig ungmennin hefðu upplifað fjölskylduvirkni sinnar 

upprunafjölskyldu. Með rannsókninni vonaðist höfundur til að geta varpað ljósi á hvort 

þessir þættir hefðu eitthvað að segja varðandi líkur þess að ungmenni leiðist út í neyslu 

áfengis og fíkniefna með það að markmiði að vinna mætti í átt að því að fyrirbyggja neyslu 

ungmenna. Notast var við megindlega rannsóknaraðferð og var spurningalisti lagður fyrir 36 

ungmenni á aldrinum 18-25 ára. Ungmennin voru öll í endurhæfingu eftir vímuefnaneyslu á 

vegum Reykjavíkurborgar, Götusmiðjunnar, Ekron starfsendurhæfingar og Krýsuvíkur. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tengja mátti vímuefnaneyslu við menntun. Mjög 

stórt hlutfall þátttakenda hafði einnig upplifað skilnað foreldra eða umönnunaraðila og 

helmingur þeirra hafði aldrei búið hjá báðum foreldrum. Flest ungmennin voru mjög ung 

farin að neyta áfengis eða flestir 15 ára eða yngri. Hjá yfir 80% þátttakenda var um að ræða 

kynslóðartilfærslu áfengis og/eða vímuefnavanda, það er, saga var í fjölskyldu þeirra um 

slíkan vanda. Meirihluti þeirra foreldra sem voru sagðir eiga við vandann að stríða höfðu 

farið í áfengis- og vímuefnameðferð. Flestir þátttakendur voru með  töluvert af styrkleikum 

en þó voru undantekningar á því. Meðaltal áhættuþátta í fjölskyldum voru um 10 

áhættuþættir af 23 mögulegum og meira en helmingur þátttakenda var með áhættuþætti 

um og yfir meðaltali. Rannsóknin leiddi í ljós að efla þyrfti þætti innan fjölskyldunnar tengda 

úrlausnum vandamála, samskiptum, tilfinningalegri tjáningu, tilfinningalegum viðbrögðum og 

stjórnun á hegðun.



 

 

Abstract 

The purpose of the research was to look at the individual’s strength factors; if risk factors 

linked to communication, trauma and family status were present in childhood along with 

how the youth had experienced family function in their original family. The author hoped to 

shed some light, on the possibility that these factors had any relevance on the probability 

that the youth would become involved with the abuse of alcohol and drugs, with this 

research. The research used quantative method and with a questionnaire.  Participants were 

a total of 36 youths at the age 18-25 years, which had substance abuse problems and were 

receiving assistance provided by the city of Reykjavik, Götusmiðjan, Ekron job rehabilitation 

and Krýsuvík. The research´s main conclusions revealed that there was a link between 

substance abuse and education. A large proportion of participants had experienced a divorce 

between parents or care provider and one half of participants had never lived with both 

parents. Most of the youth´s had begun consuming alcohol at a very young age or at 15 

years of age or younger. Over 80% of the participants talked about transfer of alcohol and/or 

drug abuse problems between generations, i.e. there was a family history of substance 

abuse problems. Majority of the parents who were said to have substance abuse problem 

had received drug and alcohol rehabilitation. Most of the participants had relatively good 

resilience, however, there were several exceptions. The average of the risk factors in families 

was 10 risk factors of a total 23 and more than half of the participants had risk factors on or 

about average. The research revealed that it is necessary to strengthen factors related to 

problem solving, communication, affective responsiveness and involvement and behaviour 

control in families. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formáli 

Verkefni þetta er hluti af MA prófi í félagsráðgjöf til starfsréttinda og var vægi þess 30 ECTS. 

Ýmsir hafa rutt veginn svo ég gæti tekið þetta viðamikla verk að mér. Fyrst og fremst vil ég 

þakka þeim sem tóku þátt í rannsókninni. Án þeirra hefði rannsókn þessi aldrei orðið að 

veruleika. Bestu þakkir vil ég einnig færa þeim stofnunum og félagasamtökum sem hjálpuðu 

mér að nálgast þátttakendur. Það eru Ekron starfsendurhæfing, Götusmiðjan, 

Krýsuvíkursamtökin og Velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Leiðbeinanda mínum Anni G. 

Haugen lektor færi ég bestu þakkir fyrir góða samvinnu, stuðning og faglega leiðsögn á 

tímabilinu. Huldu Óladóttur frænku minni og nema í íslensku, þakka ég innilega fyrir 

yfirlestur og góðar ábendingar og Agnesi Björk Helgadóttur vinkonu minni þakka ég aðstoð 

við þýðingar. Síðast en ekki síst vil ég færa fjölskyldu minni og vinum þakkir fyrir dýrmætan 

stuðning í þessari vegferð. 
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1 Inngangur 

Kveikjan að rannsókninni var í starfsþjálfun höfundar haustið 2008. Starfsþjálfunin 

var hluti af MA námi í félagsráðgjöf til starfsréttinda og fór hún fram á einni af 

þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar. Þar kynntist höfundur flestum hliðum 

þjónustunnar sem þar er veitt, fylgdist með nokkrum viðtölum og sá um nokkur 

slík. Mörg viðtalanna voru við ungmenni sem ýmist voru í neyslu,  höfðu hætt eða 

voru byrjuð að fikta við fíkniefni. Þar upplifði höfundur að ef til vill væri þetta 

hópur sem ekki væri hugað nógu mikið að. Í kjölfarið fór höfundur að velta fyrir sér 

ástæðum þess að ungmennin byrjuðu að neyta áfengis eða fíkniefna, jafnvel í 

grunnskóla. Mörg þessara ungmenna töluðu um brotnar fjölskyldur, 

samskiptaerfiðleika við foreldra, lítið aðhald heima fyrir og áföll. Málum nokkurra 

hafði verið vísað til barnaverndarnefnda er ungmennin voru undir lögaldri. 

Höfundur velti því fyrir sér hvort eitthvað af fyrrnefndum þáttum hefðu haft áhrif á 

vímuefnaneyslu ungmennanna og hvort einhver einkenni væru sameiginleg innan 

fjölskyldna þessara ungmenna. Vangaveltur um hvort sameiginlegir þættir væru til 

staðar og hvort þeir væru að hafa áhrif mótaði því hugmyndina að þessari 

rannsókn. Hugmyndin tók vissulega stakkaskiptum í ferlinu og að endingu varð 

niðurstaðan sú að fjalla um fjölskyldur ungmenna sem leiddust út í neyslu áfengis 

og fíkniefna og skoða hvort það væru einhverjir sameiginlegir þættir. Höfundur 

ákvað að fjalla um sjónarhorn ungmennanna þar sem rannsókn af þessari 

stærðargráðu bauð ekki upp á víðari nálgun á efnið. Formleg vinnsla og 

undirbúningur rannsóknarinnar hófst í maí 2009 í áfanganum Rannsóknir og 

rannsóknaraðferðir í félagsráðgjöf. 

 Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða styrkleika einstaklingsins, hvort 

áhættuþættir tengdir samskiptum, áföllum og stöðu fjölskyldunnar hafi verið til 

staðar í æsku. Ásamt því að skoðahvernig ungmennin hefðu upplifað 

fjölskylduvirkni sinnar upprunafjölskyldu. Með rannsókninni vonaðist höfundur til 

að geta varpað ljósi á hvort þessir þættir hefðu eitthvað að segja varðandi líkur 

þess að ungmenni leiðist út í neyslu áfengis og fíkniefna. Höfundur leit svo á að 

með því að framkvæma megindlega rannsókn þá mætti smíða ákveðið verkfæri 

(spurningalista, sjá fylgiskjal I) sem þá væri hægt að þróa betur og gera 

nákvæmara. Spurningalistinn ætti að vera auðveldur í notkun og hefði það 
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markmið að koma auga á þá þætti sem mögulega væri hægt að fyrirbyggja ásamt 

því að skima fyrir því sem kynni að hafa áhrif á neyslu ungmenna á áfengi og 

fíkniefnum. Hann gæti þar af leiðandi nýst fagaðilum sem starfa með börnum og 

unglingum. Markmið rannsóknarinnar var að koma með hugmyndir varðandi fleiri 

rannsóknir á sviðinu auk þess að varpa ljósi á hvernig betur mætti styðja við börn 

og fjölskyldur í landinu með það að markmiði að fyrirbyggja neyslu ungmenna á 

áfengi og fíkniefnum.  

Rannsóknarspurningin var hvort það væru sameiginlegir þættir í fjölskyldum 

ungmenna sem leiddust út í neyslu áfengis og fíkniefna út frá eftirfarandi þáttum: 

- Er saga vímuefnavanda í fjölskyldunni? 

- Hvernig er fjölskylduvirknin í upprunafjölskyldu? 

- Voru einhverjir áhættuþættir til staðar í fjölskyldunni? 

- Hverjir eru styrkleikar einstaklingsins í dag? 

 Skoðuð voru gögn er tengdust málefnum fjölskyldunnar, fjölskyldumeðferð, 

fjölskylduvirkni, lífsskeiðakenningum, uppeldi, vímuefnaneyslu, seiglu, styrkleikum, 

áhættuþáttum í fjölskyldum, forvörnum ásamt lögum og sáttmálum er tengjast 

börnum. 

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann hátt að í köflum tvö til sex er farið yfir 

stöðu þekkingar í málaflokknum. Í öðrum kafla er farið yfir skilgreiningu á 

fjölskyldunni, tilgangi og mikilvægi hennar Einnig er fjallað um fjölskyldustefnu 

ásamt lífshlaupi einstaklingsins og fjölskyldunnar. 

Þriðji kafli fjallar um fjölskyldumeðferð og fjölskyldufræðin. Þar er farið yfir 

sögulega þróun fjölskyldumeðferðar, áhrif félagsráðgjafar á þau fræði, hugtakið 

fjölskyldumeðferð er útskýrt og farið er yfir helstu kenningar sem tengjast 

fræðunum. Þar verður einnig fjallað um fjölskylduvirkni módel Mcmaster sem farið 

var eftir við gerð spurningalista rannsóknarinnar.  

Fjórði kaflinn fjallar um þróun hegðunar hjá börnum, sérstaklega þegar 

hegðun er neikvæð eða andfélagsleg. Áhrif foreldra og umhverfisþátta eru skoðuð í 

þessu samhengi. Farið er yfir rannsóknir erlendra og innlendra fræðimanna er 

tengjast andfélagslegri hegðun barna og ungmenna. 

Í fimmta kafla er fjallað um vímuefnaneyslu, áhrif hennar og ferli. Farið er í 

skilgreiningar á vímuefnafíkn og misnotkun vímuefna (substance abuse) samkvæmt 



Fjölskyldur ungmenna sem leiðast út í neyslu áfengis og fíkniefna 

Erla Guðrún Sigurðardóttir 12 
 

DSM-V-TR kerfinu. Fjallað er um helstu áhættuþætti fyrir vímuefnaneyslu ásamt 

verndandi þáttum þar sem fjallað er sérstaklega um styrkleika og seiglu ásamt 

forvörnum. Farið er yfir hvað vímuefnameðferð felur í sér og einnig er fjallað um 

meðferðarúrræði sem í boði eru fyrir börn og ungmenni hérlendis. 

Sjötti kafli fjallar um umfang vímuefnavandans hérlendis og er þar farið yfir 

fjölmargar rannsóknir sem gerðar hafa verið á undanförnum árum. 

Í sjöunda kafla verður farið yfir aðferðafræðilega nálgun rannsóknarinnar, 

þar sem farið er yfir rannsóknaraðferðina, mælitæki rannsóknarinnar, þýði og 

úrtak, þátttakendur, forprófun, takmarkanir og siðfræði rannsóknarinnar, 

framkvæmd og gagnasöfnun. 

Áttundi kaflinn varpar fram niðurstöðum rannsóknarinnar og eru þeim þar 

gerð skil með töflum, myndum ásamt umfjöllun um helstu niðurstöður. 

Í níunda kafla verður farið í umræður um helstu niðurstöður og þær settar í 

samhengi við fræðilega þekkingu á sviðinu og túlkaðar.  

 
  

1.2 Réttindi barna 

Sé íslensk löggjöf skoðuð má sjá lög og sáttmála sem hafa hagsmuni barna 

að leiðarljósi. Barnaverndarlög nr. 80/2002 segja börn eiga rétt á vernd og 

umönnun. Börn skulu njóta þeirra réttinda sem þau eiga rétt á í samræmi við aldur 

sinn og þroska. Foreldrum ber því að sýna börnum sínum umhyggju, hlúa að þeim 

og búa þeim viðunandi uppeldisaðstæður og hafa velferð þeirra ávallt í fyrirrúmi. 

Öllum þeim sem koma að uppeldi barna er skylt að sýna þeim umhyggju og 

virðingu.  

Barnalög nr. 76/2003 segja að foreldrum beri að annast barn sitt, sýna því 

umhyggju og virðingu ásamt því að gegna uppeldisskyldum sínum sem best út frá 

högum og þörfum barnsins. Foreldrum ber einnig skylda samkvæmt lögunum til að 

vernda barn sitt gagnvart andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi 

háttsemi. Lögin fjalla ennfremur um að foreldrar skuli afla barni sínu lögmætrar 

fræðslu, ala með því iðjusemi og siðgæði og stuðla að því að barn þeirra fái 

menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og áhugamál. 
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 Ísland hefur jafnframt undirritað samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins [Barnasáttmálinn]. Þar er fjallað um réttindi barna undir 18 ára aldri. 

Barnasáttmálinn ber með sér að ekki skuli mismuna barni af nokkru tagi og skulu 

aðildarríki sáttmálans virða og tryggja réttindi barns innan lögsögu sinnar. Börnum 

skal tryggð vernd og umönnun sem miðast að því að gæta velferðar þeirra og skulu 

því ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu miðast út frá því. Samkvæmt 

Barnasáttmálanum skulu börn ávallt hafa forgang hjá hinu opinbera svo hagur 

barnsins sé ávallt hafður að leiðarljósi. Stjórnvöldum ber sú skylda að gera 

viðeigandi ráðstafanir svo börn njóti verndar gagnvart ólöglegum ávana– og 

fíkniefnum. Aðildarríki sáttmálans viðurkenna rétt barna „til heilsu, aðstöðu til 

læknismeðferðar og endurhæfingar“. Ríkjunum ber enn fremur að sjá til þess að 

börn fari ekki á mis við rétt sinn til heilbrigðisþjónustu. Í Barnasáttmálanum segir 

því orðrétt: „Aðildarríki viðurkenna þannig rétt hvers barns til lífsafkomu til að ná 

líkamlegum, sálrænum, andlegum, siðferðilegum og félagslegum þroska“.  

 Samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002 skal tilkynna til 

barnaverndanefndar ef barn stofnar eigin heilsu og þroska í alvarlega hættu. Barn 

sem stofnar heilsu sinni og þroska í hættu á rétt á nauðsynlegri aðstoð. Yfirvöldum 

ber að styrkja fjölskyldur sem uppalendur ásamt því að notast við viðeigandi 

úrræði. Barnaverndaryfirvöld skulu þó taka tillit til óska og sjónarmiða barna út frá 

aldri þeirra og þroska ásamt því að stuðla að stöðugleika í uppvexti þeirra. Góð 

samvinna við börn og foreldra er lykillinn og ber yfirvöldum að sýna nærgætni og 

virðingu auk þess að vera í góðri samvinnu við þær stofnanir sem koma að málum 

barna og ungmenna.   

Séu Barnaverndarlög nr. 80/2002 og Barnasáttmálinn skoðuð samhliða má 

sjá að þar er lögð áhersla á að stjórnvöld hugi að velferð allra barna, þar á meðal 

þeirra barna sem sýna einhvers konar áhættuhegðun eins og að neyta áfengis- 

og/eða fíkniefna. Börnunum þurfa að standa til boða úrræði til að vinna bug á 

vanda sínum og er það skylda stjórnvalda að veita slíka þjónustu, hvort sem er með 

beinum stuðningi við fjölskyldur eða stuðningi og meðferð fyrir barnið sjálft.  

Séu önnur lög skoðuð eins og lög um grunnskóla nr. 80/2008 og lög um 

leikskóla nr. 90/2008 má sjá að bæði lögin ganga út frá því að báðar þessar 

stofnanir skuli leitast eftir að stuðla að alhliða þroska barna ásamt því að vinna í 
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samvinnu við foreldra. Sérstaklega er tekið fram í lögum um grunnskóla nr. 

80/2008 að grunnskóli skuli haga störfum sínum sem mest hann getur út frá stöðu 

og þörfum nemenda og stuðla þannig að þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

Út úr þessu má lesa að grunnskólinn ætti að geta gripið inn og stuðlað að 

snemmtækri íhlutun hjá nemendum með vandamál tengd þroska, velferð og 

menntun. 

Alþingi samþykkti þann 13. júní 2007 aðgerðaráætlun til fjögurra ára til að 

styrkja stöðu barna og ungmenna. Aðgerðaráætlunin fjallar meðal annars um 

meðferðarúrræði fyrir ungmenni í vímuefnaneyslu og því má telja að allir þeir 

þættir er stuðlað gætu að betri íhlutun í slíkum málum séu mikilvæg 

rannsóknarefni (Þingskjal 16, 2006-2007). 
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2 Fjölskyldan, fjölskyldustefna og lífshlaupið 

Við fæðumst öll inn í fjölskyldur. Fyrstu samskipti okkar og fyrsta reynslan af 

heiminum er með og í gegnum fjölskyldu okkar. Við þroskumst, vöxum og ljúkum 

oftast lífinu innan fjölskyldunnar (Carter og McGoldrick, 2005). Til að fá betri sýn á 

fjölskylduna er mikilvægt að gera sér grein fyrir stöðu hennar í dag, bæði gagnvart 

einstaklingnum og samfélaginu. Í þessu samhengi skiptir einnig miklu máli að gera 

sér grein fyrir því hvað gerist á lífsskeiðinu bæði hjá einstaklingum og fjölskyldum 

svo mæta megi báðum þar sem þau eru stödd. 

 Í Samantekt um málefni fjölskyldunnar sem gerð var á vegum 

Félagsmálaráðuneytisins árið 2001 kom fram að breyttar aðstæður í samfélaginu 

hafa orðið til þess að fleiri og fjölbreyttari fjölskyldugerðir aðrar en 

kjarnafjölskyldan (foreldrar með tvö börn) hafa komið fram. Nú til dags þykir það til 

að mynda ekki stórt mál að tvær fjölskyldur sameinist eða að einstaklingar af sama 

kyni fari að búa saman og stofni fjölskyldu. Samkvæmt skilgreiningu sem fram kom 

með athugasemdum þingsályktunar um mótun opinberrar fjölskyldustefnu sem 

samþykkt var á Alþingi þann 13. maí 1997 er fjölskylda:  

 

Hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem 
einstaklingarnir deila tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, 
ábyrgð og verkefnum. Meðlimirnir eru oftast tvær fullorðnar 
manneskjur eða einstaklingur ásamt barni eða börnum. Þau eru 
skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri og gagnkvæmri hollustu 
(Samantekt fjölskylduráðs um málefni fjölskyldunnar, 
félagsmálaráðuneytið, 2001, bls. 8). 

 

Fyrstu tengslin sem móta sjálfsvitund og öryggiskennd einstaklingsins verða 

í fjölskyldunni og umhverfi hennar. Saga einstaklingsins byrjar í bernsku í 

fjölskyldunni, ættini og heimabyggðinni. Tengslamyndun fyrstu áranna myndar 

þann vef sem persónuleikinn þróast í og verður að tilvist einstaklingsins. 

Skilgreiningin á þessum þáttum getur oft verið flókin. Tengsl breytast á 

mismunandi tímum og tilgangur og merking fjölskyldubandanna breytist í leiðinni. 

Foreldrar þurfa að gera sér grein fyrir og hafa að leiðarljósi að þroski barns felst 

meðal annars í því að mynda náin tengsl við barnið í upphafi en fjarlægjast svo og 

leyfa því að þroskast í áttina að sjálfstæði og sjálfræði þegar það eldist. 
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Upprunatengslin fylgja einstaklingnum samt sem áður ávallt og hafa áhrif á önnur 

tengsl síðar á ævinni (Nanna K. Sigurðardóttir, 1994).  

Samkvæmt Samantekt fjölskylduráðs um málefni fjölskyldunnar (2001) er 

mikilvægt að foreldrar styðji við bakið á börnum sínum og ber þeim einnig skylda til 

að ala þau upp samkvæmt grunngildum hins lýðræðislega samfélags. Foreldrar 

þurfa því að sjá til þess að börn þeirra fræðist og verði að sjálfstæðum og ábyrgum 

einstaklingum í þjóðfélaginu. Fjölskyldueiningin gegnir þar af leiðandi gríðarlega 

miklu hlutverki í samfélaginu og því skiptir það sköpum að fjölskyldur fái þann 

stuðning sem þær þurfa til að standa skil á sínu. Samkvæmt tilmælum 

ráðherranefndar evrópuráðsins til aðildarríkja um stefnu til eflingar foreldrahæfni 

kom fram að viðurkenna þarf að stuðningur við foreldrahlutverkið eigi að vera hluti 

af stefnu sjórnvalda. Grípa þarf til allra þeirra aðgerða sem nauðsynlegar þykja til 

að styðja við foreldra og skapa þannig aðstæður til að bæta foreldrahæfni. 

Tilmælin byggja að miklu leiti á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og segir þar 

ennfremur að líta beri á barnið sem einstakling sem njóti réttinda. Einnig kemur 

þar fram að fjölskyldan sé grunndvallareining samfélagsins og að foreldrahæfni 

skipti miklu máli fyrir samfélagið í heild sinni og framtíð þess (Barnaverndarstofa, 

e.d.a). 

Samkvæmt lögum, tilmælum og ályktunum fræðimanna, sem gerð hafa 

verið skil hér að ofan, er hlutverk fjölskyldunnar og þeirra sem sjá um og bera 

ábyrgð á uppeldi barna mjög mikilvægt. Því mætti segja að fjölskyldan væri 

hornsteinn samfélagsins og telja það rökrétt að styðja bæði við fjölskylduna og 

uppeldishætti foreldra þar sem þeir þættir virðast vera mjög mótandi afl í lífi 

einstaklingsins. Fram kom í erindi Sigrúnar Júlíusdóttur (1994) á málþingi í tilefni af 

ári fjölskyldunnar að það væri pólitísk ábyrgð og samfélagsleg skylda að skapa 

fjölskyldum ásættanleg vaxtarskilyrði og eins að börn og ungmenni gætu notið 

þeirrar verndar og öryggis af hálfu foreldra sem þau ættu rétt til. Sigrún Júlíusdóttir 

(2001) segir ennfremur í bók sinni, Fjölskyldur við aldarhvörf, að málefni 

fjölskyldunnar snerti okkur öll hvað mest. Þar af leiðandi telur hún mikilvægi 

fjölskyldustefnu í hverju samfélagi fyrir sig gríðarlegt, þar sem fjölskyldan leikur 

stórt hlutverk í lífi hvers og eins einstaklings. Fjölskyldan mótar börnin, ber með sér 

reynslu, siði og gildi á milli kynslóða, þjappar saman fólki og sér um að stilla 
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tilfinningalíf samfélagsins. Stefán Ólafsson (2005) telur að góður stuðningur við 

foreldra sé mikilvægur í því velferðarríki sem Ísland sé svo standa megi undir þeim 

markmiðum er snúa að jöfnum tækifærum og lífsskilyrðum. Hann telur mannauð 

framtíðarinnar vera fólginn í því að koma sem flestum börnum á legg svo nýta megi 

getu þeirra og hæfileika. Því þurfi að efla þroska barna, menntun þeirra og færni 

ásamt því að forða þeim frá þeim hættum sem víða geta leynst. Með öðrum orðum 

er  mikilvægt að styðja við fjölskylduna. 

Hérlendis virðist vilji hjá stjórnvöldum varðandi aukinn stuðning við 

fjölskylduna hafa verið til staðar. Þingsályktunin sem samþykkt var árið 2007 um 

aðgerðaráætlun til fjögurra ára til að styrkja stöðu barna og ungmenna segir að 

foreldrum skuli standa til boða uppeldisráðgjöf og þjálfun í foreldrafærni með 

sérstökum námskeiðum sem hæfa mismunandi æviskeiðum í lífi barnsins (Þingskjal 

16, 2006-2007). Samkvæmt Jóhönnu Sigurðardóttur (2006-2007) þáverandi 

félagsmálaráðherra og frummælanda þingskjalsins var þar með í fyrsta sinn lögð 

fram heildstæð áætlun um að styrkja stöðu barna og ungmenna. Hún sagði 

ennfremur við fyrirlögn frumvarpsins að þessi stefna hefði verið í langan tíma á 

leiðinni þar sem tillaga um áætlunina var samþykkt á Alþingi árið 2001 en því hafi 

þó ekki verið fylgt nægilega eftir í stjórnsýslunni og þar af leiðandi ekki komist til 

framkvæmda fyrr en á þessum tímapunkti. Stjórnvöld hérlendis virðast með þessu 

þingskjali huga að fjölskyldunni og þeim þáttum sem henni fylgja, hvort því sé svo 

fylgt eftir á borði jafnt í orði er hins vegar annað mál. Viljinn virðist vera fyrir hendi 

samkvæmt þingsályktuninni og því ætti stuðningurinn við fjölskylduna að öllu jöfnu 

að vera til staðar fyrir þá sem þurfa í íslensku samfélagi.  

 
 

2.1 Lífshlaupið 

Þroski er samfelldur og öll lífskeið einstaklingsins tengjast. Einstaklingar og 

fjölskyldur hafa einnig áhrif  hvort á annað. Þroskaferlið er því langt frá því að vera 

einhliða ásamt því að hver einstaklingur á stóran hlut í því að móta sinn eigin 

þroska (Smith, 2008). Barnæskan og unglingsárin eru sá tími þar sem allt er fyrst og 

allt er upplifað af miklum ákafa. Þetta eru tímabil gleði og sorgar, spennu og ótta 

ásamt stöðugum vexti og nýrri þekkingu. Þetta er einnig ákaflega mikilvægur tími 
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þar sem ákveðnir atburðir og sambönd hafa mikil áhrif á líf einstaklingsins og skera 

jafnvel úr um framtíðina (Sharry, 2004). 

