
 

 

Áfengisneysla ungmenna 

Forvarnargildi íþrótta 

Alexandra Einarsdóttir 

Lokaverkefni til BA–gráðu í félagsfræði 

 

Félagsvísindasvið 



 

Áfengisneysla ungmenna 

Forvarnargildi íþrótta 

Alexandra Einarsdóttir 

Lokaverkefni til BA–gráðu í félagsfræði 

Leiðbeinandi: Viðar Halldórsson  

 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

maí 2013 



 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA–gráðu í félagsfræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Alexandra Einarsdóttir 2013 

 

 

Reykjavík, Ísland 2013



4 

Þakkarorð 

 
Ég vil byrja á að þakka honum Vilhjálmi Agli Vífilssyni fyrir 

aðstoð við úrvinnslu gagna. Einnig fyrir hugmyndir sem gætu 

gert verkefnið enn betra og fjörugar samræður sem margar 

hverjar áttu sér stað oft seint á kvöldin. 

Leiðbeinandi minn hann Viðar Halldórsson fær góðar þakkir 

fyrir gagnlegar ábendingar og fyrir að hafa haft trú á mér og 

hvatt mig áfram. Það var í samtölum okkar sem ég fann að 

verkefnið var að þokast í rétta átt. 

Þegar stutt er til skila og maður er með lítið barn sem krefst 

stanslausrar athygli reyndist það ómetanlegt að geta fengið 

aðstoð. Því vil ég þakka henni móður minni Erlu Pétursdóttur 

kærlega fyrir. 

Sólrún Sigvaldadóttir fær síðan þakkir fyrir að hafa alltaf verið 

til taks á facebook þegar þurfti að leita aðstoðar vegna 

tölfræðilegra mála og fyrir yfirlestur á verkefninu í lokin.  



5 

Útdráttur 

 
Í þessari rannsókn er skoðað hvort að forvarnargildi íþrótta hafi 

áhrif á áfengisneyslu unglinga. Lögð var spurningakönnun fyrir 

nemendur í 9. og 10. bekk grunnskóla árið 2006, svör fengust 

frá 7430 nemendum. Gögnunum var skipt í fjóra hópa eftir því 

hversu oft stundaðar eru skipulagðar íþróttir og eftir kyni. 

Forvarnargildi íþrótta kom vel í ljós við úrvinnslu gagnanna og 

hægt var að tengja þær niðurstöður við kenningar. Helstu 

niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar voru þær að reykingar 

spáðu best fyrir um áfengisneyslu og að áhrif vinahópsins spili 

einnig stórt hlutverk. Til að rannsaka betur forvarnargildi íþrótta 

þyrfti að skoða nánar hvernig samspil vímuefna virkar 

sérstaklega í ljósi sterkra áhrifa reykinga á áfengisneyslu 

unglinga. 
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Inngangur 

Unglingsárin eru mikið breytingarskeið í lífi hvers og eins. Auk líkamlegra breytinga 

tekur lífssýn unglingsins að breytast. Viðhorf og væntingar annarra til þeirra ásamt 

því að sýn á heiminn, samskipti við aðra og sjálfsmyndin breytist. Unglingsárin mætti 

því segja að séu ákveðið millibils ástand þar sem einstaklingurinn fer úr að verða 

barn yfir í fullorðin einstakling (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Neysla unglinga á vímuefnum er í senn bæði alvarlegt og viðvarandi vandamál. 

Neyslunni fylgja oft persónuleg og félagsleg vandamál sem hafa áhrif á þá sem þeirra 

neyta og þeirra sem standa þeim næst. Nauðsynlegt hefur því verið talið að fylgjast 

með þróun í þessum málum svo viðeigandi forvarnastarf geti átt sér stað. Á árunum 

1997-2012 hefur vímuefnaneyslan síðan minnkað eins og kemur fram í rannsóknum 

sem Rannsóknir og greining hafa fræmkvæmt hér á landi á þessum árum. Þar sést 

t.d. ef skoðað er hversu oft unglingar hafa orðið ölvaðir síðustu 30 daga að hlutfallið 

hefur lækkað mikið. Hjá unglingum í 10. bekk hefur það farið úr 38% niður í 7% og 

sama þróun hefur átt sér stað í 8. og 9. bekk þótt að munurinn sé mestur á meðal 

þeirra sem eru í 10 bekk (Álfgeir Logi Kristjánsson, o.fl., 2012). 

Meginhefð íþrótta er að leggja áherslu á heilsufarslegt gildi íþróttastarfsins og oft 

er talað um að íþróttir hafi góð uppeldisleg áhrif. Undanfarin ár hafa rannsóknir sýnt 

fram á mikilvægi hreyfingar og líkamlegrar þjálfunar fyrir góða heilsu. Því kemur ekki 

á óvart að sífellt fleira fólk sækist í íþróttir á síðustu árum (Þórólfur, o.fl., 1994). 