 Mikilvægt er að horfa á þroskaferlið þegar unnið er með einstaklinginn og 

fjölskylduna. Í ljósi þeirra þátta sem hér er verið að skoða er mikilvægt að geta 

staðsett bæði einstaklinginn og fjölskylduna á ákveðið lífskeið svo huga megi betur 

að þörfum beggja hópa. Hér verður því fjallað nánar um helstu kenningar er 

tengjast þroskaferli og lífskeiðum einstaklinga og fjölskyldna. 

 Fyrstu hugmyndir og kenningar varðandi lífskeið og þroska komu meðal 

annars fram hjá John Locke (1632-1704) og sagði hann barnið fæðast sem óskrifað 

blað. Í kjölfarið kom Russeau (1712-1778) sem taldi barnið vera gott að eðlisfari en 

spillast í heimi hinna fullorðnu. Darwin (1809-1882) sagði í þróunarkenningu sinni 

enga tvo vera eins og að hinir hæfustu lifðu af. Þessa þætti mætti nefna upphaf 

lífsskeiðakenninga, sem hafa verið margar í gegnum tíðina. Kenningar um þroska 

og lífsskeið hafa meðal annars tengst sálgreiningu, námskenningum, hugrænum 

þroskakenningum og atferlisfræði (Martin og Fabes, 2009). 

 

2.1.1 Lífskeiðakenning Erikson 

Erikson var einn fyrsti nútímakennismiðurinn sem setti fram lífskeiðanálgun á 

sálfélagslegan þroska. Hann sagði að börn jafnt sem fullorðnir gengu í gegnum 

ákveðin lífskeið. Hann sagði alla einstaklinga fara í gegnum átta stig í lífinu. Hvert 

stig vildi hann meina að einkenndist af ákveðnum áskorunum (crisis) sem ætti að 

leysa áður en einstaklingurinn færi áfram yfir á næsta lífskeið, þar sem lífskeiðin 

væru hvert tengd öðru (Wade og Travis, 2003; Santrock, 2008; Engler, 2009). 

Erikson taldi samt sem áður að hvert stig birtist á mismunandi hjá hverjum 

einstaklingi (Martin og Fabes, 2009). Hér verður aðeins farið lítillega yfir fimm 

þeirra stiga sem Erikson nefndi, allt frá barnæsku og upp að unglingsárum. 

 Erikson fjallaði fyrst um grundvallartraust (gegn vantrausti), frá fæðingu til 

eins árs. Hann vildi þá meina að þegar jafnvægi umönnunar innihéldi samúð og ást 

þá væri hægt að leysa sálfræðilega árekstra fyrsta ársins, sem eru grundvallartraust 

gegn vantrausti, á jákvæðan hátt. Barnið þarf þá að geta treyst því að foreldrar eða 

umönnunaraðilar geti uppfyllt frumþarfir þess. Næsta stigið samkvæmt Erikson er 

sjálfræði gegn skömm og efa á aldrinum eins til þriggja ára. Þá taldi hann mikilvægt 
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að hvetja barnið þegar það prófaði nýja hluti, barnið ætti að fá hvatningu og hrós 

fyrir það eitt að reyna. Hann taldi að of stjórnsamir eða stjórnlausir foreldrar yllu 

því að barnið færi að upplifa sig þvingað og fullt af skömm og efa varðandi getu 

sína. Þriðja stig Erikson er frumkvæði gegn sektarkennd á aldrinum þriggja til sex 

ára. Þarna taldi hann börnin byrja að sýna frumkvæði, fara að þyrsta í ný verkefni 

og að taka þátt í athöfnum með jafningjum. Hann taldi leik vera aðalatriðið í því að 

börnin finni út hver þau eru og uppgötvi sinn félagslega heim ásamt því að reyna á 

nýja hæfileika þar sem lítil hætta er á gagnrýni eða mistökum. Fjórða stigið er 

vinnusemi gegn vanmætti á aldrinum sex til ellefu ára. Þá eru börnin, að mati 

Erikson, byrjuð að gera sér grein fyrir eigin getu og getu annarra til ólíkra verka. 

Þau læra gildi skiptingar og vinnu, þróa með sér siðferðislega skuldbindingu og 

ábyrgð. Hættan á þessu stigi er vanmáttur, sem kemur fram í svartsýni barna sem 

hafa litla trú á getu sinni til að gera hluti vel. Fimmta stigið eru unglingsárin og þar 

taldi Erikson koma upp stigið sjálfsmynd gegn ruglingi í sjálfsmynd (identity) Hann 

taldi að uppbygging sjálfsmyndarinnar fælist í því að skilgreina hver maður væri, 

hvers virði maður er og hverju maður vilji fá áorkað í lífinu. Hann taldi ennfremur 

að á unglingsárum kæmi upp einskonar sjálfsmyndar vandi. Vandann sagði hann 

vera tímabundinn og einkennast af ringulreið og álagi vegna tilrauna á þeim 

valmöguleikum sem í boði væru áður en endanleg ákvörðun um gildi og markmið 

lífsins væru tekin. Erikson taldi að þeir unglingar sem færu í gegnum þessa 

sjálfsskoðun enduðu með mun þroskaðari sjálfsmynd. Margir fræðimenn vilja þó 

ekki ganga svo langt að kalla þetta tímabil vandamála þar sem það eigi alls ekki við 

um meirihluta unglinga (Erikson, 1995; Berk, 2004; Santrock, 2008; Martin og 

Fabes, 2009; Engler, 2009). 

 Gagnrýnar raddir á kenningar Erikson hafa nefnt að kenningar hans taki ekki 

nægilegt tillit til menningarlegra þátta og að þær eigi að mestu við um hvítan 

vestrænan einstakling. Aðrir hafa sagt þær ekki taka nægilega til þess kynjamunar 

sem oft sé á þroska drengja og stúlkna (Engler, 2009). 

 

2.1.2 Barnæskan 

Rannsóknir sýna að ungabörn og börn sem fá slæma umönnun eru með minni 

hugræna og félagslega hæfileika. Á móti kemur að góð umönnun barna getur 
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dregið úr neikvæðum áhrifum álags eða fátæktar. Tengsl eru sterk ástúðleg bönd 

sem við eigum með sérstöku fólki í lífi okkar sem hjálpar okkur að upplifa ánægju 

og gleði þegar við eigum samskipti við þá einstaklinga ásamt því að vera hugguð af 

nálægð þeirra er við upplifum álag. Fyrstu sex mánuði lífs síns tengjast ungabörn 

kunnulegu fólki sem bregst við þörfum þeirra. Margar rannsóknir hafa sýnt að ást 

og umhyggja rista dýpra en fæða og því sýnir það mikilvægi góðrar umönnunar, 

fullri af ástúð og umhyggju. Slík umönnun byggir upp góð tengsl við barn (Berk, 

2004). Þetta kemur að mörgu leyti heim og saman við kenningu Erikson um 

grundvallartraust gegn vantrausti, þar sem börn þurfa á ást og umhyggju að halda 

til að geta byggt upp góð tengsl og þar af leiðandi komist yfir á næsta lífsskeið. 

Börn verða sífellt meðvitaðri um sjálf sig og eiga auðveldara með að eiga 

samskipti við aðra er þau verða eldri ásamt því að þau eiga auðveldara með að 

skilja hugsanir og tilfinningar annarra (Berk, 2004) og byrja að upplifa annan heim 

fyrir utan fjölskylduna (Martin og Fabes 2009). Hæfileikar þeirra til samskipta við 

jafningja aukast þar af leiðandi gífurlega. Jafningjar sjá ungum börnum fyrir reynslu 

sem þau geta ekki fengið á neinn annan hátt, þar sem um er að ræða jafnar 

forsendur í samskiptum. Samfélag vinanna verður sífellt mikilvægara með aldrinum 

fyrir þroskaferli barns. Samskipti við jafningja veita barni ákveðið sjónarhorn og 

skilning á sjálfu sér og öðrum. Jafningjahópar skapa ákveðin gildi og viðmið fyrir 

hegðun og félagslega uppbyggingu leiðtoga og fylgjenda. Þessir óformlegu hópar 

leiða til ákveðinnar jafningjamenningar sem felur í sér sérstakan talsmáta, 

klæðaburð og sérstaka staði sem haldið er til á í frítíma. Á meðan þessir hópar 

veita börnum innsýn inn í stærri félagslegan strúktúr þá eflir vinátta á milli tveggja 

einstaklinga þroska á trausti og tillitssemi. (Berk, 2004). Þetta fellur að mörgu leiti 

vel að kenningu Erikson þar sem hann taldi vinina skipta miklu máli fyrir þroska 

barns.   

Þegar börnin byrja í skóla, eru meira með jafningjum og færast nær 

samfélaginu þá breytist samband foreldra og barna þrátt fyrir að vera á sama tíma 

mjög mikilvægt fyrir velferð barnsins. Eftir því sem nær dregur unglingsárunum því 

meira minnkar sá tími sem börn og foreldrar eiga saman. Sjálfstæði barnsins þýðir 

að foreldrar þurfa að huga að nýjum þáttum og setja þarf nýjar reglur. Þegar barnið 

fer að sýna að það geti tekist á við daglegar venjur og ábyrgðir þá ættu foreldrar að 
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losa um tökin á börnum sínum. Foreldrar eiga samt sem áður ekki að sleppa 

tökunum heldur innleiða eins konar samstjórnun sem veitir foreldrum yfirsýn yfir 

líf barnsins en veitir barninu í leiðinni tækifæri til að taka einstaka ákvarðanir í 

daglegu lífi, það er, foreldrar leiðbeina barni en leyfa því að vera með í ýmsum 

ákvörðunum. Slíkt styður við barnið, verndar það og er undirbúningur fyrir 

ákvarðanatöku og sjálfstæði unglingsáranna (Berk, 2004). Séu almennar kenningar 

um barnæskuna ásamt kenningum Erikson skoðaðar samhliða má sjá að þær eru 

að mörgu svipaðar. 

 

2.1.3 Unglingsárin 

Á unglingsárum fylgir flóknu samspili líffræðilegra- og umhverfsþátta töluverð 

dramatík. Líffræðileg áhrif sjást helst á miklum líkamlegum breytingum og til 

umhverfisáhrifa teljast viðbrögð fjölskyldu, vina og annarra við þeim breytingum 

sem eiga sér stað á unglingsárum.  Unglingarnir sjálfir hafa ekki alltaf 

næganskilning né gera sér grein fyrir þessum miklu breytingum en með þolinmæði, 

tíma og stuðningi þá læra flestir að aðlagast. Unglingsárin eru undirbúningur fyrir 

fullorðinsárin og stundum reynist erfitt að greina hvort unglingurinn sé barn eða 

fullorðinn, bæði fyrir hann sjálfan og aðra í kring. Þetta tímabil er flókin glíma við 

sjálfsmynd, sjálfstæði, freistingar og áhættur sem komið geta í veg fyrir heilbrigðan 

þroska (Martin og Fabes, 2009).  

Unglingar eyða minni tíma með fjölskyldumeðlimum og vinir og jafningjar 

verða sífellt mikilvægari. Unglingar segja að þeim líði oft á tíðum hvað best þegar 

þeir eru í félagsskap vina. Náinn vinskapur byggir grunninn að nánum samböndum í 

framtíðinni og hjálpar ungu fólki að takast á við streitu og álag unglingsáranna 

ásamt því að geta bætt viðhorf og þátttöku í námi (Berk, 2004). 

Þróunin á unglingsárunum felur í sér þörf fyrir sjálfræði, unglingurinn er að 

verða að sjálfstæðum einstaklingi. Unglingar gera hvað þeir geta til að reiða sig 

meira á sjálfa sig fremur en foreldrana er kemur að leiðbeiningum og 

ákvarðanatöku. Þrátt fyrir þetta þá skiptir samband foreldra og barna ennþá mjög 

miklu máli, sérstaklega í tengslum við önnur sambönd unglingsins síðar á 

lífsleiðinni (Berk, 2004; Santrock, 2008). Hlýja og viðurkenning foreldra í bland við 

ákveðið eftirlit með unglingnum varðandi áhugamál og frítíma tengist hinum 
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ýmsum hliðum sjálfstrausts þeirra eins og til dæmis háu sjálfsáliti, getunni til að 

treysta á sjálfan sig , árangri í námi ásamt atvinnuvali í framtíðinni (Berk, 2004). 

Sumir unglingar eiga í miklum erfiðleikum með fjölskyldutengslin, það heyrir þó 

frekar til undantekninga og flestir unglingar trúa á væntumþykju foreldra sinna, 

meta sjónarhorn þeirra og skoðanir ásamt því að líta á foreldrana sem valdaímynd. 

Sé hins vegar um að ræða mikil vandamál á milli foreldra og unglinga, þá á sá vandi 

sér oftast sögu aftur í barnæsku (Martin og Fabes, 2009). Horfa þarf til þess að 

fleiri í fjölskyldunni breytast, foreldrar unglinga eru líka að fara á milli lífskeiða, 

unglingurinn horfir á sína endalausu möguleika og framtíðina blasa fyrir sér á 

meðan foreldrið sér fram á sífellt færri valkosti. Foreldra skortir oft skilning á hvers 

vegna unglingurinn vill sleppa samverustundum með fjölskyldunni til að vera með 

vinum. Að sama skapi getur unglingurinn ekki skilið hvers vegna foreldrarnir vilja 

að fjölskyldan sé saman eins oft og mögulegt er. Sé fjölskyldan vel virk þá halda 

unglingar ávallt góðum tengslum við foreldra sína þrátt fyrir að flytja að heiman og 

halda áfram að fá hjá þeim ráð og stuðning (Berk, 2004; Santrock, 2008). 

Unglingurinn aðskilur sig frá fjölskyldunni og reynir að komast að því hver hann sé 

sem svipar til þess sem Erikson hefur lagt fram. Því getur það dýpkað sýn á þroska 

barna og unglinga að skoða bæði almennar kenningar meðfram 

lífskeiðakenningum Eriksons.  

 

2.1.4 Lífskeið fjölskyldunnar  

Fjölskyldur samanstanda af fólki sem á sér sameiginlega sögu og deilir framtíð. Þær 

eru umfram allt tilfinningalegt kerfi að minnsta kosti þriggja og jafnvel fjögurra eða 

fimm kynslóða sem bindast blóð-, lagalegum og/eða sögulegum böndum. 

Sambönd við foreldra, systkini og aðra fjölskyldumeðlimi ganga í gegnum 

breytingar er þau þróast áfram í hringrás lífsins. Mörk breytast, tilfinningalegt 

samband á milli meðlima breytist og hlutverk innan og á milli undirkerfa eru 

stöðugt endurskilgreind (Carter og McGoldrick, 2005). Fjölskyldan þróast oft eftir 

ákveðnu mynstri haldi hún saman um lengri tíma. Hvert lífsskeið fjölskyldunnar 

felur í sér ný viðfangsefni ásamt því að ganga í gegnum erfiðleika og gleðitímabil 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1993). 
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Til eru margar kenningar varðandi lífskeið og þróun fjölskyldunnar (Nichols 

o.fl., 2000) en samkvæmt Carter og McGoldrick (2005) skiptast lífskeið 

fjölskyldunnar niður í sex stig. 

 Fyrsta stigið er þegar einhleypir ungir fullorðnir fara af heiman. Þá hefst 

lífskeið fjölskyldunnar sem ennþá er ómynduð. Hinn ungi fullorðni einstaklingur 

tekur þá tilfinningalega og fjárhagslega ábyrgð á sér sjálfur. Einstaklingurinn 

aðskilur sig frá upprunafjölskyldunni, þróar með sér önnur náin sambönd ásamt því 

að vera fjárhagslega sjálfstæður. 

 Á öðru stigi kemur nýja parið, þá eru einstaklingarnir að skuldbinda sig nýju 

kerfi og ný fjölskylda myndast út frá upprunafjölskyldu beggja aðila.  

Þriðja stigið í lífskeiði fjölskyldunnar eru barneignir. Parakerfið þarf að 

aðlagast og rýma til fyrir börnum ásamt því að sameinast í umönnun barnsins og 

skipuleggja verkefni tengd fjárhag og heimili. Sambandið við stórfjölskylduna 

styrkist oft vegna nýrra hlutverka foreldra og hlutverka ömmu og afa. 

 Fjórða stigið er tímabil fjölskyldunnar með unglinga, þá þarf að auka 

sveigjanleika á mörkum fjölskyldunnar til að auka sjálfstæði barnanna. Huga þarf 

að heilsu og veikleikum ömmu og afa ásamt því að foreldrar fara oft á tíðum að 

endurskoða miðbik hjónabandsins og starfsframa sinn.  

 Á fimmta stiginu fer fjölskyldan að sjá börnin fara að heiman, þetta er 

tímabil mikilla breytinga innan fjölskyldukerfisins. Foreldrar og börn þróa með sér 

öðruvísi samband, samband á milli tveggja fullorðinna einstaklinga. Samþætting 

þar sem tengdabörn og barnabörn koma inn í kerfið á sér stað ásamt því að 

umönnun aldraðra foreldra og jafnvel dauði þeirra fer að verða að veruleika. 

 Síðasta lífskeið fjölskyldunnar er á efri árum foreldranna þar sem fjölskyldan 

þarf að sætta sig við hlutverkabreytingar á milli kynslóða. Lífsferill fjölskyldunnar 

hefst upp á nýtt, þættir eins og dauðsfall maka, systkina eða annarra vina koma 

upp og einstaklingurinn fer að undirbúa sig undir dauðann (Carter og McGoldrick, 

2005). 

 Þrátt fyrir þessi tilteknu stig í lífskeiði fjölskyldunnar þá er mikilvægt að hafa 

í huga þegar unnið er með fjölskyldur að þær eru ólíkar eins og þær eru margar. 

Margt getur komið til sem markar þá mikinn mun þeirra á milli eins og til dæmis 

þjóðerni, menning og félagsleg staða (Nichols o.fl., 2000). 
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3 Fjölskyldumeðferð og fjölskyldufræði 

 Við rannsóknir á fjölskyldum og þáttum þeim tengdum er mikilvægt að gera 

sér grein fyrir þeim fræðum sem þar liggja að baki, bæði hvað varðar meðferð, 

sögu og kenningar. Samkvæmt bók Hanson o.fl. (2001) Familjebehandling på goda 

grunder er fjölskyldumeðferð skilgreind sem meðferð sem beinist að fjölskyldum 

og ræðst skilgreining meðferðarinnar af markmiðum hennar hverju sinni. Þar kom 

fram að fjölskyldumeðferð væri byggð á kenningum sem eru grundvöllur 

fræðanna. Þar er átt við kenningar sem ganga út frá samskiptum og tengslum á 

milli fólks í stað kenninga sem eingöngu fjalla um tilfinningar og hugsanir 

einstaklingsins. 

  

 

3.1 Sögulegt ágrip 

Upphaf þess að farið var að vinna með fjölskyldum má rekja til hópavinnu og 

rannsókna á því sviði eftir 1920. Þeir sem fyrst reyndu að ráða fram úr og vinna 

með fjölskyldur fundu sameiginleg einkenni með þeim og litlum hópum. Tengsl 

þess sem fram fer í hópum við fjölskyldumeðferð er að í báðum tilfellum er um að 

ræða flókna blöndu af persónueinkennum einstaklinganna innan hópsins eða 

fjölskyldunnar ásamt eðlilegum eiginleikum hópsins, eða þeirra stiga sem hópurinn 

gengur í gegnum. Á svipuðum tíma fór hreyfing sem tók upp sjónarmið barnsins 

vaxandi. Þar var horft á veika barnið og unnið að því að hjálpa barninu. Hreyfingin 

taldi vandann ekki vera barnið og einkenni þess, hún taldi það sennilegara að 

veikindi eða erfiðleikar barnsins tengdust streitu í fjölskyldunni sem væri þá rót 

einkennanna. Í fyrstu var mjög mikil tilhneiging að kenna foreldrunum um, 

sérstaklega móðurinni, en mæður og börn voru samt sem áður ennþá meðhöndluð 

í aðskildum tímum. Rökin voru þau að annað meðferðarform myndi eyðileggja hið 

sérstaka samband á milli meðferðaraðila og skjólstæðings. Sjónarhorn 

fjölskyldumeðferðar er vissulega annað í dag en þrátt fyrir það veitti þetta 

vísindamönnum innsýn inn í samskipti fjölskyldunnar (Nichols, 2008).  

 Á fyrri hluta tuttugustu aldar var fjölskyldan fyrst og fremst séð sem safn 

einstaklinga og var sjónum geðheilbrigðis rannsókna beint að persónueinkennum 
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einstaklinganna. Þetta breyttist síðan um miðja öldina með þróun hinna ýmsu 

fræðigreina og farið var að horfa á sambönd á milli hluta innan heildar frekar en 

hvern einstakan hluta fyrir sig. Úr þessu spratt kerfiskenningin (McCollum og 

Trepper, 2001). 

 John Bowlby vann við Travistock Clinic um 1949 og breytti hann ýmsum 

viðhorfum til fjölskyldunálgunar. Það var fyrir tilviljun að hann fékk foreldra barns 

sem hann meðhöndlaði inn í tímann með barninu og úr varð hans fyrsta  eiginlega 

fjölskyldumeðferð. Um svipað leyti fór Nathan Ackerman að horfa á fjölskylduna 

sem eina heild þegar unnið var með truflun hjá einhverjum meðlima hennar. Þegar 

hann síðan sá þörfina á að skilja fjölskylduna til að geta greint vandamál þá tók 

hann næsta skrefið sem var fjölskyldumeðferð (Nichols, 2008). 

 Í dag eru margar mismunandi kenningar og ýmis módel innan 

fjölskyldumeðferðar, flest eru undir áhrifum frá kerfiskenningunni og önnur hafa 

þróað með sér aðrar fræðilegar nálganir eins og grundvallaratriði hegðunar og 

félagsnáms kenninga eða helstu atriði sálgreiningar. Sem dæmi má nefna 

formgerðar-, hegðunar-, sálgreini-, Milan- og stragetíska fjölskyldumeðferð 

(Vetere, 1999).  

 

3.1.1 Áhrif félagsráðgjafar á þróun fjölskyldumeðferðar 

Frá upphafi hafa félagsráðgjafar haft áhuga á fjölskyldunni, bæði í ákveðnu 

félagslegu samhengi og sem þungamiðju inngripa. Eitt sjónarhorn félagsráðgjafar 

er að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur (person in the environment) 

komið frá vistfræðilegu sjónarhorni fjölskyldumeðferðar löngu fyrir tíma 

kerfiskenningar. Þegar fjölskylduhreyfingin fór svo af stað þá voru félagsráðgjafar á 

meðal hinna mikilvægustu frumkvöðla (Nichols, 2008).  

 Mary Richmond (1917) fjallaði um fjölskylduna sem hóp í hinu klassíska riti 

Social Diagnosis.  Í formála bókarinnar kemur fram að hún hafi unnið að gerð 

bókarinnar í fimmtán ár með því að skrifa niður nótur, senda bréf og safna efni í 

bók sem myndi fjalla um félagsráðgjöf í fjölskyldum (Social Work in Families). Í bók 

sinni fjallar hún um fjölskylduna sem hóp og bendir það greinilega til þeirra tengsla 

sem eru á milli fjölskylduvinnu og hópavinnu. Richmond fjallaði í riti sínu um 

meðferð á allri fjölskyldunni og varaði við því að fjölskyldumeðlimir væru 
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einangraðir frá sínu eðlilega samhengi. Hún taldi fjölskyldusöguna einnig mikilvæga 

upp á að hjálpa einstaka meðlimum hennar. Richmond taldi að tilfinningaleg tengsl 

fjölskyldumeðlima væru þeim lífsnauðsynleg til að komast af, vaxa og dafna. Hún 

fjallaði einnig um hlutverk kynjanna innan fjölskyldunnar og hvernig nálgast ætti 

þau í vinnu með fjölskylduna.  

Það er því nokkuð ljóst að einn af frumkvöðlum félagsráðgjafar ruddi leiðina 

þegar kom að umfjöllun um fjölskylduna og hvernig ætti að vinna með 

fjölskyldunni í heild sinni. Í bók Mary Richmond kom fram að hún var löngu farin að 

huga að mikilvægi þess að horfa á alla fjölskylduheildina áður en 

fjölskylduhreyfingin sem slík ruddi sér rúms eða upp úr aldarmótum síðustu aldar. 

  

 

3.2 Fjölskyldumeðferð 

Samkvæmt Vetere (1999) gengur fjölskyldumeðferð út á að breyta gagnkvæmum 

áhrifum á milli fjölskyldumeðlima og leitast eftir að bæta virkni fjölskyldunnar sem 

einingu, undirkerfa og/eða virkni einstakra meðlima hennar. 

Þeir fræðilegu skólar fjölskyldumeðferðar sem nefndir voru hér fyrr í 

kaflanum leitast allir viðað lýsa og útskýra hið skipulagða og margbrotna samband 

fjölskyldunnar á heimilinu og í stórfjölskyldunni og byggjast á mörgum kenningum 

og líkönum. Fjölskyldumeðferðaraðilar hafa áhuga á mynstri gagnkvæmra áhrifa og 

samskipta á milli fjölskyldumeðlima og hvernig þessi mynstur eru endurgjaldslaus 

undir áhrifum gilda, bæði gilda einstaklingsins sjálfs og í hóp, sem jafnvel ganga á 

milli kynslóða. Þetta hefur áhrif á fjölskylduvirkni þvert á valdsvið foreldrunar, 

tjáningu ástúðar og umhyggju, tilfinningalegs stuðnings, aðlögunar og svo 

framvegis (Vetere, 1999). 

 Rannsóknir og meðferðarreynsla á stofnunum hafa átt stóran þátt í að auka 

skilning á þeim vanda sem fjölskyldur nútímans standa frammi fyrir. Áherslur 

fjölskyldufræðinnar hafa þar með færst frá því að skoða formgerð fjölskyldunnar 

og hlutverk hennar yfir í að skoða betur samskipti, tjáskiptaform, tjáskiptaleiðir. 

Áhrif þessara þátta ásamt samspili fjölskyldunnar sést í því hvernig einstaklingurinn 

upplifir og orðar sinn veruleika (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Þeir sem koma að 

fjölskyldumeðferð trúa því að hin ríkjandi öfl í lífi okkar komi utan frá eða frá 
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fjölskyldunni. Þegar uppbygging eða skipulag fjölskyldunnar breytist, þá breytist líf 

fjölskyldumeðlima samkvæmt því. Með því að vinna með alla fjölskylduna er hægt 

að ná bæði foreldrum og börnum saman og vinna að bættum samskiptum þeirra á 

milli. Í stað þess að einangra einstaklingana frá uppruna átakanna þá er strax farið 

að rót vandans og unnið þaðan (Nichols, 2008). 

 Við upphaf fjölskyldumeðferðar fer fram greining eða mat á uppbyggingu 

fjölskyldunnar þar sem horft er til undirkerfa, sambanda, marka einstaklingsins 

innan fjölskyldunnar og virkni fjölskyldunnar. Þessi uppbygging er könnuð til að 

koma auga á hvar styrkleikar, geta og seigla fjölskyldunnar liggur, hver sveigjanleiki 

fjölskyldunnar er við breytingar, eins og næmni gagnvart þörfum ásamt hegðun og 

viðhorfi fjölskyldumeðlima (Vetere, 1999).  

 

 

3.3 Módel McMaster um fjölskylduvirkni  

Hin ýmsu módel hafa verið hönnuð með það í huga að meðferðaraðilar hefðu 

einhvers konar mælitæki í höndunum svo þeir þyrftu ekki aðeins að treysta á 

klíníska dómgreind sína. Samkvæmt Epstein, Bishop og Levin (1978) er McMaster 

módelið aðeins eitt af mörgum módelum, sem til greina koma þegar unnið er með 

fjölskyldur, og mælir það fjölskylduvirkni (family function). Módelið var notað í 

þessari rannsókninni og við gerð spurningalistans sem lagður var fyrir. Ástæða þess 

að þetta tiltekna módel varð fyrir valinu er sú að það hafði verið notað með góðum 

árangri í rannsókn Lietz (2006) á fjölskylduseiglu og horfði höfundur meðal annars 

til þeirrar rannsóknar. Módelið er auk þess eitt fárra sem mæla fjölskylduvirkni og 

fannst höfundi það þar af leiðandi geta veitt svör við rannsóknarspurningum sem 

lagt var upp með. 

 Þrátt fyrir að módelið horfi ekki á alla þætti fjölskylduvirkni þá einblínir það 

á þau sjónarhorn sem virðast vera hvað mikilvægust í klínískri vinnu með 

fjölskyldum (Epstein, Bishop og Levin, 1978). 

 Módelið er byggist á kerfisnálgun (systems approach) þar sem horft er á 

fjölskylduna sem opið kerfi sem inniheldur kerfi innan kerfa (einstaklingur, hjón 

eða par) og tengist öðrum kerfum (stórfjölskyldan, skólar, iðnaður, trúarbrögð). 
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Þeirri ásýnd kerfiskenningar samkvæmt Epstein, Bishop og Levin (1978), sem liggur 

til grundvallar módelinu, mætti segja frá í stuttu máli á eftirfarandi hátt: 

1. Hlutar fjölskyldunnar tengjast hver öðrum 

2. Ekki er hægt að gera sér grein fyrir einum hluta fjölskyldunnar sé hann 

einangraður frá hinum hlutum kerfisins. 

3. Fjölskylduvirkni er meira en bara heild hlutanna. 

4. Uppbygging og fyrirkomulag fjölskyldunnar eru mikilvæg til að ákvarða um 

hegðun fjölskyldumeðlima. 

5. Gagnkvæm mynstur fjölskyldukerfisins eiga þátt í að móta hegðun 

fjölskyldumeðlima.  

 McMaster módelið mælir fjölskylduvirkni í nokkrum víddum (Epstein, 

Bishop og Levin, 1978): úrlausnum vandamála, samskiptum, hlutverkum, 

tilfinningaleg viðbrögðum, tilfinningalegri þátttöku og stjórnun á hegðun. Módelið 

horfir ekki á neina sérstaka vídd sem grunn þess að gera sér grein fyrir hegðun 

fjölskyldunnar. Meta þarf margar víddir til að fá dýpri skilning á slíkri einingu sem 

fjölskyldan er. 

Víddir í fjölskylduvirkni samkvæmt Epstein, Bishop og Levin (1978): 

- Úrlausn vandamála: Geta fjölskyldunnar til að leysa vandamál upp að því 

marki að viðhalda megi fjölskylduvirkni.  

- Samskipti: Hvernig fjölskyldan skiptist á upplýsingum. Eingöngu er beint 

sjónum að orðasamskiptum. Það að skoða ekki önnur samskipti í 

fjölskyldunni sem ekki innihalda orð er vissulega takmarkandi en slíkt getur 

verið mjög vafasamt og erfitt að leggja mat á í mælingu. 

- Hlutverk: Fjölskylduhlutverk eru endurtekin mynstur hegðunar þar sem 

einstaklingar uppfylla fjölskylduvirkni. 

- Tilfinningaleg viðbrögð: Getan til að bregðast við örvun með hæfilegu 

magni tilfinninga og viðeigandi gæðum. Aðaláherslan er á mynstur 

fjölskyldunnar við tilfinningalega örvun. 

- Tilfinningaleg þátttaka: Upp að hvaða marki fjölskyldan sýnir áhuga á og 

metur það sem aðrir í fjölskyldunni eru að gera. Sjónum er þá beint að 

hversu mikið og hverju fjölskyldumeðlimir sýna áhuga. 
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- Stjórnun á hegðun: Það mynstur sem fjölskyldur taka upp til að takast á við 

hegðun í þremur sérstökum aðstæðum: Líkamlega hættulegum aðstæðum, 

aðstæðum sem fela í sér að miðla og tjá sállíkamlegar þarfir og hvatir og 

aðstæðum sem fela í sér félagshæfa hegðun bæði innan og utan 

fjölskyldunnar. 

Family assessment device [FAD] eða fjölskyldu greiningartækið byggir á McMaster 

módelinu um fjölskylduvirkni. Það eina sem bætist við er greining almennrar virkni 

og eru þar skoðaðir ýmsir þættir er tengjast öllum hinum víddunum úr McMaster 

módelinu (Epstein, Baldwin og Bishop, 1983). 
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4 Þróun hegðunar – áhrif foreldra og annarra þátta 

Til að skilja þróun hegðunar hjá börnum og ungmennum og þá þætti sem henni 

fylgja getur verið gagnlegt að skoða þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

þessum þáttum, sérstaklega þegar horft er til andfélagslegrar hegðunar og 

áhættuhegðunar ungmenna. 

Samkvæmt langtímarannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2001) þar sem 

1100 íslenskum unglingum var fylgt eftir frá 14-17 ára og sneri að 

uppeldisaðferðum foreldra og vímuefnaneyslu unglinga eiga börn afskiptalausra 

foreldra meira á hættu að neyta vímuefna eins og áfengis, hass og amfetamíns við 

17 ára aldur. Afskiptalausir foreldrar eru taldir ala börn sín upp í ákveðnu 

stjórnleysi. Þeir setja ekki mörk og gera engar kröfur til barna sinna, bregðast ekki 

við hugmyndum þeirra og veita þeim engan stuðning. Vanræksla einkennir að vissu 

leyti uppeldisaðferðir þeirra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2001; Santrock, 2009; 

Martin og Fabes, 2009). 

 Unglingar leiðandi foreldra eru hinsvegar mun ólíklegri en unglingar 

afskiptalausra foreldra til að hafa prófað að reykja og drekka við 14 ára aldur 

samkvæmt rannsókn Sigrúnar (2001). Leiðandi foreldrar eru sagðir krefjast 

þroskaðrar hegðunar af barninu ásamt því að taka vel í hugmyndir þess. Þeir setja 

skýr og ákveðin mörk varðandi hvað sé hæfilegt og hvað ekki og nota til þess 

útskýringar ásamt því að hvetja börnin til að koma með sín sjónarmið. Leiðandi 

foreldrar eru hvorki uppáþrengjandi né setja þeir börnum sínum stólinn fyrir 

dyrnar og sýna börnunum mikla hlýju og hvatningu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2001; Santrock, 2008; Martin og Fabes, 2009). 

 Sigrún (2001) nefnir einnig tvær aðrar uppeldisaðferðir, sem eru eftirlátir 

foreldrar og skipandi foreldrar, en munurinn var mestur á milli leiðandi foreldra og 

afskiptalausra foreldra. Út frá þessari rannsókn mætti ætla að það skipti miklu máli 

að foreldrar ræði við börn sín á jafningjagrundvelli en setji samt sem áður skýr 

mörk ásamt því að sýna þeim hlýju og uppörvun. Því má ætla að þessir þættir í 

uppeldi foreldra séu verndandi þættir þegar kemur að vímuefnaneyslu ungmenna. 

 Sé horft til afskiptalausra foreldra og þess að vanræksla einkennir 

uppeldisaðferðir þeirra eins og fram kemur hjá Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2001) er 

mikilvægt að horfa til ofbeldis og vanrækslu í uppeldi og þeirra áhættuþátta er þar 
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liggja að baki. Freydís J. Freysteinsdóttir (2005) hefur rannsakað áhættuþætti 

ofbeldis og vanrækslu. Einn þeirra þátta sem Freydís bendir á er þáttur foreldra en 

þar getur verið um að ræða tiltekin vandkvæði innan fjölskyldunnar eins og til 

dæmis, þunglyndi, áfengis- og vímuefnaneysla, áfallastreituröskun eða þá að 

foreldrar hafi sætt ofbeldi eða vanrækslu sjálf. Eins nefnir Freydís að þegar um 

ofbeldi eða vanrækslu sé að ræða, sé líklegra að foreldrar upplifi meiri streitu í 

hlutverki sínu sem foreldrar, eigi minni samskipti við börn sín og viðbrögð þeirra 

bera gjarnan merki neikvæðra tilfinninga ólíkt öðrum foreldrum.   

 Sýnt hefur verið fram á að óvirkni foreldra í uppeldi, eins og eftirlátssemi og 

höfnun gagnvart barninu séu lykilatriði í því að ákvarða hegðunarvandkvæði barna 

og eru þetta fyrstu atriðin sem spá fyrir um slíkt. Barnið er líklegra til að nota 

þvingandi hegðun til að til að binda enda á fráhverfa hegðun foreldra. Með því 

móti lærir barnið að bregðast við þvingun með einskonar gagnþvingun. 

Fjölskyldumeðlimir, þar á meðal barnið, geta mögulega smám saman aukið 

styrkleikastig þvingandi hegðunar, sem getur komið fram í ofbeldisfullri hegðun 

eins og að lemja. Á þann hátt  þjónar hin þvingandi hegðun ákveðnu hlutverki í 

fjölskyldukerfinu. Hinsvegar er þvingandi hegðunin ekki við lýði í skólaumhverfinu 

og er því líkleg til að leiða til höfnunar jafningja og auka líkur á lélegum 

námsárangri og erfiðum félagslegum aðstæðum, sem leiðir aftur til aukinnar 

áhættu á þunglyndi, slæmum félagskap og áhættuhegðun. Vegna þessara 

erfiðleika, upplifa foreldrar sig oft hafa minni stjórn og vera minni þátttakendur í 

lífi barna sinna og missa þar af leiðandi áhuga á að fylgjast með áhugamálum og lífi 

unglingsins. Þar með virðist foreldrum standi á sama líkt og þau séu lítið inn í 

málum barnsins (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Það er því ljóst að þetta er 

vítahringur hegðunar og erfiðleika sem erfitt getur verið fyrir fjölskylduna að 

komast út úr eina og óstudda. 

 Patterson o.fl. (1989) settu fram líkan þróunar andfélagslegrar hegðunar 

sem byggir á niðurstöðum margra rannsókna. Líkanið (sjá mynd 1) skýrir hvernig 

rekja megi þróun hegðunar og líðanar unglinga í ákveðnu ferli frá leikskólaaldri í 

gegnum grunnskólann og fram til unglingsára ásamt því að benda á hvernig hægt 

sé að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum.  
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 Samkvæmt líkaninu má rekja þroskasögu unglings, sem fremur afbrot eða 

notar vímuefni, sem þróun er byrjar á leikskólaaldri með skorti á stuðningi, ögun og 

eftirliti foreldra. Barnið sýnir þá hegðunarvanda sem verður viðvarandi undir lok 

leikskólatímabilsins og á fyrri hluta grunnskólagöngu. Hegðunarvandinn kemur 

fram í vöntun á sjálfsstjórn, neikvæðni gagnvart verkefnum í skólanum og óhlýðni 

við hvers konar yfirvald. Hegðunarmynstur barnsins breytist þar sem það er styrkt  

og barnið verður árásargjarnt bæði í orðum og háttum. Með hegðun sinni nær 

barnið stjórn á aðstæðum innan heimilis og utan þess að einhverju leyti. Einkenni 

barnanna eru þá oft slök félagsleg færni og leiðir hegðunin þá oft til höfnunar af 

hálfu skólafélaga og jafningja auk þess sem námsárangur verður lélegur. Við 

upphaf unglingsáranna sækir barnið svo eftir tengslum við önnur börn í svipaðri 

stöðu, sem sýna andfélagslega hegðun, eins og afbrotahneigð og/eða eru farin að 

neyta vímuefna. Á þessum tímapunkti er einnig aukin hætta á depurð eða 

þunglyndi hjá unglingnum (Patterson o.fl., 1989). 

 

Mynd 1 Líkan Patterson um þróun andfélagslegrar hegðunar    
 (Patterson o.fl., 1989). 

  

Fjölskylduþættir leika sitt hlutverk og hefur fjölskyldugerð verið nefnd í því 

samhengi, þar sem ofbeldi og vanræksla er líklegri hjá einstæðum foreldrum. 

Fjölskyldustærð getur einnig aukið líkur á vanrækslu og ofbeldi í uppeldi, þá í 

barnmörgum fjölskyldum og þar sem tími á milli barneigna er stuttur. Slæm 

samskipti milli foreldra/umönnunaraðila auka líkur á slæmum samskiptum milli 

foreldra/umönnunaraðila og barna. Aðrir áhættuþættir varðandi ofbeldi og 
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vanrækslu eru félagslegir þættir eins og streita sem myndast vegna fátæktar, lágt 

menntunarstig foreldra, félagsleg einangrun, lítill félagslegur stuðningur (svo sem, 

öruggar tekjur, barnabætur, heilbrigðisþjónusta, fæðingarorlof) og lítill óformlegur 

stuðningur (svo sem, stuðningur frá maka, ættingjum, vinum og félagslegur 

stuðningur) (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Patterson o.fl., 1989 ). Patterson 

og félagar (1989) töldu færni foreldra í uppeldi einnig geta truflast vegna 

álagsþátta eins og atvinnuleysis foreldra, sambúðarerfiðleika og skilnaðar ásamt 

erfðaþáttum eins og bakgrunni fjölskyldumeðlima og/eða annarra ættingja sem 

sýnt hafa andfélagslega hegðun. Tillögur þeirra sem meðal annars hafa komið upp 

voru að notast ætti við forvarnir og íhlutandi aðgerðir sem tækju mið af 

þróunarferlinu sem sýnt var á mynd 1 ásamt því að innihalda foreldrafærniþjálfun, 

félagsþjálfun barnsins og námslega aðstoð.  

Eddy og Reid (2002) hafa einnig sett fram líkan um þróun andfélagslegrar 

hegðunar. Líkanið ber með sér að þróun á andfélagslegri hegðun barna hefjist 

jafnvel fyrir fæðingu og geti þá aukið hraða og styrkleika andfélagslegrar 

hegðunarinnar í gegnum stigvaxandi áhrif undanfarandi atvika í barnæsku og á 

unglingsárum. Í gegnum slíkt þróunarferli spila fjölskylduþættir mjög kraftmikið 

hlutverk.  

Fyrsta árið skiptir umönnun foreldra miklu máli samkvæmt Eddy og Reid 

(2002), barnið þarf að nærast og fá alla þá umönnun og örvun sem það þarf á að 

halda. Sé brugðið út af þessum þáttum og foreldrar annast ekki barn sitt í samræmi 

við þarfir þess og þroska auk þess sem einhvers konar ofbeldi eða vanræksla á sér 

stað eykur það líkurnar á þróun andfélagslegrar hegðunar. Fram til fimm ára aldurs 

skipta þættir eins og hegðun barnsins einnig máli og það hvernig brugðist er við 

henni. Mikilvægi agaðra og skýrra uppeldishátta, jákvæðrar styrkingar og öruggra 

og gagnkvæmra tengsla milli barna og foreldra er gríðarlegt. Þvingandi agi þegar 

barn óhlýðnast leiðir til þvingaðrar hegðunar sem aftur kemur fram í að barnið 

dregur sig til baka. Höfnun umönnunaraðila, lítil styrking, léleg þátttaka foreldra í 

lífi barnsins ásamt ósamræmi í ögun eru þættir sem leitt geta til andfélagslegrar 

hegðunar eða geta verið afleiðing af slíkri hegðun.  

Þegar barn hefur skólagöngu sína og er á aldrinum sex til ellefu ára, segir 

líkanið að kunnátta barnsins sé oft á tíðum ófullnægjandi, barnið sé þrjóskt, 
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árásargjarnt og sinni ekki heimanámi. Kennari barnsins hafnar þá oft á tíðum 

barninu, svarar því í sömu mynt og sýnir lítinn stuðning við jákvæða hegðun þess. 

Heima fyrir er barnið jafnframt óhlýðið, árásargjarnt, ráfar um og upplifir sig ekki 

gegna neinu hlutverki innan fjölskyldunnar. Foreldrar halda uppi litlum sem engum 

aga né sinna eftirliti með barninu. Foreldrarnir sjálfir eiga oft á tíðum erfitt með að 

leysa vandamál og þátttaka foreldranna í skólastarfi og vinasamböndum barnsins 

er nánast engin. Barnið sýnir jafnframt lélega félagslega hæfileika í samskiptum við 

jafningja, lendir upp á kant við þá og er árásargjarnt. Jafningjar hafna þá oft 

barninu og hefna sín á því með svipaðri hegðun (Eddy og Reid, 2002). 

Á unglingsárum, 12-18 ára, fer unglingurinn að brjóta reglur í skólanum, 

lendir í slagsmálum, hrekkir aðra, sýnir félagslegar hömlur, skrópar í skóla og 

gengur illa í náminu. Kennararnir hafa þá oft á tíðum gefist upp og unglingurinn er 

jafnvel rekinn úr skólanum. Foreldrarnir eru enn sem áður litlir þátttakendur í námi 

og skólagöngu unglingsins og sinna litlu sem engu eftirliti með unglingnum. Heima 

fyrir geysa bardagar á milli foreldra og unglingsins, enginn agi er til staðar og 

unglingurinn eyðir sífellt minni tíma heima fyrir. Hann fer jafnframt að leitast eftir 

félagsskap þeirra sem eru á svipuðu róli og lendir þar með oft á tíðum í slæmum 

félagsskap. Unglingurinn lendir jafnvel upp á kant við lögin, stelur, lendir í 

slagsmálum, byrjar að neyta vímuefna ásamt því að byrja jafnvel snemma að 

stunda kynlíf (Eddy og Reid, 2002). Allt þetta ferli samkvæmt líkani Eddy og Reid 

(2002) leiðir til þess að úr verður ungmenni sem er í slæmum félagsskap, sýnir 

afbrotahegðun, neytir vímuefna, á í hættu á að verða þunglynt, hættir í skóla, 

strýkur að heiman, stundar áhættusamt kynlíf og hættir til að verða foreldri ungt. 

 Flestir þeir fræðimenn sem fjallað hafa um andfélagslega hegðun tengja 

virkni og getu foreldra við hegðunarmynstur barnsins. Allir telja að sjá megi merki 

þess í hvað stefni mjög snemma, sumir ganga jafnvel svo langt að segja að sjá megi 

merki þess  á meðgöngu. Þessir þættir undirstrika því mikilvægi snemmtækra 

inngripa svo koma megi í veg fyrir frekari þróun andfélagslegrar hegðunar og 

áhættuhegðun ungmenna. 
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5 Vímuefnaneysla 

Samkvæmt Samtökum áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann (2007) [SÁÁ] 

þróast vímuefnafíkn sem slík á löngum tíma og breytir ekki bara líffræðilegum 

þáttum í starfsemi heilans heldur mótar alla hans starfsemi. Fíknin 

mótarfastmótuð viðhorf, hugsunarhátt og hegðun í vímuefnaneytandanum, festir 

sig í sálarlíf og persónuleika hans og situr þar í raun föst. Vímuefnaneytandinn þarf 

því að breyta hugsunarhætti, viðhorfum og hegðun varanlega svo vinna megi bug á 

fíkninni. Svo það megi verða þarf að leggja í það mikla vinnu, þolinmæði og tíma.  

Ýmis líkön hafa verið þróuð til að útskýra ferli vímuefnaneyslu og fíknar. 

Meðal þess má nefna líkan Aaron Beck o.fl. sem lýsir hringlaga ferli fíknar sem 

hegðunarmynsturs (sjá mynd 2). Líkanið gengur út á að lýsa ferli einstaklingsins í 

átt að vímuefnanotkun. Það byrjar á innri og ytri þáttum sem þá ýta undir trú og 

ósjálfráðar hugsanir sem leiða til löngunar og hvata. Hinsvegar þarf ákveðið 

samþykki að vera til staðar svo hjálplegar aðgerðir geti átt sér stað og leitt til 

áframhaldandi neyslu eða hrösunar í bataferli (Koski-Jännes, 2004). 

 

 
Mynd 2. Fíkn sem hegðunarmynstur    (Koski-Jännes, 2004). 

Skoðun/álit  
virkjað

Ósjálfráðar 
hugsanir

Löngun /hvati

Greitt fyrir 
skoðun/áliti

Athygli beint að 
hjálplegum 
aðgerðum

Áframhaldandi 
neysla eða 

hrösun

Örvun áreita:

- innri þættir

- ytri þættir
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5.1 Fíkn eða misnotkun? 

Formleg skilgreining á vímuefnafíkn samkvæmt DSM-IV-TR kerfinu er: Miður 

uppbyggilegt hegðunarmynstur efnamisnotkunar sem leiðir til hömlunar eða 

vanlíðunar og er metið út frá þremur eða fleiri af eftirfarandi sjö atriðum á 12 

mánaða tímabili. Þessi atriði eru samkvæmt Kaplan og Saddock (2008):  

1. Þol skilgreint út frá annað hvort: 

 a) þörf fyrir aukið magn til að fá sömu áhrif eða  

 b) minni áhrif með sama magni efna 

2. Fráhvarf, annað hvort: 

 a)dæmigerð fráhvarfseinkenni viðkomandi efnis eða 

 b) notkun er viðhaldið til að koma í veg fyrir fráhvarfseinkenni 

3. Efnið er tekið í meira magni eða í lengri tíma en upphaflega var ætlað. 

4. Stöðug fíkn, eða gagnlausir tilburðir við að minnka eða stjórna notkun. 

5. Miklum tíma er varið í: 

 a) hegðun sem nauðsynleg er til að verða sér út um efni 

 b) notkun 

 c) að jafna sig eftir notkun 

6. Minnkun á félagslegri virkni og virkni í atvinnu eða tómstundum, vegna 

efnanotkunar. 

7. Misnotkun viðhaldið þrátt fyrir vitneskju um endurtekin líkamleg eða 

sálfræðileg vandamál sem beint eða óbeint má rekja til notkunarinnar. 

 Misnotkun er ekki það sama og fíkn. DSM-IV-TR kerfið flokkar það sem 

efnamisnotkun (substance abuse). Efnamisnotkun er samkvæmt Kaplan og 

Saddock (2008): 

A. Illa aðlagað mynstur efnanotkunar sem leiðir til merkjanlegrar vanlíðunar, eins 

og fram kemur í einu (eða fleiri) af eftirfarandi á 12 mánaða tímabili: 

1. Endurtekin efnanotkun með þeim afleiðingum að viðkomandi stendur ekki 

við helstu skyldur sínar í vinnu, skóla eða á heimili (t.d. endurtekin fjarvera 

eða léleg vinnuafköst, brottvikning, skólaskróp, vanræksla í barnauppeldi 

eða við heimilisstörf) 

2. Endurtekin efnanotkun við aðstæður sem eru líkamlega hættulegar (t.d. að 

keyra undir áhrifum eða vinna við aðrar vélar undir áhrifum 
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3. Endurteknir og efnatengdir árekstrar lögfræðilegs eðlis (t.d. handtökur fyrir 

ólæti á almannafæri) 

4. Endurtekin efnanotkun þrátt fyrir langvarandi og endurtekin félags- eða 

samskiptavandamál, orsökuð eða verulega aukin með efnaáhrifum (t.d. 

rifrildi við maka um afleiðingar efnanotkunar, heimilisofbeldi). 

B. Einkennin hafa aldrei náð mælikvarðanum um fíkn fyrir þennan flokk fíkniefna. 

 
 

5.2 Áhættuþættir áfengis og vímuefnaneyslu 

Samkvæmt Thatcher og Clark (2008) eru unglingsárin það þroskatímabil sem felur í 

sér hvað mestu áhættu á upphafi vandamála hvað varðar áfengi og önnur vímuefni 

sérstaklega þar sem heilinn er ennþá að þroskast og varnarleysi gagnvart fíkn er því 

mun meira. Sé horft til lífsskeiðakenninga má glöggt sjá að unglingsárin eru mjög 

mótandi tímabil. 

Séu áhættuþættir til staðar bendir það til að barn sé í hóp sem skilgreindur 

hefur verið líklegri en aðrir hópar til að þróa með sér einhverskonar erfiðleika. 

Áhættuþættir spá ekki endilega fyrir ákveðna útkomu með vissu, þeir einfaldlega 

auka áhættu einstaklingsins á að lenda í aðstæðum sem auka líkur á þeirri útkomu 

(Carbonell o.fl., 1998). 

 Áhættuþáttum fyrir áfengis- og fíkniefnaneyslu má skipta í erfða- og 

umhverfisþætti. Erfðaþættir endurspeglast í mynstri fjölskyldunnar á 

vímuefnavanda og öðrum geðrænum vandkvæðum. Umhverfisþættir fela í sér 

einkenni fjölskyldunnar eins og fjölskylduvirkni, uppeldi og vanrækslu  ásamt 

öðrum tengdum þáttum eins og áhrifum frá vinum, aðgengi að vímuefnum og 

tækifærum til neyslu. Samspil erfða- og umhverfisþátta sker úr um persónuleg 

einkenni og hegðun (Thatcher og Clark, 2008; Weinberg, 2001). Ýmsar rannsóknir 

hafa enn fremur sýnt fram á að því fleiri áhættuþættir sem eru til staðar hjá 

einstaklingi, því meiri líkur eru á að sá hinn sami þrói með sér vímuefnaröskun 

(Weinberg, 2001; Liddle o.fl., 2001). 

 Vímuefnavandi foreldra er áhættuþáttur fyrir áfengis- og fíkniefnaneyslu 

unglings. (Thatcher og Clark, 2008; Weinberg, 2001; Gilvarry, 2000; Ritter, Stewart, 

Beret, Coe og Brown, 2002). Tilfærsla vímuefnaröskunar frá foreldri yfir á barn á 
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sér stað bæði í gegnum erfðir og umhverfisþætti. Almennt séð þá hafa börn 

alkóhólista verið rannsökuð mun meira en börn foreldra með aðra fíknisjúkdóma 

og samkvæmt mörgum þeim rannsóknum er mun hærri tíðni á áfengisröskun hjá 

börnum alkóhólista heldur en börnum foreldra með enga slíka röskun (Thatcher og 

Clark, 2008). Ýmsar rannsóknir á ættleiddum börnum, tvíburum og systkinum sem 

ekki ólust upp hjá líffræðilegum foreldrum sem voru alkóhólistar leiddu í ljós að 

börnin væru líklegri til að þróa með sér alkóhólisma þrátt fyrir að alast upp hjá 

kjörforeldrum. Sama má segja með börn andfélagslegra einstaklinga en rannsóknir 

hafa einnig sýnt að þau eigi frekar á hættu að neyta vímuefna (Patterson o.fl., 

1989; Weinberg, 2001; Kaplan og Saddock, 2008). 

  Rannsóknir hafa enn fremur sýnt fram á foreldraþætti sem tengjast 

áfengisneyslunni sjálfri, foreldrið er fyrirmyndin sem drekkur og notar jafnvel 

fíkniefni og mótar þannig væntingar til áfengis og annarra vímuefna. Síðan eru það 

þættir foreldra sem ekki tengjast beinni áfengisneyslu en auka samt sem áður 

áhættu á áfengis- og fíkniefnanotkun, það eru þættir eins og geðraskanir foreldra, 

léleg félagsleg og fjárhagsleg staða, mikil árásagirni í fjölskyldu, ofbeldi (Thatcher 

og Clark, 2008; Ryan, Miller-Loessi og Nieri, 2007), ágreiningur milli 

hjóna/sambúðaraðila ásamt miklu álagi (Weinberg, 2001). 

 Fjölskylduþættir sem taldir eru auka áhættu á neyslu ungmennahafa verið 

flokkaðir niður eftir uppbyggingu fjölskyldunnar, virkni og notkun foreldra á 

vímuefnum. Þeir þættir fjölskylduvirkni sem taldir eru tengjast aukinni áhættu á 

vímuefnaneyslu eru léleg og ósamræmd fjölskyldustjórnun, óskýrar væntingar 

varðandi hegðun, skortur á eða ósamræmi í aga, lítill metnaður foreldra gagnvart 

menntun, lélegt eftirlit með hegðun, óhóflegar refsingar, óvinveitt umhverfi, 

árekstrar eða ósætti í fjölskyldunni og slæm samskipti foreldris og barns (Gilvarry, 

2000). Margir þessir þættir hafa einnig komið fram í rannsóknum á þróun 

hegðunar hjá börnum og ungmennum (Patterson o.fl., 1989; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2001; Reid og Eddy, 2002; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

 Ofbeldi og vanræksla eða upplifun barna á áföllum eykur líkur á 

sálfræðilegum röskunum og þar með á vímuefnaneyslu. Rannsóknir hafa sýnt að 

mun hærra hlutfall ungmenna sem glíma við fíkn hafði verið vanrækt eða beitt 

líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi en þeirra sem ekki glíma við fíkn. Bein 
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tengsl eru einnig á milli kynferðislegrar misnotkunar í æsku og óhóflegrar neyslu 

áfengis og fíknar (Thatcher og Clark, 2008). 

 Lélegt eftirlit foreldra virðist hafa forspárgildi varðandi vímuefnaröskun 

ungmenna. Sem dæmi má nefna að rannsóknir hafa sýnt að áhrif 

áfengismisnotkunar foreldra á áfengisdrykkju unglinga var í raun mest gegnum 

lélegt eftirlit og lélegan tilfinningalegan stuðning (Thatcher og Clark, 2008; Liddle 

o.fl., 2001). Langtímarannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2001), sem fjallað var 

um hér að framan, leiddi svipaðar niðurstöður í ljós, það er, að börn afskiptalausra 

foreldra eigi meira á hættu að neyta vímuefna við 17 ára aldur. Patterson o.fl. 

(1989) og Eddy og Reid (2002) nefndu eftirlitsþáttinn einnig í líkönum sínum um 

þróun andfélagslegrar hegðunar og töldu þeir þann þátt hafa áhrif á 

áhættuhegðun, þar á meðal vímuefnaneyslu ungmenna. Rannsókn Margrétar 

Valdimarsdóttur og Jóns Gunnars Bernburg (2007) á heimilisaðstæðum, 

félagslegum tengslum og frávikshegðun unglinga leiddi einnig í ljós að ölvun 

foreldra tengdist aukinni vímuefnaneyslu ungmenna. Ölvun foreldra hefur neikvæð 

áhrif á tengsl foreldra við unglinga og á eftirlit foreldra með unglingnum. 

  Samkvæmt langtímarannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur, Andreu G. 

Dofradóttur, Þórólfs R. Þórólfsson og Kristínar L. Garðarsdóttur, (2003) drukku 

börn sem bjuggu hjá báðum foreldrum við 15 ára aldur minna en þau börn er 

bjuggu aðeins hjá einu foreldri. Ólíklegra var að börn leiddust út í óæskileg efni ung 

að aldri bjuggu þau hjá báðum foreldrum. Væru ungmenni ennþá búsett í 

foreldrahúsum við 22 ára aldur drukku þau meira en þau sem aftur á móti bjuggu á 

eigin vegum á þeim aldri. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt tengsl á milli 

áhættuhegðunar ungmenna og fjölskyldugerðar. Börn einstæðra foreldra eiga á 

meiri hættu að leiðast út í áhættuhegðun (Patterson o.fl., 1989; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). Samkvæmt Sigrúnu Júlíusdóttur (2009) er oft á tíðum 

meira álag í þeim fjölskyldum þar sem eingöngu er eitt foreldri. Einstæðir foreldrar 

vinna oft meira og því eru börn þeirra oft á tíðum meira ein en börn í öðrum 

fjölskyldugerðum sem eykur þá líkur á vímuefnaneyslu. Samkvæmt 

Barnaverndarstofu þá vörðuðu alls 48% tilkynninga til barnaverndanefnda á 

árunum 2002 – 2006 börn sem bjuggu aðeins hjá einu foreldri. Stærstur hluti barna 
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bjó ekki hjá báðum líffræðilegum foreldrum eða alls 62,7% þeirra barna sem 

tilkynnt var um á þesssu tímabili (Barnaverndarstofa, 2008). 

 Ýmsar barnageðraskanir eru taldar hafa forspárgildi varðandi 

vímuefnaneyslu ungmenna. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem greinast með 

hegðunarröskun, mótþróaþrjóskuröskun, andfélagslegan persónuleika (Weinberg, 

2001; Thatcher og Clark, 2008) og athyglisbrest með ofvirkni [ADHD] eru líklegri en 

önnur börn til að þróa með sér vímuefnaröskun. Geðræn vandkvæði foreldra auka 

einnig líkur á að barn fái geðröskun og þar af leiðandi eykur það líkur á 

vímuefnaröskun (Thatcher og Clark, 2008). 

Menntun í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur o.fl. (2003) hafði einnig 

áhrif og þau ungmenni sem ekki luku grunnskólaprófi drukku meira en þeir 

einstaklingar sem hlotið höfðu menntun á framhaldsskóla– eða háskólastigi ásamt 

því að vera líklegri til að prófa hass eða önnur efni. Aðrar rannsóknir hafa einnig 

sýnt fram á tengsl á milli námsárangurs og vímuefnaneyslu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003; Ryan, Miller-Loessi og Nieri, 2007; Weinberg, 2001; 

Gilvarry, 2000). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að því yngri sem ungmenni 

byrja að smakka áfengi því líklegri eru þau til að fara út í neyslu sterkra efna (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003; Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008; Thatcher og Clark, 

2008; Weinberg, 2001; Kaplan og Saddock, 2008; Gilvarry, 2000). 

Vinir eru mikilvægur umhverfisþáttur í þróun vímuefnavanda unglingsins. 

Langtímarannsóknir hafa sýnt að notkun jafningja á áfengi og fíkniefnum getur 

spáð fyrir um notkun ungmenna á áfengi og maríjúana. Sýni vinir mikla 

frávikshegðun spáir það einnig fyrir um vímuefnaneyslu ungmenna og um 

andfélagslega hegðun (Thatcher og Clark, 2008; Gilvarry, 2000; Liddle o.fl., 2001). 

Það sem einnig hefur vakið athygli varðandi vinahópa er að þeir unglingar sem 

neyta vímuefna sækja frekar í félagsskap annarra sem nota vímuefni (Liddle, 2001). 

 Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur o.fl. (2003) er mikilvægt  að grípa 

snemma inn í og leggja áherslu á meðferð fyrir yngri aldurshópinn. Foreldrar skipta 

sköpum í þessu samhengi því byrjunin er að sporna við að ungmenni hefji drykkju 

snemma svo koma megi í veg fyrir neyslu annarra efna síðar meir. Weinberg (2001) 

telur samt sem áður að horfa beri til þess að þrátt fyrir að allir þessir þættir sem 

nefndir hafa verið auki áhættu á því að ungmenni leiðist út neyslu vímuefna þá má 
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ekki gleyma því að hver einstaklingur býr yfir styrkleikum og bjargráðum sem 

einnig ber að horfa til. Samkvæmt því sem fram hefur komið um lífskeið barna og 

ungmenna er mikilvægt  að horfa til þess lífskeiðs sem barnið eða unglingurinn er á 

og horfa til þeirra þroskaáfanga sem ætti að vera lokið ásamt þeim lífskeiðatengdu 

atriðum sem gera ungmenni viðkvæmari fyrir áfengis og fíkniefnaneyslu. 

 
 

5.3 Verndandi þættir 

Ýmsir þættir geta verið verndandi rétt eins og margir geta verið áhættuþættir.  

Sem dæmi má taka niðurstöður Þórólfs Þórlindssonar og Jón Gunnars 

Bernburg (2006) sem undirstrikuðu að vinahópar sem myndast í gegnum áhugamál 

eða frístundir geti spornað gegn áfengis og fíkniefnaneyslu jafnvel þó einstaklingur 

sé í nánum samskiptum við vini sem neyti vímuefna. Niðurstöðurnar leiddu einnig í 

ljós að ástundun íþrótta eða annars skipulagðs frístundastarfs skiptir sköpum þegar 

kemur að því að seinka neyslu áfengis og hindra notkun fíkniefna. Thatcher og 

Clark (2008) bentu einnig á þetta sama, það er, að ungmenni sem taki þátt í 

jákvæðum félagslegum athöfnum séu mun ólíklegri til að neyta áfengis og fíkniefna 

en þeir sem það ekki geri. 

 Sé aftur horft til rannsóknar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2001) á 

uppeldisaðferðum foreldra og vímuefnaneyslu unglinga mætti segja að leiðandi 

foreldar séu verndandi þáttur fyrir áfengis- og vímuefnaneyslu. 

Þættir sem tengjast seiglu eru einnig skilgreindir sem verndandi þættir. Þar 

er átt við ákveðna þættir til varnar þeim sem gætu orðið fyrir áhrifum 

áhættuþáttanna. Sem dæmi má nefna að barn sem upplifir áhættuþátt eins og til 

dæmis missi foreldris eða afskiptalaust uppeldi þarf ekki að vera í áhættuhóp séu 

verndandi þættir til staðar (Carbonell o.fl., 1998).  

 

5.3.1 Styrkleikar og seigla 

Rannsakendur hafa komist að miklu um hvers vegna fólk glímir við mörg vandamál 

og býr við erfiðar aðstæður þrátt fyrir að hafa ekki lagt upp með slík markmið í 

lífinu. Því miður er mun minna vitað um hvers vegna sumt fólk sem þrátt fyrir 

mótlæti og gegn öllum líkum, verður að vel virkum og frekar heilbrigðum 
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fullorðnum einstaklingum. Einstaklingar sem hafa komist í gegnum mikla erfiðleika 

hafa haft seiglu.  

Á síðustu tveimur áratugum hefur hugtakið seigla fengið aukna athygli í 

þroskasálfræði. Bent hefur verið á að meira en helmingur barna sem býr við slæm 

uppeldisskilyrði endurtaka ekki það mynstur á fullorðinsárum (Zimmerman og 

Arunkumar, 1994).  

 Samkvæmt Lietz (2006) hefur vinna félagsráðgjafa með fjölskyldum 

sögulega séð  þróast út frá læknisfræðilega módelinu sem nálgaðist fjölskyldurnar 

út frá vandamálunum í lífi þeirra. Út frá því líkani leituðu félagsráðgjafar að 

vandamálum eins og fátækt, áföllum, óvæntum missi eða öðrum erfiðum 

aðstæðum sem juku hættuna á óheilbrigðri fjölskylduvirkni. Félagsráðgjafar 

einblíndu þannig á að minnka áhættuna í fjölskyldunum. Þrátt fyrir að mikilvægt sé 

að draga úr áhættuþáttum innan fjölskyldna þá er það uppbygging styrkleika sem 

gerir einstaklinga og fjölskyldur betur í stakk búnar til að takast á við áföll og álag. 

Hún sagði enn fremur að það að taka ekki eftir styrkleikum hindri félagsráðgjafa og 

aðra fagaðila í að meðtaka alla reynslu fjölskyldunnar. Skilningur á mikilvægi 

styrkleika og þess að vinna með þá hefur vaxið á síðastliðnum tveimur áratugum 

þar sem margir kennismiðir og rannsakendur hafa barist fyrir og verið talsmenn 

þess að félagsráðgjafar geri styrkleikasjónarmiðið að sínu aðalsmerki. 

 Hugtakið seigla vísar yfirleitt til þeirra þátta og þess ferlis sem grípur inn í 

ferlið á milli áhættu og áhættuhegðunar. Seigla hefur verið skilgreind sem ferli, 

geta eða útkoma vel heppnaðrar umbreytingar þrátt fyrir erfiðar og ógnandi 

aðstæður. Eins hefur hún verið skilgreind sem getan til að sporna við mótlæti. 

Seigla þýðir samt sem áður ekki að ómögulegt sé að særa einstaklinginn, heldur 

eingöngu að hann komist í gegnum þær erfiðu aðstæður sem á vegi hans verða án 

þess að hljóta beinan skaða af (Zimmerman og Arunkumar, 1994). 

 Hugtakið fjölskylduseigla vísar til getu fjölskyldunnar til að ráða við hlutina 

og aðlagast þeim aðstæðum sem upp koma. Með því að horfa til seiglu má skilja 

betur hvernig fjölskylduferlið tekur á álagi og hvernig fjölskyldur komast í gegnum 

áföll og standa af sér löng og ströng erfiðleikatímabil. Hvernig fjölskyldan tekst á 

við sundrandi reynslu og álag, ásamt því að endurskipuleggja sig og halda áfram 

með lífið hefur áhrif á aðlögun hvers fjölskyldumeðlims bæði til skamms og langs 
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tíma. Það hefur einnig áhrif á velferð og getu fjölskyldunnar til að lifa af (Walsh, 

1998). 

 Samkvæmt þessu er mjög mikilvægt fyrir fagaðila að horfa á styrkleika 

þeirra ungmenna sem leita sér aðstoðar vegna vímuefnavanda. Einnig þarf að 

horfa til styrkleika fjölskyldunnar og vinna í að styrkja þá með fram því að styrkja 

seiglu og styrkleika einstaklingsins. 

 

5.3.2 Forvarnir  

Samkvæmt Farley, Smith og Boyle (2006) geta forvarnir verið túlkaðar á ýmsan 

hátt. Þær gefa til kynna aðgerðir sem ætlað er að koma í veg fyrir að eitthvað 

gerist. Ferli aðgerðanna getur falið í sér að hindra eða draga úr sálfræðilegum 

áhrifum, ákveðinni hegðun, persónulegum- , fjölskyldu– eða samfélagslegum 

vandamálum. Durlak (1997) sagði forvarnir oftast hafa fjögur meginmarkmið: 

Hindra að ný vandamál skjóti upp kollinum, koma í veg fyrir að gömul og léttvæg 

vandamál verði alvarlegri, draga úr alvarleika nýrra vandamála sem kunna að verða 

og fresta upphafi vandamála. 

 Snemmtæk íhlutun hjá börnum og unglingum getur að mati 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar komið í veg fyrir að grípa þurfi til 

sérfræðiaðstoðar. Með því að grípa inn í snemma má beina þeim vandamálum, 

sem annars hefðu komið til kasta hinna ýmsu sérfræðinga, inn í skólakerfið eða þá 

til heilsugæslunnar. Forvarnir geta því dregið úr útgjöldum hins opinbera er 

tengjast málaflokknum (World Health Organization, 2005). 

 Í rannsókn Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2008)  á forvörnum, vímuefnaneyslu 

og aðgengi að fíkniefnum meðal 18 – 20 ára ungmenna á Íslandi kom fram að flest 

ungmenni hérlendis fái fræðslu um skaðsemi áfengis og fíkniefna. 

 Sé horft til rannsókna og þeirra áhættuþátta sem oft liggja að baki 

vímuefnaneyslu þá ætti oft á tíðum að vera tiltölulega auðvelt að koma auga á þá 

þætti á skólagöngu barns eða við hefðbundið lækniseftirlit eins og 

smábarnaskoðun og í skólaskoðun. Mjög mikilvægt er að koma sem fyrst auga á 

hegðunarraskanir og ADHD svo hægt sé að meðhöndla þær snemma. Eins er 

samfélagið allt mun upplýstara í dag varðandi þá auknu áhættu sem fylgir því að 

eiga foreldri með vímuefnavanda. Til að stuðla að forvörnum og íhlutun er mælt 
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með skimun sem eigi sér stað snemma og reglulega. Þátttaka foreldra þegar kemur 

að forvörnum er einnig mjög mikilvægur þáttur (Thatcher og Clark, 2008).  

 
 

5.4 Vímuefnameðferð 

Flestir sem fara út í ávanbindandi hegðun þurfa á meðferð að halda. Slík meðferð 

ætti að felast í breytingu á umhverfi og hugsun, einstaklingurinn þarf að læra að 

þróa með sér nýja hæfileika og getu til að lifa án vímuefna. Því er talið að hugræn 

breyting hafi hvað mest að segja varðandi bata. Einstaklingarnir eru samt sem áður 

jafn misjafnir og þeir eru margir og engir tveir bregðast eins við sömu meðferð. Þar 

af leiðandi þarf oftar en ekki að grípa til fjölbreyttari inngripa. Margs konar 

meðferðarform eru jafnframt í boði, til dæmis einstaklingsmeðferð, 

fjölskyldumeðferð, hópmeðferð og lyfjameðferð. Talið er að flestar 

meðferðarstofnanir samanstandi af fagfólki og ófaglærðum aðilum sem þá hafa 

sérstaka reynslu á sviðinu eða hafa upplifað vímuefnaneyslu og meðferð af eigin 

reynslu. (Kaplan og Saddock, 2008). 

 Þegar ungmenni þarfnast meðferðar vegna vímuefnavanda eru þau oft vel á 

veg komin í gegnum þroskaferlið og ýmsir áhættuþættir ættu að hafa komið fram. 

Á þeim tímapunkti getur það hjálpað að þekkja áhættuþættina sem jafnvel áttu 

þátt í vímuefnanotkun ungmennisins. Í öllum málum er fyrsta skref meðferðar að 

fá unglinginn til að taka þátt í meðferðarferlinu. Þetta getur oft reynst mikil 

áskorun, sérstaklega þar sem ungmenni upplifa oft ytri þrýsting á að fara í meðferð 

og hafa því ekki mikla löngun sjálf til að breyta hegðun sinni. Það er því mikilvægt 

að auka vitund þeirra á þeim neikvæðu afleiðingum sem vímuefnanotkun hefur í 

för með sér (Thatcher og Clark, 2008).  

 Samkvæmt Thathcher og Clark (2008) glíma unglingar með vímuefnaröskun 

yfirleitt við margþætt vandamál. Meðferðarstofnun sem einblínir eingöngu á 

áfengis- og fíkniefnanotkun getur þá verið ófullnægjandi. Áhrifarík 

meðferðarúrræði fyrir ungmenni með vímuefnaröskun ættu því frekar að vera 

fjölþátta, hafa fjölskylduna með ásamt því að beina sjónum sínum að áfengis- og 

fíkniefnaneyslu jafnt og öðrum tengdum vandamálum. Gott eftirlit foreldra með 
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börnum sínum ásamt góðum samskiptum á milli barns og foreldris er talið tengjast 

betri útkomu að vímuefnameðferð lokinni. 

 Sé horft til hefðarinnar er áfengis- og vímuefnameðferð lík öðrum formum 

meðferðar á geðsjúkdómum og líkamlegum sjúkdómum, það er, einstaklingurinn 

sem á við áfengis- eða vímuefnavandann að glíma er í brennidepli. Fíkn er 

sjúkdómsástand og skilgreint þannig innan heilbrigðiskerfisins og sjúkdómar hrjá 

einstaklinga en ekki fjölskyldur. Sú þekking sem er til staðar í dag sýnir samt sem 

áður að með því að horfa eingöngu á einstaklinginn er aðeins hálf sagan sögð og 

mikilvægum bjargráðum, sem leynst geta innan fjölskyldunnar, er þannig haldið í 

skefjum (McCollum og Trepper, 2001).  

 Sé horft til félagsráðgjafar og hvernig fagið sem slíkt myndi nálgast 

meðferðarvinnu með ungmennum sem eiga við vímuefnavanda að stríða þá er 

best að skýra þá vinnu út frá heildarsýn. Félagsráðgjafar sjá og skilja vanda 

einstaklingsins í ljósi þeirra samfélagsþátta sem uppi eru hverju sinni. Heildarsýn er 

leið félagsráðgjafa til að nálgast viðfangsefni sín (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Heildarsýn má skilgreina á eftirfarandi hátt: 

 
Að baki þeirri hugmyndafræði býr sú sýn á manneskjuna að hver og 
einn einstaklingur sé margbreytilegur og sérstakur, að líta þurfi á 
aðstæður hans frá öllum hliðum og í samhengi við umhverfi hvers og 
eins, fjölskyldu, vina og vinnufélaga og raunar samfélagið í heild sinni 
(Lára Björnsdóttir, 2006, bls. 54). 

 
Vistfræðikenningin er eitt afbrigði kerfiskenningar sem markar heildarsýn. 

Kenningin fjallar um þriggja stiga kerfi, míkró, mezzó og macró. Míkró kerfið er 

einstaklingsmiðað og horfir til líffræðilegra, sálfræðilegra og félagslegra kerfa sem 

snerta einstaklinginn. Mezzó kerfið horfir til minni hópa sem hafa áhrif á 

einstaklinginn eins og fjölskylduna, vinnufélaga og aðra félagslega hópa. Macró 

kerfið beinir sjónum sínum að hópum og kerfum sem eru stærri en mezzó kerfið og 

hafa áhrif á einstaklinginn, þau eru til dæmis félög, stofnanir, samfélagið og 

menning (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Sé horft til kenninga og líkana í vímuefnameðferð sem svipar til vinnu 

félagsráðgjafa mætti horfa á kerfiskenninguna. Samkvæmt McCollum og Trepper 

(2001) beinir kerfiskenningin sjónum sínum að fjölskyldunni þar sem samskipti í 

fjölskyldunni eru á meðal þeirra áhrifamestu þátta í lífi einstaklingsins og eru hvað 
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aðgengilegust þegar kemur að athugun og inngripi. Fjölskyldan veitir þannig 

einstakan vettvang til að stuðla að breytingum. 

Eins og sjá má á mynd 2 segir kerfiskenningin einstakling sem neytir 

vímuefna vera undir áhrifum frá mörgum kerfum. Að auki verka kerfin á víxl hvert á 

annað. Nánasta fjölskyldan hefur bæði áhrif á og er undir áhrifum 

vímuefnaneyslunnar. Þetta smitast svo áfram yfir á stórfjölskylduna sem jafnvel 

reynir að hjálpa og upplifir einnig áhyggjur og sýnir hluttekningu með nánustu 

fjölskyldu þess sem er í neyslu. Einstaklingurinn sem er í neyslu tilheyrir einnig 

daglegum kerfum eins og skóla eða vinnu. Þegar um er að ræða ungling þá verður 

hlutverk skólans oft töluvert þegar kemur að inngripum og öðru. Löggjafinn 

takmarkar síðan þær aðgerðir sem geta átt sér stað þegar grípa á inn í aðstæður 

hjá einstaklingi í vímuefnaneyslu og bjargráð samfélagsins skera úr um hvaða 

meðferð er í boði fyrir einstaklinginn (McCollum og Trepper, 2001). 

 

 

 

 

 

 

       (McCollum og Trepper, 2001). 
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5.4.1 Meðferðarúrræði fyrir börn og ungmenni á Íslandi 

Ýmis meðferðarúrræði eru til staðar hérlendis fyrir börn og ungmenni. Samkvæmt 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 ber barnaverndaryfirvöldum að sjá um slíka 

meðferð fyrir börn undir 18 ára. Í lögunum eru barnaverndaryfirvöld skilgreind sem 

félagsmálaráðuneytið, Barnaverndarstofa, kærunefnd barnaverndarmála og 

barnaverndarnefndir. Barnaverndarstofa fer með stjórn barnaverndarmála í 

umboði félagsmálaráðuneytisins og er því stjórnsýslustofnun. Aðalverkefni 

stofnunarinnar eru ýmis mál er snúa að starfsemi barnaverndarnefnda 

sveitarfélaga og annars vegar umsjón og eftirlit með rekstri sérhæfðra 

meðferðarheimila fyrir börn (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 Stuðlar er meðferðarstöð ríkisins og er undirstofnun barnaverndarstofu. 

Tvær deildir eru á Stuðlum, annars vegar lokuð deild og meðferðardeild hins vegar. 

Barnaverndarnefndir og lögregla í samvinnu við barnaverndarnefndir geta gripið til 

vistunar á lokaðri deild með það að markmiði að tryggja öryggi barnanna vegna 

mögulegra afbrota, alvarlegra hegðunarerfiðleika eða vímuefnaneyslu (Ragnheiður 

Haraldsdóttir, 2005).  

 Meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu eru fjögur og eru öll heimilin 

staðsett úti á landi. Heimilin eru ætluð börnum á aldrinum 13 – 17 ára. 

Meðferðarheimilin veita langtímameðferð sem getur varað í ár, jafnvel lengur 

(Barnaverndarstofa e.d.b). Meðferðarheimilin og barnaverndaryfirvöld hafa samt 

sem áður ekki getað tryggt nægilega að sá árangur sem næst við meðferð á 

meðferðaheimili haldist eftir útskrift þar sem barnaverndarnefndir hafa ekki haft 

getu né bolmagn til að standa undir þeirri eftirfylgd sem þyrfti (Bryndís S. 

Guðmundsdóttir, 2005). 

Stofnanavistun hefur verið algengasta meðferðarúrræðið sem gripið hefur 

verið til hérlendis en engar kerfisbundnar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna 

hvað virkar í stofnanameðferð á Norðurlöndunum né hér á landi. Fjölþáttameðferð 

eða MST (Multisystemic treatment) er meðferðarkerfi sem er ættað frá 

Bandaríkjunum. Hugmyndin var að byggja upp meðferð sem færi fram í nánasta 

umhverfi einstaklingsins. Samvinna er þá milli heimilis, skóla, frístundaheimilis, 

lögreglu og annarra sem koma að málum barnsins (Bryndís Guðmundsdóttir, 

2005). 
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Sjúkrahúsið Vogur er miðstöð áfengis- og vímuefnalækninga á Íslandi. 

Samkvæmt SÁÁ sem sér um sjúkrahúsið reynir meðferðin sem slík með besta móti 

að sameina heilbrigðisþjónustu, félagslega endurhæfingu og aðstoð. Á 

sjúkrahúsinu Vogi fer fram unglingameðferð. Þar er unnið að því að fá unglinginn 

sjálfan til að reyna að sporna gegn vímuefnaneyslu sinni. Sé þetta tryggt er áhersla 

lögð á einstaklingsbundna geðræna og hugræna endurhæfingu sem ekki tekur 

langan tíma á meðan félagsleg endurhæfing og menntun er lögð í hendur 

fjölskyldunnar og stuðningskerfa að meðferð lokinni. SÁÁ leggur sig sérstaklega 

fram við að styðja unglinganna félagslega að meðferð lokinni og geta þeir leitað til 

göngudeildar eftir frekari þjónustu (Samtök áhugafólks um áfengis- og 

vímuefnavandann, 2007). 

Vímulaus æska eða Foreldrahús býður upp á eftirmeðferð fyrir unglinga 

sem lokið hafa við meðferð vegna vímuefnaneyslu og foreldra þeirra. 

Eftirmeðferðin getur varað í allt frá sex mánuðum og upp í tvö ár. Samkvæmt 

upplýsingum frá Foreldrahúsi er unglingurinn studdur í að lifa án vímuefna, 

sjálfstraust hans er eflt og unnið er að því að byggja upp félagsleg tengsl, þekkingu 

á tilfinningum og almenn samskipti. Foreldrar unglinganna eru einnig studdir í átt 

að sjálfstyrkingu, að komast út úr meðvirkni ásamt því að læra að byggja upp 

samskiptin við unglinginn sem nýlega hefur lokið við meðferð (Vímulaus æska, 

e.d.). 

Hvort þessi meðferðarúrræði séu næg verður að liggja á milli hluta þar sem 

meðferðarúrræði hafa lítið sem ekkert verið rannsökuð hérlendis. Í 

þingsályktunartillögu um aðgerðir í þágu barna og ungmenna árið 2007 var komið 

inn á aðgerðir tengdar hegðunarerfiðleikum og vímuefnavanda ungmenna og lagt 

til að unnið væri að fjölbreyttari meðferðarúrræðum, til dæmis með aukinni 

meðferð utan stofnana auk þess sem talað var um að gera ætti heildstæðari 

aðgerðaráætlun um forvarnir á vímuefnaneyslu ungmenna. 

 

 

  



Fjölskyldur ungmenna sem leiðast út í neyslu áfengis og fíkniefna 

Erla Guðrún Sigurðardóttir 49 
 

6 Umfang áfengis- og fíkniefnaneyslu hjá börnum og 

ungmennum á Íslandi 

Svo hægt sé að gera sér grein fyrir þeim heildarvanda sem um er að ræða er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir hvernig staðan er hérlendis varðandi áfengis- og 

fíkniefnaneylsu ungmenna. Auk þess getur verið gagnlegt að bera stöðuna hér á 

landi saman við Norðurlöndin. 

Af tilkynningum til barnaverndarnefnda árið 2008 voru 52,1% þeirra vegna 

áhættuhegðunar barna. Þar af voru 7,4% vegna vímuefnaneyslu, 25,1% vegna 

afbrota og 12,7% voru vegna barna sem stefndu eigin heilsu og þroska í hættu 

(Barnaverndarstofa, 2009). Þessar tölur segja ekki allt um einstaka mál, hvað liggur 

að baki tilkynningunum? Til dæmis getur verið tilkynnt um afbrot barns en síðar 

kemst það upp að barn er farið að neyta áfengis eða vímuefna og því mætti velta 

fyrir sér hvernig slík mál eru skráð. 

 Samkvæmt ársskýrslu SÁÁ 2007 eru daglegar kannabisreykingar mikið 

vandamál á meðal ungmenna og er það aðalvandamál 19 ára og yngri sem koma 

þangað til meðferðar. Alls voru 234 einstaklingar 19 ára og yngri á sjúkrahúsinu 

Vogi árið 2006 . 

 Rannsókn Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2008) á forvörnum vímuefnaneyslu 

og aðgengi að fíkniefnum meðal 18-20 ára ungmenna á Íslandi leiddi í ljós að 

fíkniefnaneysla væri töluverð hérlendis og taldi ungt fólk marga í sínu umhverfi 

hafa neytt þeirra.  

 
 

6.1 Rannsóknir á neyslu ungmenna á Íslandi 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis og erlendis á fjölda og aldri þeirra 

unglinga sem byrjaðir eru að neyta áfengis og vímuefna.  

 Samkvæmt evrópska skólakönnunarverkefninu um áfengi og önnur 

vímuefni The European school survey project on alcohol and other drugs) [ESPAD] 

eru íslenskir nemendur undir alþjóðlegu meðaltali. Markmið verkefnisins er að 

safna sambærilegum gögnum um vímuefnanotkun 15-16 ára gamalla nemenda í 

eins mörgum Evrópulöndum og gjörlegt er árlega. Könnunin er lögð fyrir nemendur 
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í 10. bekkjum grunnskólanna hérlendis og var könnunin 2007 lögð fyrir nemendur 

fædda árið 1991. Helstu niðurstöður varðandi Ísland voru þær að um helmingur 

nemenda (56%) hafði neytt áfengis á síðustu 12 mánuðum, 9% nemenda hafði 

prófað kannabis og notkun annarra vímuefna var 5%. Notkun lyfseðilsskyldra 

róandi/slævandi lyfja er 7% og 4% höfðu notað slík lyf ásamt því að drekka áfengi 

(ESPAD, 2009). 

 Sé Ísland borið saman við hin Norðurlöndin má sjá að Ísland er með mun 

lægra hlutfall ungmenna sem neytt hafa áfengis en sem dæmi má nefna þá höfðu 

94% danskra unglinga í þessari rannsókn drukkið áfengi, 77% í Finnlandi, 71% í 

Svíþjóð og 66% í Noregi. Þegar horft er til annarra vímuefna eins og kannabisefna 

þá er hlutfallið hærra hérlendis en í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Eins þegar skoðuð 

var notkun einhverra ólöglegra vímuefna á lífsleiðinni kom í ljós að stærra hlutfall 

unglinga á Íslandi hafði neytt slíkra efna en í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi (ESPAD, 

2009). Þegar betur er rýnt í skýrsluna má sjá að þrátt fyrir að íslensk ungmenni séu 

í minna mæli byrjuð að neyta áfengis miðað við hin Norðurlöndin þá virðast 

vandamál tengd drykkju ekki síður vera til staðar hérlendis en hið ytra. 

 Rannsókn sem gerð var fyrir Velferðarsvið Reykjavíkurborgar árið 2009 

sýndi að hlutfall nemenda í 8., 9. eða 10. bekk sem orðið höfðu ölvaðir einu sinni 

eða oftar um ævina hefur minnkað sé horft aftur í tímann, eða allt frá árinu 1997. 

Hlutfall 10. bekkinga sem orðið höfðu ölvaðir einu sinni eða oftar um ævina árið 

2009 var 39% í Reykjavík á móti 64% árið 1997. Sama á við um 9. bekk en ölvun 

einu sinni eða oftar um ævina þar hefur minnkað hlutfallslega um helming frá árinu 

1997. Um 7% nemenda í 8. bekk árið 2009 höfðu orðið ölvaðir einu sinni eða oftar 

um ævina á móti 11% árið 1997 (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2009). 

 Niðurstöðum þessara tveggja rannsókna ber því ekki saman hvað 

áfengisneyslu varðar, samkvæmt Hrefnu Pálsdóttur o.fl. 2009 hafa 39% unglinga í 

10. bekk í Reykjavík orðið ölvaðir einu sinni eða oftar um ævina á móti 56% 

ungmenna árið 2007 samkvæmt ESPAD. Það vekur upp þær spurningar hvort 

unglingadrykkja fari snarlega minnkandi eða hvort um sé að ræða mun á 

spurningum eða spurningalistum, eða þá jafnvel hvort munurinn skýrist af því að í 

ESPAD er allt landið tekið með. Sé nýútkomin rannsókn frá Rannsóknum og 

greiningu, sem ber heitið Ungt fólk 2009, skoðuð má sjá að hlutfall ungmenna í 10. 
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bekk sem orðið höfðu drukkin síðastliðna 30 daga var 19%. Sé skoðuð 

kannabisneysla 10. bekkinga sem fram kom í ESPAD skólarannsókninni 2007 og 

kannabisneysla nemenda í 10. bekk árið 2009 þá virðist kannabis- og hassneysla 

fara minnkandi. Samanborið við ESPAD rannsóknina, sem framkvæmd var árið 

2007, höfðu 9% prófað kannabis en aðeins 6% í rannsókninni Ungt fólk 2009. Í 

þeirri rannsókn kom einnig fram að áfengis og vímuefnaneysla fari minnkandi með 

árunum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009; ESPAD, 2009) og því mætti ætla 

að einhverjum árangri sé verið að ná hérlendis þegar kemur að því að sporna gegn 

unglingadrykkju. 

 Samkvæmt rannsókn um vímuefnaneyslu framhaldsskólanema á Íslandi 

2007 hafa um 64,2 % stráka sem eru 18 ára og yngri orðið ölvaðir einu sinni eða 

oftar um ævina, en um 88,5% stráka sem eru 18 ára og eldri. 76% stúlkna 18 ára og 

yngri hafa orðið ölvaðar einu sinni eða oftar og um 91,5% stelpna sem eru 18 ára 

og eldri (Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 

Sigfússon, 2008). Á þessum tölum sést mikill munur frá því í grunnskóla og ætla má 

að mjög stór hópur sem ekki neytti áfengis í grunnskóla hefji neyslu þess í 

framhaldsskóla. 

 Í rannsókn Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2008) var meðal annars spurt hvert 

ungmennin leituðu helst þegar þeim liði illa og sett var fram hvort viðkomandi 

hefði neytt fíkniefna síðastliðna 12 mánuði. Sá hópur sem helst leitaði til foreldra 

var ólíklegastur til að hafa neytt fíkniefna eða 13.6% þeirra, af þeim sem leituðu til 

ættingja voru 27% sem neytt höfðu fíkniefna, af þeim sem leituðu helst til jafningja 

voru 22.4% sem höfðu neytt fíkniefna og af þeim sem leituðu annað voru 41.4% 

sem neytt höfðu fíkniefna síðastliðna 12 mánuði. Jóhanna Rósa setti einnig fram 

fullyrðinguna „á auðvelt með að tala um viðkvæm málefni“ og voru svörin skoðuð 

út frá neyslu fíkniefna. Þar mátti sjá að tæplega 30% þeirra sem ekki áttu auðvelt 

með að tala um viðkvæm málefni höfðu neytt fíkniefna á móti 17.7% þeirra sem 

áttu auðvelt með það.  

 Langtímarannsókn á áhættuhegðun ungs fólks var gerð þar sem fylgst var 

með unglingum úr 9. bekk í grunnskóla í sjö ár. Rannsóknin tók til áfengisneyslu og 

annarra vímuefna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að eftir því sem ungmennin 
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urðu eldri þá jókst drykkja þeirra með hverju árinu, sérstaklega á aldrinum 14 – 17 

ára (Sigrún Aðalbjarnadóttir o.fl., 2003). 

 Rannsóknin Ungt fólk 2009, sem minnst var á fyrr í kaflanum, skoðaði fleiri 

þætti en eingöngu áfengis- og fíkniefnaneyslu unglinga. Þar kom einnig fram að 

mikill meirihluti nemenda sagði foreldra sína vita hvar þau voru á 

laugardagskvöldum, þó voru um 16% drengja og 12% stúlkna sem sögðu svo nær 

aldrei, sjaldan eða stundum vera. Alls sögðu 25,9% unglinga í 9. og 10. bekk það 

eiga frekar illa eða mjög illa við sig að foreldrar þeirra setji ákveðnar reglur um 

hvenær þau eiga að vera komin heim á kvöldin. 26,9% allra unglinga í þessum 

tveimur bekkjum töldu það eiga frekar illa eða mjög illa við sig að foreldrar þeirra 

fylgist með því með hverjum þau séu á kvöldin. Þrátt fyrir að þessar tölur hafi farið 

minnkandi með árunum þá er þetta samt sem áður töluverður fjöldi sem nýtur ekki 

nægilegs eftirlits af hálfu foreldra eða uppalenda (Margrét Lilja Guðmundsdóttir 

o.fl., 2009). 

 Með þessu má sjá að hérlendis er unnið öflugt rannsóknarstarf á þessu sviði 

og reglulega eru þættir er tengjast áfengis- og fíkniefnaneyslu unglinga skoðaðir 

ásamt þeim þáttum sem tengjast velferð þeirra. Það er samt sem áður ekki nóg að 

gera eingöngu rannsóknir, þær verður að nýta í þágu þeirra þátta sem verið er að 

skoða. Unglingadrykkja hefur vissulega farið minnkandi á undanförnum árum en 

samt sem áður er það einhver hópur unglinga sem byrjar snemma að drekka auk 

þess sem töluverður hópur unglinga virðist ekki njóta nægilegs eftirlits af hálfu 

foreldra og má segja að þar sé pottur brotinn. 
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7 Aðferð 

Farið verður yfir alla þá þætti sem snúa að rannsókninni sjálfri, framkvæmd, 

rannsóknaraðferð, úrtaki, styrkleika og veikleika rannsóknarinnar auk siðferðilega 

þætti hennar. 

Rannsóknarspurningin var hvort það væru sameiginlegir þættir í fjölskyldum 

ungmenna sem leiddust út í neyslu áfengis og fíkniefna út frá eftirfarandi þáttum: 

- Er saga vímuefnavanda í fjölskyldunni? 

- Hvernig er fjölskylduvirknin í upprunafjölskyldu? 

- Voru einhverjir áhættuþættir til staðar í fjölskyldunni? 

- Hverjir eru styrkleikar einstaklingsins í dag? 

 

 

7.1 Rannsóknaraðferð  

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð við gerð rannsóknarinnar þar sem 

höfundur taldi aðferðina geta gefið sem nákvæmasta mynd af því sem ætti að 

rannsaka með því að nota þar til gerða kvarða. Höfundur vildi einnig búa til 

mælitæki sem auðvelt væri að nota áfram svo meta mætti þennan hóp og þessa 

þætti betur. 

 Megindlegum rannsóknaraðferðum er oft líkt við vísindalegar aðferðir. Þær 

leggja áherslu á uppbyggingu þekkingar í gegnum það sem kallað er rökfræði 

raunhyggja. Aðferðin byggir á afleiðslu svo komast megi að niðurstöðu. Aðferðin er 

einnig notuð í þeim rannsóknum sem leitast eftir að lýsa ákveðnum vanda eða 

fyrirbærum (Yegidis og Winbach, 2009). 

Aðferðin sýnir fram á almennt mynstur í gögnum, sé það til staðar, og getur 

reynst vel þegar verið er að skoða eitthvað sem gæti sýnt meðaltöl af einhverju 

tagi, eitthvað sem hægt er að mæla, vega eða telja. Megindlegar aðferðir hafa þó 

margs konar kvarða eftir megindlegri hefð til að leita svara við margs konar 

spurningum um hugtök sem ekki er auðvelt að sjá að hægt sé að mæla 

tölfræðilega, svo sem sjálfsmynd, þunglyndi, bjartsýni og svo framvegis. Megindleg 

aðferðafræði liggur til grundvallar margs konar upplýsingum sem við þurfum að 

kunna skil á í nútímaþekkingarþjóðfélagi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  
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 Megindleg rannsóknaraðferð var um langt skeið talin vera besta mögulega 

rannsóknaraðferðin. Hinsvegar hefur aðferðin eins og aðrar aðferðir sínar 

takmarkanir. Aðferðin er til dæmis ekki sniðin að því að mæla eða rannsaka 

ákveðin fyrrbæri og oft getur reynst erfitt að greina í sundur þekkingu og gildi 

rannsakanda (Yegidis og Winbach, 2009). 

 

7.1.1 Mælitæki 

Í rannsókninni var notast við spurningakönnun. Með því að nota 

spurningarkannanir má safna fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma. Um leið er 

þetta flókin rannsóknaraðferð þar sem huga þarf að hinum ýmsu 

aðferðarfræðilegu þáttum á leiðinni. Mikilvægt er að huga vel að gerð 

spurningarlista þar sem markmiðið með honum var vissulega að sem flestir 

svöruðu og því var mikilvægt að þátttakendur hefðu fullan skilning á þvi sem átt 

var við í hverri spurningu. Skilji þátttakendur spurningar á mismunandi hátt, situr 

rannsakandi uppi með ónákvæmt mælitæki og villu í niðurstöðum (Þorlákur 

Karlsson, 2003; Yegidis og Winbach 2009). Orðalag í spurningalista og rétt 

uppröðun verður því að vinna saman svo þátttakendur eigi auðvelt með að svara, 

vilji svara og veiti þær upplýsingar sem verið er að leita eftir (Hoyle, Harris og Judd, 

2002). 

Höfundur ákvað að notast við spurningalistakönnun við gerð 

rannsóknarinnar þar sem hann taldi það geta gefið skýra mynd af fjölskylduvirkni, 

áhættuþáttum í fjölskyldum og styrkleikum þeirra ungmenna sem lenda í því að 

leiðast út í neyslu vímuefna auk þess sem þannig væri frekar hægt að ná til fleiri 

einstaklinga. Einnig vildi höfundur, eins og fram kom í inngangi, byggja upp 

spurningalista sem mögulega væri hægt að nýta í framtíðinni. 

Sá hluti spurningalistans sem mældi styrkleika einstaklingsins var byggður á 

The resilient youth strengths inventory (RYSI) og er ætlað að lýsa persónulegum 

styrkleikum einstaklingsins (Ungar, 2006). 

Þegar spurt var um áhættuþætti í fjölskyldum var notast  við spurningar úr 

lista sem kallast fjölskyldulisti yfir atburði og breytingar (Family Inventory of Life 

Events & Changes) eða FILE. Alls var notast við 23 atriði þar sem allur listinn átti 

ekki við og því var listinn aðlagaður að íslenskum veruleika. FILE er sjálfsmatslisti 
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með 71 atriði, hannaður með það að leiðarljósi að meta atburði og breytingar sem 

fjölskyldur upplifa. Samkvæmt rannsókn Lietz (2006) er Cronbachs alpha fyrir 

listann 0.72 sem bendir til þess að listinn hafi töluvert innra réttmæti.  

Spurningar um fjölskylduvirkni voru byggðar á Family assessment device 

[FAD] sem er fjölskyldugreiningartæki og byggir á McMaster líkaninu um 

fjölskylduvirkni. 

 Notast var við tvær tegundir af kvörðum, bæði nafnkvarða og raðkvarða. 

Nafnkvarðar eru notaðir svo aðgreina megi eiginleika eða fyrirbæri í flokka sem 

síðar er hægt að númera svo setja megi breytur inn í tölfræðiforrit eins og til 

dæmis SPSS. Raðkvarði flokkar skylda eiginleika og veitir upplýsingar um röðun, 

það er, hvort einstaklingurinn sé meira sammála eða ósammála ákveðnum 

staðhæfingum. Hverjum lið er síðan gefið númer sem notað er við innslátt í 

tölfræðiforrit (Hoyle o.fl., 2002; Guðrún Árnadóttir, 2003). 

 Tölfræðiforritið SPSS reiknaði út niðurstöður eftir að spurningalisti hafði 

verið kóðaður og allir þeir listar sem þátttakendur svöruðu höfðu verið slegnir inn í 

forritið. 

 

7.1.2 Úrtak og þátttakendur 

Úrtakið í rannsókninni var í raun tvíþætt, markmiðsúrtak þar sem höfundur lagði 

upp með fyrir fram ákveðnar forsendur varðandi ýmsa þætti, eins og aldur og 

hentugleikaúrtak, þar sem ekki var um neitt sérstakt þýði að ræða og höfundur 

nálgaðist því þátttakendur þar sem þá var að finna. Báðar þessar úrtaksaðferðir 

teljast ekki til línkindaúrtaka og því geta verið meiri líkur á svokallaðri 

úrtaksskekkju. Hinsvegar þarf að horfa til þess að erfitt væri að miða rannsókn að 

ákveðnum hóp nema að nota markmiðsúrtak (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003).   

Höfundur nálgaðist úrtak í gegnum úrræði fyrir ungmenni í áfengis og 

vímuefnavanda, með því að óska eftir samstarfi við þær stofnanir eða félgasamtök. 

Þátttakendur voru 36 ungmenni á aldrinum 18-25 ára sem verið höfðu í neyslu 

áfengis- og/eða fíkniefna. Skilyrði fyrir þátttöku var þó að viðkomandi væri hættur í 

neyslu. 
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7.2 Forprófun 

Spurningalistarnir voru forprófaðir þann 10. september 2009 á fjórum 

einstaklingum á aldrinum 20 – 22 ára, þrír drengir og ein stúlka og endurspegluðu 

þeir  þann aldurshóp sem verið var að skoða. Forprófunin fór þannig fram að 

einstaklingarnir voru beðnir um að lesa yfir kynningarbréf til þátttakenda og 

spurningalistana eins og þeir væru að svara þeim. Rannsakandi tók tímann á því 

hversu lengi einstaklingarnir voru að lesa yfir listann og athugasemdir varðandi 

einstaka þætti komu annað hvort jafnóðum eða að yfirlestri loknum. Beðið var um 

athugasemdir varðandi uppsetningu og skilning einstaklinganna á einstaka 

spurningum. Einn einstaklingur með lesblindu var fenginn til að lesa listann yfir 

með tilliti til uppsetningar og annarra þátta er gætu auðveldað lesblindum 

einstaklingum að svara spurningalistanum. Allar athugasemdir voru teknar til 

greina og spurningalisti lagaður með þær í huga. 

 
 

7.3 Framkvæmd 

Í september árið 2009 hóf höfundur formlega vinnslu við rannsóknina, eftir að 

rannsóknin hafði verið tilkynnt til Persónuverndar. Haft var samband við hina ýmsu 

aðila er koma að málefnum ungmenna sem verið hafa í neyslu áfengis og eða 

fíkniefna. Höfundur sendi tölvupóst á SÁÁ, Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 

Samhjálp, Ekron starfsendurhæfingu, Götusmiðjuna, Foreldrahús, 

Krýsuvíkursamtökin og á Fjölsmiðjuna (sjá fylgiskjal II).  

Höfundur fundaði ýmist formlega með aðilum á vegum þessara stofnanna 

eða óformlega í gegnum síma eða tölvupóst þar sem komist var að niðurstöðu um 

hvernig fyrirlögn spurningalistanna skyldi háttað. Höfundur bauð upp á tvo 

valmöguleika, annars vegar að mæta sjálfur og sjá um að kynna rannsóknina og 

leggja fyrir spurningalistana og hins vegar að kynna rannsóknina fyrir ákveðnum 

aðila innan stofnunarinnar eða félagasamtakanna sem myndi leggja 

spurningalistana fyrir. Þeir staðir sem samstarf náðist við voru Ekron 

starfsendurhæfing, Götusmiðjan, Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og 

Krýsuvíkursamtökin. Aðrir þeir sem reynt var að ná samvinnu við gáfu ekki kost á 
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sínum skjólstæðingum til þátttöku eða þá að erfitt var að nálgast einstaklinga á 

þessu aldursbili innan þessara stofnana eða félagasamtaka. 

Spurningalistar voru lagðir fyrir á tímabilinu 23. september til 7. október 

árið 2009. Höfundur lagði í flestum tilfellum spurningalistana sjálfur fyrir 

þátttakendur (25 spurningalistar) og var þeim innan handar höfðu þeir einhverjar 

spurningar varðandi listann. Í þeim tilfellum sem höfundur lagði ekki fyrir þá var 

um að ræða starfsmann Ekron sem lagði listann fyrir einstaklinga þar (alls 11 

spurningalistar). 

Eftir að fyrirlögn spurningalista var lokið voru gögnin færð inn í 

tölfræðiforritið SPSS þar sem þau voru kóðuð og unnið var frekar úr gögnunum. 

Unnið var með gögnin sem hópgögn og allar niðurstöður endurspegla hópinn í 

heild sinni en ekki einstaka þátttakendur. Tölulegar upplýsingar voru síðan færðar 

inn í Excel tölvuforritið þar sem búnar voru til töflur og myndir. 

 
 

7.4 Siðferðilegir þættir 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar þar sem meginreglan er sú að vinnsla 

persónuupplýsinga er tilkynningarskyld. Það er gert með það að markmiði að 

tryggja gegnsæi varðandi vinnslu persónuupplýsinga (Persónuvernd, e.d.). 

Með spurningalistanum var blað sem innihélt upplýsingar um rannsóknina, 

upplýst samþykkisblað (sjá fylgiskjal III). Höfundur einbeitti sér að því  að skjalið 

yrði auðskiljanlegt þeim hópi sem verið var að rannsaka svo ætla má að 

þátttakendur hafi skilið til fulls hvað þátttaka í rannsókninni fól í sér. Höfundur 

bauð einnig upp á að ef eitthvað sérstakt væri, til dæmis ef þátttakendum liði illa 

eða upplifðu óþægilegar tilfinningar að þátttöku lokinni og teldu sig ekki geta leitað 

til neins þá gætu þeir haft samband við höfund sem myndi vísa þeim áfram til 

fagaðila ef svo bæri undir. Enginn þátttakandi hafði samband vegna þessa. 

Höfundur hafði í mjög fáum tilfellum vitneskju um nöfn þátttakenda 

(eingöngu voru fjögur tilfelli þar sem vitneskja var um fullt nafn viðkomandi) og því 

var auðvelt að viðhalda nafnleysi. Höfundur fór stuttlega yfir upplýsta samþykkið (í 

þeim tilfellum sem höfundur lagði spurningalistana fyrir) og benti síðan 

þátttakendum á að kynna sér það betur á blaði sem fylgdi með spurningalistanum. 
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Væru þátttakendur reiðubúnir að taka þátt voru þeir beðnir um að merkja með því 

að krossa í þar tilgerðan reit efst á spurningalistanum.  

Öll þau gögn sem safnað var í rannsókninni fór höfundur með sem 

trúnaðarmál og geymdi á öruggum stað. Gögnunum verður svo eytt að rannsókn 

lokinni. 

Siðareglur félagsráðgjafa voru grunnurinn í vinnu við rannsóknina þar sem 

virðing fyrir einstaklingnum var ávallt höfð að leiðarljósi. Siðareglurnar tilgreina 

einnig nánar að ávallt skuli upplýsa skjólstæðinga um réttindi, skyldur, úrræði og 

hjálparmöguleika og var notast við upplýst samþykki og þátttakendum bent á að 

hafa samband við höfund ef upp kæmu erfiðleikar í tengslum við þátttöku í 

rannsókninni. Eins segir í siðareglunum að félagsráðgjöfum beri að gæta trúnaðar 

og því á það einnig við um trúnað höfundar í tengslum við rannsóknina og 

þátttakendur. Síðast en ekki síst er mikilvægt að félagsráðgjafi noti ekki 

fagþekkingu til að skaða, undiroka eða kúga og vissulega var það ávallt haft að 

leiðarljósi við gerð rannsóknarinnar (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Höfundur hafði ávallt í huga við vinnu rannsóknarinnar að hópurinn sem 

verið var að skoða er mjög viðkvæmur hópur og þarfnast sérstakrar aðgátar. 

Höfundur þurfti því að hafa í huga að þrýsta ekki á mögulega þátttakendur að taka 

þátt og sýna aðgát í nærveru þeirra.  

 

7.4.1 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Veikleikar rannsóknarinnar eru einna helst hversu fáir þátttakendur voru. Æskilegra 

hefði verið að ná inn fleiri þátttakendum en  erfitt var að nálgast þennan tiltekna 

hópi einstaklinga auk þess sem ekki lá fyrir neitt tiltekið þýði sem hægt var að 

vinna út frá. Horfa þarf til þess að höfundur er óreyndur rannsakandi og ávallt 

verður að horfast í augu við mannlega galla þegar kemur að rannsóknum, þar sem 

hlutleysi rannsakanda getur sjaldnast verið algjört. Rannsóknin endurspeglar enn 

fremur eingöngu sjónarmið ungmennanna sjálfra en ekki annarra 

fjölskyldumeðlima. Sé horft til þessara forsenda er því ekki hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar, heldur gefa niðurstöður eingöngu vísbendingu um 

hvaða þættir innan fjölskyldna ungmennanna gætu verið sameiginlegir og 

mögulega væri hægt að skoða nánar. 
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 Styrkleiki rannsóknarinnar var meðal annars sá að höfundur lagði 

spurningalistann í flestum tilfellum sjálfur fyrir og var þátttakendum innan handar 

hefðu þeir einhverjar spurningar varðandi spurningalistann í heild eða einstaka 

spurningar. Annar mögulegur styrkleiki rannsóknarinnar var sá að rannsakandi 

notaðist við aðra fullgerða spurningalista sem margir höfðu verið þróaðir um langt 

skeið og því mætti ætla að réttmæti þeirra og áreiðanleiki væri mun meiri en ef 

höfundur hefði sjálfur búið til spurningar frá grunni. Samt sem áður ber að hafa í 

huga að höfundur þýddi og staðfærði listana og við slíka vinnu er alltaf möguleiki á 

einhvers konar skekkju. Jafnvel mætti líta á það sem styrkleika að enginn taldi 

spurningalistann vera of langann og flestir svöruðu öllum listanum. Þeir sem 

slepptu spurningum virtust annaðhvort óvart hafa farið framhjá þeim (eins og til 

dæmis varðandi aldur hjá einum) eða þá að þeim fannst erfitt að svara sumum 

spurningum sem kröfðust þess að horfa þurfti til fortíðar, hugsa um fjölskylduna og 

hvernig virkni hennar hafi verið. 
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8 Niðurstöður 

Hér að neðan verður niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil ýmist með töflum eða 

myndum og útskýringum. Farið verður yfir alla þætti spurningalistans eins og þeir 

voru settir fram þar. Fyrst verður farið yfir bakgrunnsupplýsingar, vímuefnaneyslu 

og meðferð, styrkleika, áhættuþætti og að lokum verður farið yfir 

fjölskylduvirknina. 

Sumir kusu þó að svara ekki öllum þeim spurningum sem lagðar voru fyrir 

og endurspeglast það í framsetningu gagnanna. 

 
 

8.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Í spurningalistanum var spurt um þætti eins og aldur, kyn, hjúskaparstöðu, hvort 

viðkomandi ætti börn, hver menntun væri og hver fjölskyldustaða fram til 18 ára 

hefði verið. Kynjahlutfall þátttakenda var 61,1% karlar og 38,9% konur (sjá töflu 1). 

Aldur þátttakenda var samkvæmt viðmiðum þeim sem lagt var upp með, 18-25 

ára. Flestir voru 22 ára og eldri eða yfir 60% þátttakenda (sjá töflu 2). Flestir 

þátttakendanna voru einhleypir eða um 80% (sjá töflu 3). 33,3% þátttakenda áttu 

eitt eða tvö börn, aðrir áttu engin börn. 

 
Tafla 1  Kyn þátttakenda 

  Fjöldi % 

Karl 22 61,1 

Kona 14 38,9 
Samtals 36 100,0 

 
 
Tafla 2  Aldur þátttakenda   

  Fjöldi % Gild % 

18-19 ára 8 22,2 22,9 

20-21árs 4 11,1 11,4 

22-23 ára 11 30,6 31,4 

24-25 ára 12 33,3 34,3 

Svaraði ekki  1 2,8 

 Samtals 36 100,0 100,0 
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Tafla 3  Hjúskaparstaða 

  Fjöldi % 

Einhleyp/ur 29 80,6 

Á kærasta kærustu 2 8,3 

Í sambúð 3 5,6 

Fráskilin/n 2 5,6 

Samtals 36 100,0 

 

Meira en helmingur þátttakenda bjuggu á eigin vegum, leigðu, áttu íbúð 

eða leigðu með öðrum, alls 50%. Næst á eftir voru þeir sem bjuggu í foreldrahúsum 

eða 25%. Einn þátttakandi sagðist ekki eiga sér neinn fastan samastað og gista hér 

og þar. Undir liðnum annað bjuggu fjórir einstaklingar á áfangaheimilum og tveir 

sögðust búa á meðferðarheimilum (sjá töflu 4). 

 
Tafla 4  Búsetuaðstæður þátttakenda 

  Fjöldi % 

Bý í eigin íbúð 4 11,1 

Leigi íbúð ein/n 8 22,2 

Leigi íbúð með öðrum 6 16,7 

Bý hjá foreldri/foreldrum/forráðamanni 9 25,0 

Bý hjá ættingjum 2 5,6 

Á engan fastan samastað, gisti hér og þar 1 2,8 

Annað 6 16,7 

Samtals 36 100,0 

 
Flestir þátttakendur eða 38,9% byrjuðu nám í framhaldsskóla en lukuekki 

við stúdentspróf. Sé mynd 4 skoðuð má sjá að flestir hafa ekki lokið framhaldsskóla 

eða um 83,3% þátttakenda og inn í því má sjá að tæp 20% luku ekki grunnskóla. 
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Mynd 4 Menntun þátttakenda 

 

Mynd 5 sýnir fjölskyldugerð þátttakenda fram til 18 ára aldurs. Merkja 

mátti við fleiri en einn valmöguleika. Flestir eða helmingur þátttakenda ólust upp 

hjá báðum foreldrum að einhverju eða öllu leyti fram til 18 ára aldurs. 33,3% 

sögðust hafa alist upp hjá móður og stjúpföður að einhverju eða öllu leyti og 27,8% 

ólust að einhverju eða öllu leyti upp hjá einstæðri móður. Alls merktu 19,4% 

þátttakenda við valkostinn annað og nefndu flestir að þeim hefði verið hent út eða 

að þeir hefðu flutt út sjálfir. Þar af sögðust tveir hafa verið á flakki eða á götunni á 

einhverju tímabili fyrir 18 ára aldur, þrír fluttu að heiman eða var hent út á 

aldrinum 14-16 ára, einn sagðist hafa farið að heiman 12 ára og einn þátttakandi 

var ættleiddur. 
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Mynd 5 Fjölskyldugerð fram til 18 ára aldurs 

 
 

8.2 Vímuefnaneysla og vímuefnameðferð 

Spurt var út í hversu gamlir þátttakendur hefðu verið þegar þeir byrjuðu að drekka 

áfengi og eins hversu gamlir þeir voru þegar neysla fíkniefna hófst. Eins var spurt út 

í áfengis- og vímuefnavanda í fjölskyldu þátttakenda. Spurt var um áfengis- og 

vímuefnameðferð, bæði hvort þátttakendur hefðu farið í slíka meðferð og/eða 

fjölskyldumeðlimir þeirra. 

 

 8.2.1 Aldur þátttakenda við upphaf áfengis- og fíkniefnaneyslu  

Mjög svipað hlutfall þátttakenda byrjaði að neyta áfengis á aldrinum 12-13 ára og á 

aldrinum 14-15 ára. Stærsti hluti þátttakenda eða alls 88,9% byrjaði að neyta 

áfengis 15 ára eða yngri. Neysla fíkniefna hófst oftast á aldrinum 16-17 ára. En séu 

tölurnar skoðaðar saman og horft á stærra aldursbil eða þá sem byrjuðu að neyta 

fíkniefna 15 ára eða yngri má sjá að það er meira en helmingur hópsins eða alls 

52,8% (sjá mynd 6).  
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Mynd 6 Hversu gömul/gamall þegar byrjað var að neyta áfengis og fíkniefna 

 
Drengir byrjuðu fyrr en stúlkur að neyta áfengis en stúlkur virtust byrja fyrr 

en drengir að neyta fíkniefna. 

 

 

Mynd 7 Hversu gömul/gamall þegar byrjað var að neyta og fíkniefna – eftir kyni 
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8.2.2 Áfengis- og vímuefnameðferðir þátttakenda 

Spurt var út í hvort og hversu oft þátttakendur hefðu farið í áfengis- og 

vímuefnameðferð. Alls 88,9% þátttakenda höfðu farið í meðferð og eins og mynd 8 

sýnir þá höfðu flestir farið einu sinni í slíka meðferð eða alls 33,3%. Meirihluti 

þátttakenda hafði þó farið tvisvar sinnum eða oftar í meðferð eða alls 55,6%. Fleiri 

drengir en stúlkur höfðu farið áfengis- og vímuefnameðferð, eða 95% drengja á 

móti 79% stúlkna. 

 

 

Mynd 8 Hversu oft í áfengis- og/eða vímuefnameðferð 

 

8.2.3 Áfengis- og vímuefnaneysla í fjölskyldunni 

Þátttakendur voru einnig spurðir út í hvort það væri saga í fjölskyldu þeirra 

varðandi áfengis- og/eða vímuefnavanda (sjá töflu 5). Alls sögðu 83,3% að saga 

væri í þeirra fjölskyldu varðandi slíkan vanda. 
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Tafla 5  Er saga varðandi áfengis- og/eða  
vímuefnavanda í fjölskyldu þinni? 

  Fjöldi % 

Já 30 83,3 

Nei 6 16,7 

Samtals 36 100,0 

 

Spurt var nánar út í hvaða fjölskyldumeðlimi væri um að ræða í sambandi 

við áfengis og/eða vímuefnaneyslu. Flestir nefndu ömmur og/eða afa eða 61,1%. 

Meira en helmingur eða 58,3% nefndu systkini foreldra. Af foreldrum var um að 

ræða fleiri feður en mæður, eða 50% feðra á móti 38,9% mæðra. Undir aðrir 

fjölskyldumeðlimir voru nefndir ættingjar eins og fósturfaðir, systkinabörn 

foreldra, langafi/langamma, systkini ömmu/afa og aðrir fjarskyldir ættingjar 

 

 

Mynd 9 Skyldleiki þeirra sem átt hafa við áfengis- og/eða vímuefnavanda að stríða 

 

8.2.4 Áfengis- og vímuefnameðferð fjölskyldumeðlima 

Eins og sjá má í töflu 6 var spurt hvort náinn fjölskyldumeðlimur hefði farið í 

áfengis- eða vímuefnameðferð og alls sögðu 77,8% þátttakenda svo vera. 
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Tafla 6  Hefur náinn fjölskyldumeðlimur farið í  
áfengis- eða vímuefnameðferð? 

  Fjöldi % 

Já 28 77,8 

Nei 8 22,2 

Samtals 36 100,0 

 

Spurt var út í skyldleika þeirra sem farið höfðu í áfengis- eða 

vímuefnameðferð. Sé mynd 6 skoðuð sést að flestir þátttakendur sögðu föður hafa 

farið í slíka meðferð eða alls 41,7% og jafnmargir sögðu systkini foreldra hafa farið í 

meðferð. 30,6% þátttakenda sögðu móður hafa farið í meðferð, 13,9% sögðu yngra 

systkini hafa farið í meðferð og 25% eldra systkini. 

 

 

Mynd 10 Skyldleiki þeirra sem farið hafa í áfengis- og/eða vímuefnameðferð 
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8.3 Styrkleikar 

Alls var mögulegt að fá 115 stig í heildina hvað styrkleikaþáttinn varðar. Tafla 7 

sýnir hvern þátt fyrir sig, meðaltal og staðalfrávik. Hægt var að fá á bilinu 1 til 5 stig 

fyrir hvern lið, minnst fyrir mjög ósammála og mest fyrir mjög sammála. Því fleiri 

stig þeim mun meiri styrkleikar. Meðalskor hjá þátttakendum í rannsókninni var 

alls 80,05 með staðalfrávikið 23,275. 

Sé hver þáttur innan styrkleikanna skoðaður fyrir sig má sjá að 14 

styrkleikaþættir af 23 í heildina koma mjög vel út hjá meira en helmingi 

þátttakenda. Nokkra þætti þyrfti að styrkja frekar. Flestir þátttakendur töldu sig 

eiga erfitt með að biðja um hjálp, flestir töldu sig ekki geta leyst eigin vandamál, 

voru óöruggir í erfiðum og krefjandi aðstæðum, gerðu sér jafnvel ekki grein fyrir 

styrkleikum sínum, leið illa með að tjá sig við vini og jafningja, lögðu sig jafnvel ekki 

fram við að klára þau verkefni sem byrjað var á, notuðu síður gleði og hlátur til að 

leysa vandamál, voru ekki viss með að fólki fyndist þau skemmtileg, fannst það ekki 

mikilvægt að þjóna samfélaginu og upplifðu sig ekki jafn góð og vini sína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fjölskyldur ungmenna sem leiðast út í neyslu áfengis og fíkniefna 

Erla Guðrún Sigurðardóttir 69 
 

Tafla 7  Styrkleikar 

  
Sammála/mjög 
sammála     

  Fjöldi % Meðalskor Staðalfrávik 

Ég á auðvelt með að biðja um hjálp 7 19,4 2,36 1,150 

Ég get leyst mín eigin vandamál sjálf/ur 15 41,7 3,11 1,214 

Ég held áfram jafnvel þótt lífið verði erfitt 28 80 3,89 ,718 

Gjörðir mínar í dag hafa áhrif á framtíð mína 31 88,6 4,51 ,702 

Ég er örugg/ur í erfiðum og krefjandi aðstæðum 11 30,6 2,89 1,116 

Ég geri mér grein fyrir styrkleikum mínum 18 50 3,33 1,042 

Ég geri mér grein fyrir veikleikum mínum 26 72,2 3,67 1,014 

Mér líður vel með að tjá mig við vini og jafningja 14 38,9 2,97 1,082 

Mér líður vel með kynferðislega tjáningu mína 19 52,8 3,03 1,464 

Mér finnst ég hluti af hóp þegar ég er með vinum 
mínum 19 52,8 3,44 1,275 

Ég veit að fjölskyldan og/eða vinir styðja mig á 
erfiðum tímum 27 75 3,97 ,910 

Ég held að flest vandamál í lífinu geti verið leyst á 
jákvæðan hátt 23 63,9 3,61 1,128 

Ég finn til með öðrum þegar slæmir hlutir koma fyrir 
þá, jafnvel þó mér líki ekki við þá 25 69,4 3,75 ,937 

Ég hef skilning á tilfinningum annarra 26 72,2 3,81 ,889 

Ég hef mína sýn á því hvernig framtíðin eigi að vera 21 58,3 3,56 1,107 

Ég legg mig alla/n fram til að klára þau verkefni sem 
ég byrja á 16 44,4 3,19 1,117 

Ég vinn í samvinnu við þá sem eru í kringum mig 19 52,8 3,50 ,845 

Ég get leyst vandamál án þess að nota áfengi eða 
fíkniefni 26 72,2 3,92 1,052 

Ég nota gleði og hlátur til að hjálpa mér að leysa 
vandamál í lífinu 18 50 3,47 1,000 

Fólki finnst ég skemmtileg/ur 18 50 3,61 ,688 

Mér finnst það vera mikilvægt að þjóna 
samfélaginu/vera virkur samfélagþegn 14 38,9 3,19 ,980 

Ég trúi á ábyrgð einstaklingsins svo gera megi 
heiminn að betri stað 25 69,4 3,75 ,806 

Mér finnst ég jafn góð/ur og vinir mínir 17 48,6 3,51 1,040 

Samtals     80,05 23,275 
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8.4 Áhættuþættir 

Spurt var um áhættuþætti í fjölskyldum. Meðaltal áhættuþátta var 9,69 af 23 

mögulegum. Hæsta gildið var 17 og lægsta var núll. Meira en helmingur 

þátttakenda eða 56% þeirra voru með 10 eða fleiri áhættuþætti. Á mynd 6 má sjá 

dreifingu áhættuþáttanna og þar má sjá að flestir eða 80,6% merkja við 

staðhæfinguna „foreldrar/umönnunaraðilar áttu erfitt með að hafa stjórn á mér 

sem unglingi“. Þeir þættir sem meira en helmingur þátttakenda hefur merkt við 

eru þættir eins og skipti um grunnskóla, foreldrar/umönnunaraðilar skildu, oft 

komu upp vandamál/erfiðleikar sem ekki voru leystir, foreldrar/umönnunaraðilar 

sættu sig ekki við vini mína eða áhugamál, rifrildi og spenna var á milli systkina, 

rifrildi barna við foreldra/umönnunaraðila, mikil rifrildi milli hjóna og faðir var oft 

ekki heima. 

 

 

Mynd 11 Áhættuþættir í fjölskyldum 
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8.5 Fjölskylduvirkni 

Spurt var um fjölskylduvirkni og var þeim spurningum skipt í sjö flokka: Úrlausnir 

vandamála, samskipti, hlutverk, tilfinningaleg viðbrögð, tilfinningalega þátttöku, 

stjórnun á hegðun og almenna virkni. Hver flokkur skiptist síðan í nokkra þætti sem 

var ætlað að endurspegla flokkinn. Miðað var við upprunafjölskyldu þar sem 

þátttakendur hefðu alist að mestu leyti upp fram til 18 ára aldurs. 

 

8.5.1 Úrlausn vandamála 

Þegar flokkurinn úrlausn vandamála er skoðaður má sjá (mynd 12) að fæstir töldu 

ákvarðanir varðandi það hvernig leysa ætti vandamál vera fylgt eftir eða 47,2% 

þátttakenda. Það virðist sjaldan hafa verið rætt um úrlausnir vandamála (66,7%). 

Alls 61,1% voru ósammála eða mjög ósammála því að tilfinningalegt uppnám í 

fjölskyldu hafi oftast verið leyst. Fæstir töldu einnig að reynt hafi verið að hugsa 

um fleiri en eina leið til að leysa vandamál eða alls 41,7%.   

 

 

Mynd 12 Úrlausn vandamála 
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8.5.2 Samskipti  

Undir flokknum samskipti var spurt út í sex þætti sem áttu að endurspegla 

samskipti í fjölskyldunni. Samkvæmt mynd 13 má sjá að flestir eru ósammála eða 

mjög ósammála fullyrðingunni „þegar einhverjum í fjölskyldunni leið illa þá vissum 

við hin hvers vegna það var“ eða alls 58,3%. Flestir voru einnig sammála því að ekki 

væri hægt að vita hvernig öðrum fjölskyldumeðlimum liði út frá því sem þau sögðu 

eða alls 52,8%, aðeins tæp 17% voru þessu ósammála eða mjög ósammála og rúm 

30% voru hlutlaus hvað það varðaði. Fæstir töldu fjölskyldumeðlimi yfir höfuð 

segja hlutina hreint út í stað þessa að gefa þá í skyn eða alls 61,1%. Flestir voru 

ósammála eða mjög ósammála því að fjölskyldan hefði verið mjög hreinskilin við 

hvort annað eða alls 66,6% og aðeins um 16,7% voru sammála því. Fæstir töldu 

málin hafa verið rædd þegar upp kom ósætti eða alls 57,2% en aðeins um 25,8% 

sögðust vera  því sammála eða mjög sammála. Alls 61,1% þátttakenda voru 

sammála eða mjög sammála staðhæfingunni „við töluðum ekki saman þegar við 

vorum reið“ og aðeins um 25% voru því ósammála eða mjög ósammála. 

 

 

Mynd 13 Samskipti 
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8.5.3 Hlutverk 

Flokkurinn inniheldur sex þætti sem ætlað er að endurspegla hlutverk. Eins og sjá 

má á mynd 14 var hlutfallið jafnt á meðal þeirra sem töldu að talað hefði verið um 

hver ætti að sjá um húsverkin og á milli þeirra sem töldu það ekki hafa verið 

raunina. Helmingur taldi að þegar einhver hefði verið beðinn um að gera eitthvað 

þá þurfti alltaf að athuga eftir á hvort það hefði verið gert á móti 22,2% sem voru 

þessu ósammála eða mjög ósammála. Meirihluti þátttakenda eða 61,1% taldi að 

verkefnum innan fjölskyldunnar hefði ekki verið dreift jafnt á alla aðila. Flestir 

töldu nægan tíma hafa verið til að sinna áhugamálum eða 58,3%, alls 25% voru 

hlutlausir hvað það varðaði og 16,6% töldu svo ekki vera. Yfirgnæfandi meirihluti 

taldi að ef einhver hefði verið beðinn um að gera eitthvað þá þurfti oftast að minna 

hann á það eða alls 80,6%. Þáttakendur áttu erfitt með að taka afstöðu um hvort 

flestir hefðu oftast verið óánægðir með sínar skyldur og hlutverk í fjölskyldunni, 

alls 55,6% voru hlutlausir en fleiri voru því þó sammála (33,3%) en ósammála 

(11,2%). 

 

Mynd 14 Hlutverk 
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 8.5.4 Tilfinningaleg viðbrögð  

Flokkurinn tilfinningaleg viðbrögð skiptist í sex þætti sem ætlað er að endurspegla 

tilfinningaleg viðbrögð fjölskyldumeðlima. Rétt meira en helmingur þátttakenda 

var ósammála eða mjög ósammála því að lítið hefði verið sýnt af umhyggju eða ást 

í þeirra fjölskyldu eða um 51,4%, þó voru um 28,5% sammála eða mjög sammála 

þeirri staðhæfingu. Meirihluti þátttakenda eða 61,1% var sammála eða mjög 

sammála því að sumir í fjölskyldunni hefðu engar tilfinningar sýnt og um 22,3% 

voru því ósammála eða mjög ósammála. Flestir voru ósammála eða mjög 

ósammála staðhæfingunni „við sýndum ekki ást okkar hvert til annars“ eða alls 

51,4% en 25,7% voru því sammála eða mjög sammála. Alls 37,2% voru því sammála 

eða mjög sammála að viðkvæmni og hlýja hafi ekki verið mikil í fjölskyldu þeirra en 

svipað hlutfall eða 34,3% voru því ósammála eða mjög ósammála og frekar stór 

hluti var þar hlutlaus eða 28,6%. Meira en helmingur þátttakenda var því 

ósammála eða mjög ósammála að fjölskyldan hafi getað tjáð sig um tilfinninga eða 

alls 57,1%. Flestir þátttakendur töldu sína fjölskyldumeðlimi ekki hafa getað grátið 

hver fyrir framan annan eða alls 54,3%, stór hluti var þó hlutlaus hvað þessa 

staðhæfingu varðaði eða alls 28,6%. 

 

 

Mynd 15 Tilfinningaleg viðbrögð 
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8.5.5 Tilfinningaleg þátttaka 

Þegar tilfinningaleg þátttaka er skoðuð má sjá að alls 47,2% þátttakenda töldu að 

þegar einhver hafi átt í erfiðleikum í fjölskyldunni hefðu fjölskyldumeðlimir oft 

verið of flæktir í málið en 38,9% voru hlutlausir og aðeins um 8,3% voru því 

ósammála eða mjög ósammála. Helmingur þáttakenda (50%) var sammála eða 

mjög sammála því að hver og einn hugsaði oftast bara um sjálfan sig. Stór hluti 

þátttakenda var því sammála eða mjög sammála að fjölskyldumeðlimir hafi stutt 

hver við bakið á öðrum án nokkurra skuldbindinga eða 44,4%, alls 27,8% voru þar 

hlutlausir og sama hlutfall var því ósammála eða mjög ósammála. Stærsti hluti 

þátttakenda var hlutlaus varðandi staðhæfinguna „fjölskyldan mín veitti hlutum 

athygli, bara þegar hún græddi eitthvað á því“, alls 41,7% og 38,9% voru því 

ósammála eða mjög ósammála. Flestir voru því sammála að fjölskylda þeirra hafi 

skipt sér of mikið af öðrum í fjölskyldunni, þrátt fyrir að það hafi verið vel meint, 

alls 52,8% og 38,9% voru hlutlausir. 

 

 

Mynd 16 Tilfinningaleg þátttaka 
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8.5.6 Stjórnun á hegðun 

Flokkurinn stjórnun á hegðun inniheldur sjö þætti. Flestir þátttakendur (58,3%) 

voru sammála eða mjög sammála því að það hafi verið skýrar reglur um að ekki 

mætti beita ofbeldi en 25% þátttakenda voru því ósammála eða mjög ósammála 

(sjá mynd 17). Flestir sögðu einnig hafa verið reglur varðandi aðstæður sem gætu 

verið hættulegar (62,9%) en 20% voru því ósammála eða mjög ósammála. Stór 

hluti þátttakenda eða 37,1% var því sammála eða mjög sammála að fjölskyldan 

hefði ekki vitað hvað ætti að gera þegar upp komu neyðartilfelli í fjölskyldunni, 

28,6% voru hlutlausir og 34,3% voru því ósammála eða mjög ósammála. Mjög 

mikill meirihluti þátttakenda var því sammála eða mjög sammála að auðveldlega 

hefði verið hægt að komast upp með að brjóta reglur, alls 75%. Meira en 

helmingur þátttakendar var því ósammála eða mjög ósammála að engar reglur eða 

viðmið hefðu verið á heimilinu eða 60% þátttakenda. Um 25% voru þó sammála 

eða mjög sammála því að engar reglur eða viðmið hefðu verið á heimilinu. Um 

helmingur þátttakenda (52,8%) var sammála eða mjög sammála staðhæfingunni 

„ef reglur voru brotnar þá vissum við ekki við hverju var að búast“ og 33,3% voru 

því ósammála eða mjög ósammála. 62,9% voru ósammála eða mjög ósammála því 

að allt hafi verið leyfilegt í þeirra fjölskyldu og 32,4% þátttakenda voru hlutlausir. 
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Mynd 17 Stjórnun á hegðun 
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ósammála eða mjög ósammála. Töluverður hluti þátttakenda eða 41,7% voru því 

ósammála eða mjög ósammála staðhæfingunni „okkur fannst við samþykkt í 
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eða mjög sammála. 
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Mynd 18 Almenn virkni1 

 
Flestir þátttakendur voru hlutlausir varðandi staðhæfinguna „við gátum 

tekið ákvarðanir um það hvernig við leystum vandamál“ alls 44,4%. Fleiri voru því 

þó ósammála eða mjög ósammála (38,9%) heldur en sammála eða mjög sammála 

(16,7%). Mjög svipað hlutfall þátttakenda var því ósammála eða mjög ósammála að 
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Helmingur þátttakenda var ósammála eða mjög ósammála staðhæfingunni „við 

gátum tjáð tilfinningar okkar í garð hvers annars“ (50%) og aðeins 16,7% voru 

henni sammála eða mjög sammála, hlutlaus voru 33,3%. 
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Mynd 19 Almenn virkni2 
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9 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar í heild sinni var að koma auga á þætti innan 

fjölskyldunnar sem vinna mætti með í átt að því að fyrirbyggja neyslu ungmenna á 

áfengi og fíkniefnum. Notast var við spurningalistakönnun sem endurspeglaði 

viðhorf og upplifun ungmennanna sjálfra gagnvart sinni upprunafjölskyldu. 

Fræðilega var fjallað um þá löggjöf sem tengist málefnum barna og ungmenna, 

farið var yfir tilgang og mikilvægi fjölskyldunnar, lífshlaup hennar og 

einstaklingsins. Fjallað var almennt um fjölskyldumeðferð og fræðin á bak við slíka 

meðferðarnálgun. Farið var yfir þróun andfélagslegrar hegðunar hjá börnum, 

vímuefnaneysla og þeir þættir sem henni fylgja voru útskýrðir og farið var yfir 

umfang vímuefnavandans hérlendis.    

Rannsóknarspurningin var hvort það væru sameiginlegir þættir í 

fjölskyldum barna og ungmenna sem leiðast út í neyslu áfengis og/eða fíkniefna. 

Höfundur vildi þá sérstaklega skoða hvernig fjölskylduvirknin hefði verið í þeirra 

upprunafjölskyldu, hvort áhættuþættir hefðu verið til staðar í fjölskyldunni og hver 

seigla einstaklingsins væri í dag. Eins og áður kom fram endurspeglar rannsóknin 

aðeins viðhorf ungmennanna sjálfra og því er aðeins hægt að álykta út frá þeirra 

upplifun. 

 

 

9.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Mjög stór hluti þátttakenda eða 83,3% lauk ekki framhaldsskólaprófi og af þeim 

hluta voru um 20% sem ekki luku grunnskólaprófi. Því mætti álykta að tenging sé á 

milli vímuefnaneyslu og menntunar, margar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á það 

eins og áður kom fram (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003; Ryan, Miller-Loessi og 

Nieri, 2007; Weinberg, 2001; Gilvarry, 2000). Leiða má líkum að því að þau 

ungmenni sem neyta vímuefna falli frekar úr námi vegna neyslunnar eða gangi illa í 

skóla, detta jafnvel út vegna þess og hefji þá neyslu vímuefna. Sigrún Harðardóttir 

(2009) telur það mikilvægt að koma til móts við þá nemendur sem glíma við 

sérstök vandkvæði. Hún telur samt sem áður að grunnskólinn sé ekki að sinna þeim 
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hóp sem hvað verst stendur félagslega og námslega næganlega vegna þess hversu 

margir nemendur koma oft illa undirbúnir í framhaldsskóla. 

Varðandi fjölskyldugerð þátttakenda fram til 18 ára aldurs þá hafði 

helmingur alist upp hjá báðum foreldrum að einhverju eða öllu leyti. Með öðrum 

orðum þá hafði helmingur þátttakenda ekki alist upp hjá báðum foreldrum að 

neinu leyti. Séu fæðingartölur Hagstofu Íslands fyrir þau fæðingarár sem 

rannsóknin náði til skoðuð (árin 1984-1991) ásamt hjúskaparstöðu móður við 

fæðingu má sjá að um 89%  mæðra sem fæddu börn á þessum árum voru giftar 

eða í sambúð (Hagstofa Íslands, e.d.a; Hagstofa Íslands, e.d.b). Þetta kallar 

óneitanlega á spurningar varðandi fjölskyldugerð þátttakenda, það er, hvort þeir 

hafi alist meira upp hjá einstæðu foreldri eða í samsettum fjölskyldum. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á tengsl milli áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna og 

fjölskyldugerðar, það er, börn sem búa hjá einstæðum foreldrum eru líklegri að 

leiðast út í neyslu áfengis og fíkniefna (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003; Margrét 

Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007). Ofbeldi og vanræksla eru 

samkvæmt Freydísi Jónu Freysteinsdóttur (2005) og Patterson og félögum (1989)  

algengari hjá einstæðum foreldrum og slíkt getur svo aftur leitt til andfélagslegrar 

hegðunar að þeirra mati. Þessar rannsóknir styðja enn frekar við þá ályktun að það 

að alast upp hjá einstæðu foreldri geti aukið líkur á áhættuhegðun barna og 

ungmenna. Í svörum þátttakenda kom einnig fram að um 19% þátttakenda hefðu 

farið að heiman allt frá 12 ára aldri. Það bendir vissulega til erfiðleika heima fyrir og 

gefur vísbendingar um það að foreldrar/umönnunaraðilar hafi átt erfitt með að 

hafa stjórn á börnum sínum og að samskipti þeirra á milli hafi verið léleg. 

 
 

9.2 Vímuefnavandi 

Rannsóknir þær sem áður voru nefndar varðandi aldur við upphaf áfengisneyslu og 

tengsla við vímuefnaneyslu (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003; Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2008; Thatcher og Clark, 2008; Weinberg, 2001; Kaplan og Saddock, 

2008; Gilvarry, 2000) styðja við niðurstöður þessarar rannsóknar, sérstaklega í ljósi 

þess að tæp 90% þátttakenda hófu neyslu á áfengi undir 15 ára aldri. Með því að 
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hafa augun opin fyrir þessum þáttum mætti fljótt sjá hverjir ættu á hættu að hefja 

neyslu fíkniefna.  

 Meirihluti þátttakenda sögðu sögu vera í sinni fjölskyldu varðandi áfengis- 

og/eða vímuefnavanda (83,3%) og er það í takt við ýmsar rannsóknir sem telja það 

vera áhættuþátt fyrir áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna (Thatcher og Clark, 

2008; Weinberg, 2001; Gilvarry, 2000; Ritter o.fl., 2002). Þó ber að hafa í huga að 

um helmingur þátttakenda sagði föður eiga við vandann að stríða og um 30% 

nefndu móður, tæp 40% nefndu eldra systkini og 19% nefndu yngra systkini. Meira 

en helmingur þátttakenda nefndi einnig að amma og/eða afi og systkini foreldra 

ættu við vandann að stríða og vekur það upp spurningar varðandi útbreiðslu 

vandans og kynslóðatilfærslu. Þær rannsóknir sem komið var inn á í fyrri kafla um 

áhættuþætti áfengis- og vímuefnaneyslu telja ekki eingöngu að um sé að ræða 

erfðaþátt þar sem horfa þurfi til uppeldishátta foreldra sem glíma við 

vímuefnavanda (Thatcher og Clark, 2008; Ryan, Miller-Loessi og Nieri, 2007). 

Foreldrar sem áttu sögu um vímuefnavanda höfðu þó flestir farið í áfengis- og 

vímuefnameðferð. Flestir feður sem merkt var við að ættu sögu um 

vímuefnavanda höfðu til að mynda farið í áfengis- og vímuefnameðferð og aðeins 

16,6% þeirra feðra sem voru sagðir glíma við vandann höfðu ekki farið í slíka 

meðferð. Sömu sögu var að segja varðandi þær mæður sem sagðar voru eiga sögu 

um vímuefnavanda en eingöngu 15,2% þeirra mæðra sem sagðar voru eiga sögu 

um vímuefnavanda höfðu ekki leitað sér meðferðar. Hafa ber í huga að þrátt fyrir 

að foreldrar og aðrir í fjölskyldunni hafi farið í meðferð þá segir það lítið um 

árangur þeirrar meðferðar. Þetta bendir samt sem áður ótvírætt til þess að mörg 

ungmenni sem leiðst hafa út í neyslu áfengis og fíkniefna komi úr fjölskyldum þar 

sem saga er um vímuefnavanda. 

 
 

9.3 Styrkleikar 

Horft var til þeirra styrkleika sem ungmennin búa yfir í dag. Sé horft á  alla 

þátttakendur mætti segja að styrkleikar þeirra væru góðir,  fyrir alla þátttakendur 

var um að ræða alls 80 stig af 115 mögulegum stigum, sem telst nokkuð gott hvað 

styrkleika varðar. Þó þarf að hafa í huga að staðalfrávikið var um 23 og því bera að 
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horfa til þess að mikill munur getur verið á milli einstaklinga. Einhverjir 

einstaklingar geta þá verið mjög illa staddir hvað styrkleika varðar á meðan aðrir 

eru nokkuð vel staddir. Horfa verður til þess að þátttakendur voru allir í vinnu með 

sjálfa sig og sinn vanda þar sem allir voru í  endurhæfingu eða vímuefnameðferð. 

Ætla mætti að það hafi einhver áhrif á styrkleika einstaklinganna. 

Nokkrir þættir, sem farið var yfir í niðurstöðukafla, komu þó verr út en aðrir 

sé horft á hópinn sem heild eða alls tíu þættir. Sé horft til þessara þátta og 

mikilvægi þeirra í lífinu mætti ætla að þónokkur ungmenni sem verið hafa í neyslu 

séu með lítið af styrkleikum. Eins og fram kom þegar fjallað var um styrkleika og 

seiglu þá skipta styrkleikar einstaklingsins mjög miklu máli svo komast megi í 

gegnum erfiðleika ásamt því að vera veigamikill þáttur í klínískri meðferð 

einstaklinga og fjölskyldna. 

 
 

9.4 Áhættuþættir í fjölskyldum 

Meðaltal áhættuþáttanna í fjölskyldum voru um 10 af 23 áhættuþáttum. Þetta 

mætti túlka sem nokkuð háa tölu og ætla má að einhverjir erfiðleikar hafi verið í 

flestum fjölskyldum þátttakenda, þrátt fyrir að um mismikla erfiðleika hafi jafnvel 

verið að ræða. Sumir voru með fáa áhættuþætti en meira en helmingur 

þátttakenda voru þó með 10 eða fleiri og gefur það enn sterkari vísbendingar um 

vanda innan fjölskyldunnar hjá meirihluta þátttakenda. 

Einn þáttur var með hvað mestan fjölda þátttakenda á bak við sig (80,6%) 

og var það staðhæfingin „foreldrar/umönnunaraðilar áttu erfitt með að hafa stjórn 

á mér sem unglingi“. Setja mætti þessa staðhæfingu í samhengi við kenningar um 

þróun hegðunar hjá börnum sem fjallað var um í fjórða kafla. Þar kom fram að 

foreldrar missa oft tökin á börnum sínum þegar líður að unglingsárum hafi 

erfiðleikar verið til staðar fyrir (Patterson o.fl., 1989; Eddy og Reid, 2003). Tengja 

mætti þennan þátt við þá staðreynd að um 19% þátttakenda fluttu að heiman fyrir 

18 ára eða var hent út og sumir voru jafnvel á götunni og styður þessi þáttur því þá 

ályktun sem höfundur hefur þegar sett fram að oft á tíðum séu erfiðleikar varðandi 

uppeldi, samskipti og aðra þætti heima fyrir. Eins merkja tæp 70% við það að 

rifrildi og árekstrar hafi verið á milli barna og foreldra/umönnunaraðila, rúm 66% 
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segja rifrildi og spennu hafa verið á milli systkina og um 72% segja mikið hafa verið 

um rifrildi á milli hjóna á heimilinu. Samskiptaágreiningur á milli foreldra hefur 

verið tengdur við samskiptaágreining foreldra og barns (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005; Patterson o.fl., 1989). Þessir þættir styðja enn fremur við þá 

ályktun að erfiðleikar séu oft til staðar heima fyrir auk þess að vera í samræmi við 

það sem fræðimenn hafa sett fram um þróun hegðunar. 

 Athyglisvert er að alls 75% þeirra sem tóku þátt í rannsókninni sögðu 

foreldra eða umönnunaraðila hafa skilið. Þetta er í samræmi við þá staðreynd að 

helmingur þátttakenda hafði aldrei búið hjá báðum foreldrum, sem er einnig 

áhættuþáttur fyrir áfengis og fíkniefnaneyslu. Sambúðarerfiðleikar og skilnaður 

getur truflað færni foreldra í uppeldi sem síðan getur aukið líkur á því að barn fari 

út í áhættuhegðun og neyti áfengis og fíkniefna (Patterson o.fl., 1989; Weinberg, 

2001). Þetta á einnig við um barnaverndarmál eins og kom fram í umfjöllun um 

áhættuþætti, það er, meirihluti barnaverndamála varða börn sem ekki búa hjá 

báðum foreldrum. 

 Þegar horft er til áhættuþátta er vert að horfa til rannsóknar Lietz (2006) 

þar sem fram kom að hátt skor í áhættuþáttum (notast var við sama lista yfir 

áhættuþætti og í þessari rannsókn) hafði forspárgildi fyrir litla fjölskylduvirkni. Þar 

kom einnig fram að því fleiri styrkleikar sem fjölskyldan hafði því betri var 

fjölskylduvirknin. Út frá þessu mætti ætla að sé unnið með styrkleika 

fjölskyldunnar mætti í leiðinni efla fjölskylduvirknina. 

 
 

9.5 Fjölskylduvirkni 

Getan til að takast á við vandamál virðist ekki hafa verið mikil í fjölskyldum 

þátttakenda á heildina litið. Flestir voru sammála um að þeir þættir sem töldust til 

úrlausna vandamála hefðu ekki verið nægilega til staðar. Flestir töldu til dæmis að 

ekki hafi verið rætt um vandamálin þegar þau voru leyst og ef einhver í 

fjölskyldunni var í tilfinningalegu uppnámi var það sjaldnast leyst. Aðrir þættir voru 

ekki afgerandi þrátt fyrir að flestir hafi frekar hallast í þá átt að þeir þættir hafi ekki 

virkað sem skyldi. Á heildina litið hefur þessi flokkur neikvæð áhrif á 

fjölskylduvirknina.  
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 Samskipti innan fjölskyldunnar voru ekki góð hjá flestum þátttakendum. 

Fæstir töldu sig til að mynda vita hvers vegna einhverjum í fjölskyldunni liði illa 

þegar svo bar undir. Flestir töldu sig ekki hafa getað vitað nákvæmlega hvernig 

öðrum i fjölskyldunni leið út frá því sem þau sögðu. Flestir fjölskyldumeðlimir 

sögðu hlutina ekki hreint út heldur gáfu þá frekar í skyn og eingöngu tæp 17% 

þátttakenda töldu fjölskyldumeðlimi sína hafa verið mjög hreinskilna hverjir við 

aðra.  Fæstir töldu fjölskyldu sína hafa rætt málin þegar upp kom ósætti eða reiði 

innan fjölskyldunnar. Allir þessir þættir benda til þess að samskiptin innan flestra 

fjölskyldnanna hafi frekar verið slæm en góð. Áhættuþættir í fjölskyldum komu 

einnig inn á þessa þætti, eins og sjá má í kafla 9.4 hér á undan, þar sem mikið 

virtist vera um rifrildi og ósætti innan fjölskyldunnar. Á heildina litið hafa 

samskiptin innan fjölskyldunnar neikvæð  áhrif á fjölskylduvirknina. 

 Hlutverk innan fjölskyldna þátttakenda virtust á heildina litið hafa verið 

sæmileg. Flestir virtust hafa verið vissir um sína stöðu og hlutverk og allir þættir 

sem endurspegla áttu hlutverk komu sæmilega út. Þó voru þættir sem skáru sig úr, 

flestir töldu til að mynda að þegar einhver innan fjölskyldunnar hefði verið beðinn 

um að gera eitthvað þá hafi oftast þurft að minna hann á það. Um helmingur sagði 

að þegar einhver hafi verið beðinn um að gera eitthvað þá hafi alltaf þurft að 

athuga eftir á hvort það hefði verið gert. Flestir þátttakendur töldu að rætt hafi 

verið um það hverjir ættu að sjá um húsverkin og að verkefnum innan 

fjölskyldunnar hafi verið dreift jafnt á alla aðila og bendir það til þess að í fæstum 

tilvikum hafi verið um of mikla eða of litla ábyrgð að ræða innan heimilisins. Flestir 

þátttakendur töldu sig hafa haft nægan tíma til að sinna áhugamálum sínum, en þó 

ber að hafa í huga að um 16% töldu svo ekki vera og fjórðungur var hlutlaus. 

Hlutverk innan fjölskyldunnar hafa því ekki haft slæm áhrif á fjölskylduvirknina í 

heild sinni. 

 Þegar þátttakendur lögðu mat á tilfinningaleg viðbrögð í fjölskyldum sínum 

þá virtist rúmlega helmingur þátttakenda vera sammála um það að ást og 

umhyggja hefði verið til staðar í fjölskyldunni og að slíkar tilfinningar hefðu verið 

sýndar. Samt sem áður var meira en helmingur þátttakenda sammála því að sumir í 

fjölskyldunni hefðu ekki sýnt neinar tilfinningar og er því ákveðin tvíræðni í 

niðurstöðum. Það má sérstaklega sjá þegar horft er á þáttinn „fjölskyldan tjáði sig 
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um tilfinningar“, þá eru um 57% þátttakenda ósammála eða mjög ósammála því og 

aðeins fjórðungur er því sammála eða mjög sammála. Fæstir töldu 

fjölskyldumeðlimi hafa getað grátið hver fyrir framan annan eða aðeins um 17%. 

Þarna má sjá að ef til vill sé ást og umhyggja til staðar en oft á tíðum hafi lítið verið 

um tjáningu hennar með orðum þrátt fyrir að fjölskyldumeðlimir hafi vitað af 

þessum tilfinningum. Þær voru jafnvel sýndar með öðru en orðum sérstaklega í 

ljósi þess að samskipti innan flestra fjölskyldna hafi oftast verið slæm. 

Tilfinningaleg viðbrögð gætu því haft einhver neikvæð áhrif á fjölskylduvirknina í 

heild sinni, sérstaklega þegar kemur að tjáningu tilfinninga. Hinsvegar mætti horfa 

á það þannig að tilfinningaleg viðbrögð séu að hafa jákvæð áhrif varðandi ást og 

umhyggju, það er, flestir þátttakendur töldu sig hafa fundið fyrir ást og umhyggju 

og því er það styrkleiki sem efla mætti enn frekar. 

 Hvað varðar tilfinningalega þátttöku í fjölskyldum þátttakenda þá virtust 

flestir telja fjölskyldumeðlimi sína hafa verið til staðar hver fyrir annan án þess að 

eitthvað misjafnt lægi þar að baki. Eins og áður kom fram þegar fjallað var um 

tilfinningaleg viðbrögð virtust flestir upplifa ást og umhyggju þrátt fyrir að 

tjáningarþátturinn hafi ekki verið sterkur og því má velta fyrir sér hvort sá þáttur að 

fjölskyldan stóð saman hafi verið leið einhverra til að sýna ást og umhyggju. 

Þátttakendur vildu samt sem áður meina að fjölskyldumeðlimir hafi jafnvel skipt 

sér of mikið af öðrum í fjölskyldunni þrátt fyrir að það hafi verið vel meint ásamt 

því að flestir töldu að fjölskyldumeðlimir hafi oft verið of flæktir í hin ýmsu mál. 

Aftur á móti virtist helmingur þátttakenda á því að hver og einn hafi oftast bara 

hugsað um sjálfan sig. Höfundur veltir því fyrir sér hvort þetta afskiptaleysi hafi ef 

til vill átt við í daglegu lífi en fjölskyldan hafi þó staðið saman þegar eitthvað bjátaði 

á. Tilfinningaleg þátttaka virðist því ekki hafa neikvæð áhrif á fjölskylduvirkni í heild 

sinni. 

 Stjórnun á hegðun virðist við fyrstu sýn koma sæmilega út. Séu 

niðurstöðurnar skoðaðar betur má sjá að um fjórðungur taldi ekki neinar skýrar 

reglur hafa verið til staðar um að ekki mætti beita ofbeldi og meira en helmingur 

taldi svo hafa verið. Mikill meirihluti taldi einnig að reglur hafi verið til staðar 

varðandi aðstæður sem gætu verið hættulegar. Áhugaverðast var að um 75% 

þátttakenda taldi að það hafi auðveldlega verið hægt að komast upp með að brjóta 
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reglur og meira en helmingur taldi sig ekki hafa vitað við hverju var að búast þegar 

reglur voru brotnar. Því mætti velta fyrir sér ögun og eftirliti á heimilinu en eins og 

fram hefur komið, til dæmis varðandi áhættuþætti í fjölskyldum, sagði mikill 

meirihluti þátttakenda að foreldrar eða umönnunaraðilar hefðu átt erfitt með að 

hafa stjórn á þeim sem unglingi og þetta mætti því tengja saman. Stjórnun á 

hegðun er því að hafa neikvæð áhrif á fjölskylduvirknina í heild sinni. 

 Almenn virkni skoðar í raun alla hina flokkana sem endurspegla eiga 

fjölskylduvirkni og fer yfir alla þættina í heild sinni. Á heildina litið kom almenn 

virkni frekar illa út þar sem flestir þættir flokksins endurspegluðu neikvæð áhrif á 

fjölskylduvirknina. Flokkurinn endurspeglar einnig niðurstöður hinna flokkanna og 

staðfestir það sem áður kom fram að þeir þættir sem hafa neikvæð áhrif á 

fjölskylduvirkni eru úrlausn vandamála að einhverju leyti, samskipti, tilfinningaleg 

þátttaka og viðbrögð. Flokkurinn stjórnun á hegðun kom lítið fram í flokknum 

almenn virkni og því var lítið hægt að álykta um hann út frá þeim forsendum sem 

lágu fyrir. Hins vegar má sjá svipað mynstur og kom fram í flokknum tilfinningaleg 

þátttaka, það er, fjölskyldumeðlimir virðast veita hver öðrum stuðning og standa 

saman samkvæmt meirihluta þátttakenda á meðan tilfinningalegri tjáningu virtist í 

meirihluta tilfella vera ábótavant. 

 Sé horft til þessara þátta þá hafa rannsóknir sýnt, eins og kom fram í kafla 

5.2 um áhættuþætti, að þættir tengdir fjölskylduvirkni eru taldir tengjast aukinni 

áhættu á vímuefnaneyslu. Því ber sérstaklega að horfa til flokka eins og stjórnun á 

hegðun, samskipta, tilfinningalegrar þátttöku og tilfinningalegra viðbragða 

(Gilvarry, 2000). Fjölskylduvirkni virðist því oft á tíðum hafa verið takmörkuð hjá 

þeim ungmennum sem leiðst hafa út í neyslu áfengis og fíkniefna. 

 
 

9.5 Samantekt 

 Tengsl vímuefnaneyslu við lægra menntunarstig. 

 Fjölskyldugerð þátttakenda er mjög líklega áhættuþáttur. Meira en 

helmingur þátttakenda hafði aldrei búið hjá báðum foreldrum auk þess sem 

75% þátttakenda upplifðu skilnað milli foreldra eða umönnunaraðila. 
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 Því yngri sem ungmenni byrja var að neyta áfengis því meiri líkur að þau 

leiðist út í neyslu fíkniefna. Flest ungmennin í þessari rannsókn byrjuðu að 

neyta áefngis 15 ára eða yngri. 

 Kynslóðatilfærsla áfengis- og/eða vímuefnavanda var áberandi þar sem 

83,3% sögðu sögu vera í sinni fjölskyldu varðandi slíkt. Mögulega ekki bara 

erfðaþáttur heldur þarf einnig að horfa til uppeldishátta þeirra foreldra sem 

glíma við vandann. 

 Meirihluti þeirra foreldra sem voru sagðir eiga við áfengis- og/eða 

vímuefnavanda höfðu farið í áfengis- og vímuefnameðferð. 

 Styrkleikar hópsins í heild komu mjög vel út, samt sem áður þarf að horfa til 

þess að mikill munur getur verið á stigafjölda hvers og eins. Ætla mætti að 

allmörg ungmenni sem leiðst hafa út í áfengis- og fíkniefnaneyslu séu með 

fáa styrkleika. Horfa þar til þess að allir þátttakendur i rannsókninni voru í 

einhvers konar meðferðarvinnu og því hefur það eflaust sitt að segja 

varðandi magn styrkleika. 

 Meðaltal áhættuþátta í fjölskyldum var um 10 þættir og meira en 

helmingur þátttakenda voru með svo marga eða fleiri áhættuþætti. Því má 

ætla að erfiðleikar hafi verið til staðar heima fyrir og mikill samskiptavandi 

sé oft á tíðum bæði innan fjölskyldunnar í heild og á milli barna og foreldra. 

 Þeir þættir sem horfa þarf til og vinna þarf með til að mögulega fyrirbyggja 

að ungmenni leiðist út í neyslu áfengis og fíkniefna eru: Úrlausn vandamála, 

samskipti, tilfinningalega tjáningu, tilfinningaleg viðbrögð og stjórnun á 

hegðun. 

 Hlutverk innan flestra fjölskyldna virtust vera skýr og því mætti efla þann 

þátt enn frekar svo hann nýtist þegar unnið er með aðra þætti. 
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Lokaorð 

Rannsóknin hefur leitt í ljós að ýmsir sameiginlegir þættir liggja í fjölskyldum þeirra 

ungmenna sem leiðast út í neyslu áfengis og fíkniefna. Það ætti því að teljast 

mikilvægt fyrir fagaðila að gera sér grein fyrir að þeir þættir sem þarna liggja til 

grundvallar, eru hugsanlega að hafa áhrif á hegðun og líðan barna og auka líkur 

þess að ungmenni leiðist út í vímuefnaneyslu. Félagsráðgjafar, leikskólakennarar, 

grunnskólakennarar, námsráðgjafar, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar stjórnvöld 

og aðrir þeir sem koma að málefnum barna þurfa jafnframt að vinna saman og 

miðla þekkingu sinni um hvern og einn einstakling og fjölskylduaðstæður 

viðkomandi komi upp vandamál. Samvinna er því lykilhugtak sem fagaðilar ásamt 

stjórnvöldum ættu að hafa að leiðarljósi þegar kemur að þessum málaflokk. 

Mikilvægt er að grípa snemma til aðgerða þegar upp koma vandamál sem 

hugsanlega gætu leitt af sér einhverskonar andfélagslega hegðun eða 

áhættuhegðun. Þegar horft er til snemmtækra inngripa þarf að horfa alla leið til 

leikskólanna og grunnskólanna þar sem öll úrræði ættu að vera til staðar. Á 

þessum stöðum má nálgast flest öll börn þessa lands og þar eru fagaðilar sem ættu 

að þekkja það hegðunarmynstur sem leitt getur til áhættuhegðunar. Til að vinna að 

forvörnum og snemmtækri íhlutun mætti segja að nauðsynlegt væri að styrkja við 

leikskólann og grunnskólann. Þannig mætti gera þessar stofnanir betur í stakk 

búnar til að takast strax á við þann vanda sem upp kemur hverju sinni. Með því að 

færa þjónustuna nær börnunum og foreldrum þeirra mætti einnig betur styðja við 

foreldra og fjölskyldur í landinu og gera þau þar með betur í stakk búin til að takast 

á við erfiðleika.  

Nálgun félagsráðgjafar, heildarsýn, ætti að vera höfð að leiðarljósi því 

yfirleitt er ekki um eitt ákveðið vandamál að ræða heldur mörg samtvinnuð 

vandamál sem þarf að skoða sitt í hverju lagi jafnt sem eina heild. Horfa þarf á 

einstaklinginn í sínu umhverfi með fjölskyldunni og þeim þáttum samfélagsins sem 

máli skipta. 

Rannsóknir sem framkvæma mætti í sjálfstæðu framhaldi af þessari 

rannsókn væru meðal annars að notast við sama spurningalista og skoða tvo hópa, 

einstaklinga sem verið hafa í neyslu og þá sem ekki hafa verið í neyslu. Þannig væri 

hægt að bera saman og sjá hvort það væri munur á milli þessara tveggja hópa. Eins 
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mætti huga að eigindlegri viðtalsrannsókn sem myndi þá skoða þá þætti sem voru 

mest afgerandi í þessari rannsókn. Með slíkri rannsókn mætti koma að sjónarhorni 

og upplifun foreldra og annarra fjölskyldumeðlima. Aðrar framtíðarrannsóknir á 

sviði áfengis- og vímuefnamála hérlendis eru margþættar. Horfa þarf betur á 

fjölskyldur barnanna og taka mið af því hvernig þær eru í stakk búnar til að styðja 

við börn sín komi upp erfiðleikar. Eins þyrfti að rannsaka betur þau úrræði sem nú 

þegar eru í boði, svo nýta megi þau betur í þágu þeirra barna sem leiðast út í 

neyslu áfengis og fíkniefna auk fjölskyldna þeirra.  

Það er von höfundar að niðurstöður þessarar rannsóknar leiði til úrbóta og 

aukinnar vitundar í málefnum barna og ungmenna sem leiðast út í neyslu áfengis 

og fíkniefna. Bæði hjá almenningi og fagaðilum hvað varðar aukna þekkingu á þeim 

þáttum sem aukið geta áhættu ungmenna á áfengis og fíkniefnaneyslu. Fagaðilar 

gætu einnig nýtt sér þann spurningalista sem höfundur setti saman með það að 

markmiði að skoða þá þætti sem gætu verið að auka áhættu ungmenna. Til dæmis 

mætti nýta spurningalistann í starfi með fjölskyldum sem glíma við mikla félagslega 

erfiðleika og skima þar með fyrir um áhættuþætti. Séu áhættuþættir til staðar 

mætti styrkja fjölskylduna og rjúfa þar með hringrás félagslegra erfiðleika og koma 

í veg fyrir að börn þeirra beri þann arf með sér og fari jafnvel að neyta vímuefna. 

Þær stofnanir sem gætu komið að þessu ferli væru til dæmis leikskólar, 

grunnskólar, félagsþjónustur sveitarfélaganna og barnaverndanefndir. Jafnframt 

mætti nýta sér þessa þekkingu, bæði spurningalistann í heild sinni ásamt helstu 

niðurstöðum í fjölskyldumeðferð, þar sem mikilvægi slíkrar nálgunar ætti með öllu 

að vera ljós. 
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Fylgiskjal I: Spurningalisti 

 Með því að krossa í þennan reit samþykki ég að taka þátt í rannsókninni og 

votta að ég hef kynnt mér í hverju þátttaka felst.

1. Kyn 

 Karl    Kona 

 
2. Hvað ertu gamall/gömul? _________  

3. Hver er hjúskaparstaða þín? 

 Einhleyp/ur 

 Í Sambúð 

 Á kærasta/kærustu 

 Gift/giftur 

 Fráskilin/n 

 Ekkja/ekkill 

 

4. Áttu börn? 

 Engin börn 

 1 barn 

 2 börn 

 3 eða fleiri 

 

5. Hver er búseta þín? 

 Bý í eigin íbúð 

 Leigi íbúð ein/einn 

 Leigi íbúð með öðrum 

 Leigi herbergi 

 Bý hjá foreldri/foreldrum/forráðamanni 

 Bý hjá ættingjum 

 Á engan fastan samastað, gisti hér og 

þar 

 Annað,   

hvað:________________________

6. Hver er menntun þín? 

 Kláraði ekki grunnskóla 

 Grunnskólapróf 

 Fór í framhaldsskóla en kláraði ekki 

 Stúdentspróf 

 Háskólapróf 

 Iðnám eða annað starfstengt nám 

 Er í framhaldsskóla núna 

 Er í háskóla núna 

 Annað 

hvað?____________________

7. Fjölskyldugerð – Hvar ólstu upp fram til 18 ára aldurs? (má merkja við fleira en eitt)

Báðum foreldrum 

Móður og stjúpföður 

Föður og stjúpmóður 

Einstæðri móður 

Einstæðum föður 

Móðir ekkja 

Faðir ekkill 

Ömmu og/eða afa 

Öðrum ættingjum 

Fósturfjölskyldu 

Annað, hvað? ____________________

__________________________________________________________________________
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8. Hversu gömul/gamall varstu þegar þú byrjaðir að drekka áfengi?  

 11 ára eða yngri 

 12 – 13 ára 

 14 -15 ára 

 16 – 17 ára 

 18 ára eða eldri 

 

9. Hversu gömul/gamall varstu þegar þú byrjaðir að neyta fíkniefna? 

 11 ára eða yngri 

 12 – 13 ára 

 14 -15 ára 

 16 – 17 ára 

 18 ára eða eldri 

 Á ekki við 

 

10. Hefurðu farið í áfengis- og eða vímuefnameðferð? 

 Já 

 Nei 

 

11. Ef já, hversu oft? 

 Einu sinni 

 2 – 3 sinnum 

 4 – 6 sinnum 

 Sjö sinnum eða oftar 
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Styrkleikar: Hér að neðan koma nokkrar fullyrðingar, merktu við hversu 
sammála eða ósammála þú ert. 
                                                     Mjög                             Mjög 
          ósammála   Ósammála    Hlutlaus    Sammála  sammála 

12. Ég á auðvelt með að biðja um  

hjálp                                                                  

13. Ég get leyst mín eigin vandamál  

sjálf/ur                           

14. Ég held áfram jafnvel þótt  

lífið verði erfitt                          

15. Gjörðir mínar í dag hafa áhrif á  

framtíð mína                                    

16. Ég er örugg/ur í erfiðum og  

krefjandi aðstæðum                                 

17. Ég geri mér grein fyrir  

styrkleikum mínum                         

18. Ég geri mér grein fyrir  

veikleikum mínum                         

19. Mér líður vel með að tjá mig  

við vini og jafningja                         

20. Mér líður vel með kynferðislega 

tjáningu mína                                  

21. Mér finnst ég hluti af hóp þegar  

ég er með vinum mínum                        

22. Ég veit að fjölskyldan og/eða  

vinir styðja mig á erfiðum tímum                        

23. Ég held að flest vandamál í lífinu  

geti verið leyst á jákvæðan hátt                       

24. Ég finn til með öðrum  
þegar slæmir hlutir koma fyrir þá,   

jafnvel þótt mér líki ekki við þá.                      

25. Ég hef skilning á tilfinningum 

annarra                         

26. Ég hef mína sýn á því hvernig  

framtíðin eigi að vera                       

27. Ég legg mig alla/n fram til að klára  

þau verkefni sem ég byrja á                      

28. Ég vinn í samvinnu við þá  

sem eru í kringum mig                       

29. Ég get leyst vandamál án þess  

að nota áfengi eða fíkniefni                               
30. Ég nota gleði og hlátur til að hjálpa  

 mér að leysa vandamál í lífinu                      
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                                                        Mjög                   Mjög 
          ósammála   Ósammála   Hlutlaus   Sammála   sammála 

31. Fólki finnst ég  

skemmtileg/ur                                        

32. Mér finnst það vera mikilvægt  
að þjóna samfélaginu/ 

vera virkur samfélagsþegn                                

33. Ég trúi á ábyrgð einstaklingsins svo  

gera megi heiminn að betri stað                      

34. Mér finnst ég jafn góð/ur  

 og vinir mínir                          

 
 

35. Merktu við allt það sem hefur átt við um þína fjölskyldu eða þar sem þú ólst 
að mestu leyti upp: (ATH. Merkja má við fleira en eitt) 

 Móðir var oft ekki heima 

 Faðir var oft ekki heima 

 Mikil rifrildi á milli hjóna (móðir og faðir, foreldri og stjúpforeldri eða 

uppeldisforeldrar) 

 Rifrildi og árekstrar barna við foreldra/umönnunaraðila 

 Rifrildi og spenna á milli systkina 

 Foreldrar/umönnunaraðilar áttu erfitt með að hafa stjórn á mér sem unglingi 

 Foreldrar/umönnunaraðilar sættu sig ekki við vini mína eða áhugamál 

 Oft komu upp vandamál/erfiðleikar sem ekki voru leystir 

 Foreldrar/umönnunaraðilar skildu 

 Samskipti foreldris/foreldra/umönnunaraðila við fyrrverandi maka voru slæm 

 Fjölskyldan þurfti að leita eftir fjárhagsaðstoð 

 Lítill peningur var á milli handanna til að kaupa mat, fatnað og annað er 

tengdist daglegum þörfum 

 Foreldrar/stjúpforeldrar/umönnunaraðilar voru atvinnulausir á tímabili 

 Ég skipti um grunnskóla 

 Foreldri/stjúpforeldri/umönnunaraðili varð mjög veikur eða slasaðist alvarlega 

 Ég varð mjög veik/ur eða slasaðist alvarlega 

 Systkini mitt varð mjög veikt eða slasaðist alvarlega 

 Náinn ættingi eða fjölskylduvinur varð mjög veikur eða slasaðist alvarlega 

 Fjölskyldumeðlimur var lagður inn á stofnun eða hjúkrunarheimili 

 Foreldrar/stjúpforeldrar/umönnunaraðilar báru ábyrgð á öldruðum foreldrum 

 Foreldri/stjúpforeldri dó 

 Systkini dó 

 Náinn fjölskyldumeðlimur dó 
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Fjölskylduvirkni, 
Hér að neðan eru spurningar um úrlausnir vandamála, samskipti, hlutverk, 
tilfinningaleg viðbrögð, tilfinningalega þátttöku, stjórnun á hegðun og almenna 
virkni í þeirri fjölskyldu sem þú ólst upp í til 18 ára aldurs  (eða fram að því að þú 
fluttir að heiman ef það var fyrir 18 ára) 
Merktu við hversu sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum. 
 
Úrlausn vandamála    
             Mjög        Mjög 
                                                    ósammála   Ósammála   Hlutlaus   Sammála   sammála 

36. Ákvarðanir varðandi það  
hvernig leysa ætti vandamál  

var oftast fylgt eftir                        

37. Þegar vandamál voru leyst þá  

ræddum við um það                        

38. Ef einhver í fjölskyldunni var í  
tilfinningalegu uppnámi (reiður,  
pirraður, sorgmæddur, óöruggur)  

þá var það oftast leyst                                 

39. Það var oft reynt að hugsa um fleiri  

 en eina leið til að leysa vandamál                      

 
 
 
Samskipti                      
           Mjög         Mjög 
          ósammála   Ósammála   Hlutlaus   Sammála   sammála 

40. Þegar einhverjum í fjölskyldunni  
leið illa þá vissum við hin í  

fjölskyldunni hvers vegna það var                      

41. Það var ekki hægt að vita hvernig  
öðrum í fjölskyldunni leið út  

frá því sem þau sögðu                                 

42. Flestir í fjölskyldunni sögðu hlutina  
hreint út i stað þess að gefa hluti í  
skyn (dæmi: pabbi segir að hann sé  
þreyttur/pirraður í stað þess að segja  
ekki neitt og halda að ég viti hvernig  

honum líður)                          

43. Við vorum mjög hreinskilin við  

hvert annað                          

44. Þegar upp komu ósætti þá voru  

málin rædd                          

45. Við töluðum ekki saman þegar  

 við vorum reið                         
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Hlutverk                     Mjög          Mjög 

          ósammála   Ósammála   Hlutlaus   Sammála   sammála 

46. Það var talað um hver ætti að  

sjá um húsverkin                         

47. Þegar einhver var beðinn að gera  
eitthvað (t.d. húsverk) þá þurfti alltaf  
að athuga eftir á hvort það hefði  

verið gert                                

48. Verkefnum innan fjölskyldunnar  
(húsverkum ofl) var ekki  

dreift jafnt á alla                         

49. Það var oft lítill tími til  

að sinna áhugamálum                         

50. Ef einhver var beðinn um að gera  
eitthvað þá þurfti oftast að  

minna hann á það                         

51. Flestir voru oftast óánægðir með  
sínar skyldur og hlutverk  

 í fjölskyldunni                                   

 
  
 
 
Tilfinningaleg viðbrögð    Mjög              Mjög 

              ósammála   Ósammála   Hlutlaus   Sammála   
sammála 

52. Það var lítið verið að sýna  
umhyggju eða ást í  

fjölskyldunni minni                                  

53. Sumir í fjölskyldunni sýndu 

 engar tilfinningar                         

54. Við sýndum ekki ást okkar  

til hvors annars                         

55. Viðkvæmni og hlýja var ekki 

mikil í minni fjölskyldu                        

56. Fjölskyldan tjáði sig  

um tilfinningar                         

57. Við gátum grátið fyrir  

 framan hvort annað                         
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Tilfinningaleg þátttaka           
                        
               Mjög                            Mjög 
          ósammála   Ósammála   Hlutlaus   Sammála   sammála 

58. Þegar einhver átti í erfiðleikum  
voru fjölskyldumeðlimir oft  

of flæktir í málið                          

59. Hver og einn hugsaði oftast  

bara um sjálfan sig                         

60. Við studdum við bakið á hvor öðru  

án nokkurra skuldbindinga                        

61. Fjölskyldan mín veitti hlutum  
athygli, bara þegar hún  

græddi eitthvað á því                                 

62. Fjölskyldumeðlimir skiptu sér of mikið  
af öðrum í fjölskyldunni þó það  

 hafi verið vel meint                          

 
 
Stjórnun á hegðun      Mjög    Mjög 

          ósammála   Ósammála   Hlutlaus   Sammála   sammála 

63. Það voru skýrar reglur um að  

ekki mætti beita ofbeldi                       

64. Það voru reglur varðandi aðstæður  

sem gætu verið hættulegar                      

65. Fjölskyldan vissi ekki hvað  
ætti að gera þegar upp komu  
neyðartilfelli í fjölskyldunni  
(erfiðleikar hjá fjölskyldumeðlimi,  

átök milli meðlima osfrv.)                                 

66. Það var auðveldlega  
hægt að komast upp  

með að brjóta reglur                         

67. Við vorum ekki með neinar  

reglur eða viðmið á heimilinu                       

68. Ef reglur voru brotnar þá vissum við  

ekki við hverju var að búast                               

69. Allt var leyfilegt í fjölskyldunni                        
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Almenn virkni          Mjög          Mjög 

          ósammála   Ósammála   Hlutlaus   Sammála   sammála 

70. Það var erfitt að ákveða hluti  
sem fjölskyldan gerði saman  
vegna þess að við misskildum  

oft hvert annað                                             

71. Við gátum ekki talað við hvort  

annað þegar við vorum sorgmædd                    

72. Við forðuðumst að ræða um  

ótta okkar og áhyggjur                        

73. Það var mikið um slæmar tilfinningar  

á milli fjölskyldumeðlima                        

74. Okkur fannst við samþykkt í  

fjölskyldunni eins og við vorum                       

75. Við gátum tekið ákvarðanir um það  

hvernig við leystum vandamál                       

76. Okkur samdi ekki vel þegar öll  

fjölskyldan var saman komin                              

77. Ákvarðanataka var vandamál  

í fjölskyldunni                          

78. Það ríkti trúnaður og traust  

á milli fjölskyldumeðlima                         

79. Ef upp komu erfiðar aðstæður þá  
gátum við leitað til hvers annars  

eftir stuðningi                                  

80. Við gátum tjáð tilfinningar okkar  

 í garð hvers annars                         
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Neysla áfengis og eða vímuefna í fjölskyldunni 

 

81. Er saga í fjölskyldu þinni (þeirri fjölskyldu sem þú ólst upp í) varðandi 
áfengis- og/eða vímuefnavanda?  

Nei 

Já 

 

82. Ef já, tilgreindu skyldleika þeirra sem átt hafa við vandann að stríða (má 
merkja við fleira en eitt): 

Móðir 

Faðir 

Eldra systkini 

Yngra systkini 

Amma/afi 

Systkini foreldra 

 Annað, hvað? ___________________ 

 

83. Hefur náinn fjölskyldumeðlimur farið í áfengis- eða vímuefnameðferð 

Nei 

Já 

 

84. Ef já, tilgreindu skyldleika þeirra sem átt hafa við vandann að stríða (má 
merkja við fleira en eitt): 

Móðir 

Faðir 

Eldri systkini 

Yngri systkini 

Amma/afi 

Systkini foreldra 

Annað, hvað? ___________________ 

 
 
 
 
 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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Fylgiskjal II: Kynningarbréf til þátttakenda 

 
Kæri þátttakandi, 
Erla Guðrún heiti ég og vinn að lokaverkefni í félagsráðgjöf. Ég er að gera 
rannsókn sem ber heitið: Fjölskyldur ungmenna sem leiðast út í neyslu 
áfengis og/eða fíkniefna: Eru einhver sameiginleg einkenni?  

Ég er að leggja þennan spurningalista fyrir ungmenni sem verið hafa í 
neyslu og eru á aldrinum 18-25 ára. 

Með því að svara spurningalistanum ert þú að taka þátt í rannsókninni, ég 
mun hér að neðan útskýra hvað þátttaka felur í sér. 

Markmið rannsóknarinnar eru að skoða styrkleika einstaklinganna, skoða 
hvort það hafi verið áhættuþættir til staðar í æsku og skoða hvernig 
hópurinn metur fjölskylduvirkni sinnar uppeldisfjölskyldu.  

Með þessari rannsókn vonast ég til að geta sagt til um hvort þessir þættir 
séu að hafa einhver áhrif á að ungmenni leiðist út í neyslu áfengis og 
fíkniefna. Eins vonast ég til að hægt verði sjá betur hvernig hægt sé að 
styrkja fjölskyldurnar í landinu svo fyrirbyggja megi neyslu barna og 
ungmenna á áfengi og fíkniefnum.  

Takir þú þátt, er áætlað að það taki um 10 – 30 mínútur að svara 
spurningunum. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Ekki 
verður hægt að rekja nein svör beint til þín né annarra þátttakenda. Þú getur 
hætt þátttöku hvenær sem þú vilt í ferlinu án þess að það hafi nein áhrif á 
þig eða þína stöðu. Ég sem rannsakandi mun fara mjög varlega með öll 
gögn og eyða þeim að rannsókn lokinni.  
 
Niðurstöður rannsóknarinnar munu svo birtast í lokaritgerð minni sem ég 
áætla að skila í desember 2009. 
 
Upplifir þú einhverjar erfiðar tilfinningar við það að svara þessum 
spurningum hvet ég þig eindregið til að leyta til ráðgjafa, vinar eða einhverns 
sem þú treystir og getur talað við. Teljir þú þig ekki hafa neinn þá geturðu 
haft samband við undirritaða sem mun vísa þér áfram til viðeigandi fagaðila. 
 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Anni G. Haugen lektor í félagsráðgjöf og 
hafir þú einhverjar sérstakar spurningar er hægt að hafa samband við hana 
á netfangið: annihaug@hi.is eða í síma 5254197. Eins er líka hægt að hafa 
samband við mig, Erlu Guðrúnu, á netfangið egs4@hi.is eða í síma 
8680100. 
 
Með því að krossa í efsta kassan á spurningalistanum vottar þú, að þú takir 
þátt af fúsum og frjálsum vilja og að þú gerir þér grein fyrir í hverju þátttaka í 
rannsókninni felist. 
 
Virðingarfyllst, 
_______________________________________________ 
Erla Guðrún Sigurðardóttir  

mailto:annihaug@hi.is
mailto:egs4@hi.is
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Fylgiskjal III: Kynningarbréf til stofnanna/félagasamtaka 

Reykjavík, 7. september 2009 

Til þess sem málið varðar. 

Efni: Ósk um samstarf til að leggja fyrir spurningarlista 

Undirrituð vinnur nú að MA verkefni í félagsráðgjöf til starfsréttinda. Rannsóknin 

ber heitið: Fjölskyldur ungmenna sem leiðast út í neyslu áfengis og/eða fíkniefna: 

Eru einhver sameiginleg einkenni? 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða styrkleika einstaklingsins, hvort áhættuþættir 

hafi verið til staðar í æsku og hvernig ungmennin meti fjölskylduvirkni sinnar 

uppeldisfjölskyldu. Með rannsókninni vonast undirrituð til að geta varpað einhverju 

ljósi á hvort þessir þættir hafi eitthvað að segja varðandi líkur ungmenna á að leiðast 

út í neyslu áfengis og fíkniefna. 

Rannsókn sem þessi býður einnig upp á gerð fleiri rannsókna á sviðinuauk þess að 

varpa hugsanlega ljósi á hvernig betur má styðja við fjölskyldur í landinu með það 

að markmiði að fyrirbyggja neyslu ungmenna á áfengi og fíkniefnum. 

 
Til að unnt verði að vinna að markmiðum rannsóknarinnar er óskað eftir samstarfi 

við þig og/eða þitt samstarfsfólk við að finna mögulega þátttakendur og við að 

leggja fyrir spurningalista. Þátttakendur yrðu þá ungmenni á aldrinum 18 – 25 ára 

sem eru að fá þjónustu hjá ykkar stofnun. 

Þátttaka í rannsókninni er að öllu nafnlaus og ekki verður hægt að rekja einstök svör 

til þeirra er taka þátt. Þátttakendum er einnig frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er 

í rannsókninni án þess að gefa upp ástæðuna fyrir því auk þess sem þátttakendum 

ber engin skylda til að svara einstaka spurningum kjósi þeir svo. Þátttakendum 

verður kynnt hvað þátttaka í rannsókninni felur í sér og verða þeir beðnir að krossa í 

þar til gerðan reit fremst í spurningalista um að þeir geri sér grein fyrir því í hverju 

þátttaka í rannsókninnni felst. 

 

Undirrituð vonast til að geta lagt spurningalistann fyrir á tímabilinu 15. september 

til 5. október og yrði það gert í samvinnu við ykkar stofnun. Rannsakandi getur 

bæði komið á staðinn og lagt spurningalistann fyrir á fyrirfram ákveðnum tímum 

eða sent spurningalista og starfsmenn bjóði þá þeim sem falla að úrtaki 

rannsóknarinnar að taka þátt, hvernig sem hentar hverjum og einu stað. Ég mun 

fylgja þessu bréfi eftir með símtali síðar í vikunni þar sem við getum rætt þetta 

fyrirkomulag frekar, komi til samstarfs okkar á milli.  

 
Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. Ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar er Anni G. Haugen lektor í félagsráðgjöf. Óski þið eftir frekari 

upplýsingum þá hafið samband við Anni í síma 5254197 eða annihaugen@hi.is eða 

við undirritaða.  

Með von um góð viðbrögð, 

Erla Guðrún Sigurðardóttir, MA nemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda 

Netfang: egs4@hi.is      Símanúmer: 8680100 

mailto:egs4@hi.is