Til eru ótalmargar íþróttagreinar og mismunandi kröfur gerðar í mörgum hverjum 

þeirra. Því mætti færa rök fyrir því að það væri of mikil einföldun að setja allar íþróttir 

undir einn hatt sem rannsóknarviðfangsefni. Með því að leggja allar íþróttir undir 

sama hatt er markmiðið hér að reyna svara því hvort hægt sé að tala um 

forvarnargildi íþrótta almennt þrátt fyrir að um ólíkar íþróttir geti verið að ræða. Það er 

að segja hvort að hægt sé að finna sameiginleg einkenni sem skipulögð 

íþróttastarfssemi hafi og hvort þau einkenni dragi úr áfengisneyslu unglinga.  
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1.  Unglingsárin 

Miklar breytingar eiga sér stað á unglingsárunum. Barnið tekur vaxtarkipp og fer á 

örskammri stundu yfir í fullvaxta karlmann eða konu. Viðhorf og væntingar annarra  

breytast mikið gagnvart þeim. Miklar kröfur eru gerðar til unglingsins og þar sem hann 

áður fékk viðurkenningu fær hann tortryggni, fordóma eða vantrú. Af þessu getur það 

leitt til þess að unglingurinn fer að skipta um skoðun varðandi ímynd sína og 

sjálfsmynd. Áður fyrr á Íslandi var ekki skýrt afmarkað hvernig staða unglinga væri og 

því er um að ræða millibilsástand þar sem unglingurinn er hvorki barn né fullorðinn. 

Unglingurinn þarf að ganga í gegnum nokkurra ára skeið þar sem verið er að móta 

hann fyrir þátttöku í samfélagi hinna fullorðnu án þess að vita hvert hlutverk sitt sé. 

Þannig er unglingurinn komin í biðstöðu og mótun allt á sama tíma og getur það 

valdið ruglingi. Þessi þróun hefur því áhrif á sálarlíf og sjálfsmynd þeirra (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993). 

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á síðustu árum og áratugum hafa bent til 

þess að samskipti unglinga við foreldra sína og fjölskyldu skipta miklu máli varðandi 

þróun og þroska þeirra og einnig samverustund fjölskyldunnar. Félagslíf unglinga er 

mikilvæg og fer það að stórum hluta fram í vinahópnum. Áhrif vinahópsins eru þess 

vegna mikil því þar mótast hugmyndir, viðmið og gildi einstaklinga í samfélaginu. 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að ef fást neikvæð viðbrögð frá vinahópnum við 

tóbaksnotkun séu minni líkur á slíkri neyslu eina og Svandís Jónsdóttir o.fl. (2009) 

hafa bent á. Rannsóknir hafa líka sýnt fram á að skemmtanalíf unglinga auki líkur á 

vímuefnanotkun unglinga. Þeir unglingar sem stunda íþróttir eða líkamsþjálfun 

reglulega eru líklegri til að upplifa betri líðan en öðrum jafningjum og þar að auki eru 

þeir ólíklegri til að neyta vímuefna en aðrir jafningjar (Svandís Nína Jónsdóttir, o.fl., 

2009). 

Flestir eru sammála því að foreldar og systkini í lykilhlutverki þegar kemur að 

uppeldi barna og unglinga. En erfitt er að sýna fram á mikilvægi fjölskyldunnar í 

forvarnarstarfi þar sem að neyslan fer yfirleitt fram utan heimilisins og byrjar í 

vinahópnum. Þar af leiðandi finnst foreldrum þetta vera utanaðkomandi vandamál og 

oft bundið við önnur börn en þeirra eigin og kemur þeim í opna skjöldu þegar að upp 

kemst um unglinginn.  Því betur sem að foreldrar fylgjast með börnum sínum með 

hverjum þau eyða tíma sínum og hvar þá eru þau mun ólíklegri til að neyta vímuefna. 

Stuðningur foreldra við unglinga skiptir einnig miklu máli því meiri stuðning sem að 
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unglingar fá frá foreldrum sínum því ólíklegri eru þau til þess að neyta vímuefna. 

Rannsóknir hafa bent á það að samvera unglinga og foreldra dragi verulega úr líkum 

á því að unglingar leiðist út í vímuefni (Inga Dóra Sigfúsdóttir, o.fl., 1998). 

Lífsstíll unglinga mótast að nokkru leyti eftir því hvað þau gera í tómstundum 

sínum sem að oftast er utan skóla og fjölskyldu. Tómstundir þeirra mótast af 

áhugamálum þeirra en einnig hafa tískustraumar áhrif þar sem tónlist og kvikmyndir 

skipa sér stóran sess í lífi þeirra. Tengsl vímuefna og lífsstíls eru flókin og erfitt er að 

skilgreina það, sérstaklega þar sem samsetning vinahópa er ólík og getur það 

skarast á ýmsa vegu því margir unglingar tilheyra ekki bara einum vinahópi heldur 

fleirum. Þegar verið er að tala um lífsstíl ungs fólks er oftast talað um hvað þau gera í 

frístundum sínum, hvernig og með hverjum þau eyða tíma sínum (Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, o.fl., 1998). 

Á þessum unglingsárum geta því komið upp aðstæður sem leiða til 

vímuefnanotkunar. Félagsfræðin hefur leitast við að skipta vímuefnaneysla í 

aðstæðubundið og millibilsástand, þ.e.a.s. þegar breytingar eiga sér stað. Í 

rannsóknum hefur verið sýnt fram á það að mun fleiri nota vímuefni reglulega 

samanborið við þá sem hafa prófað þau og einnig að neyslan hætti eða minnki oft 

eftir því sem einstaklingurinn eldist. Þær niðurstöður eru mjög í samræmi við þær 

breytingar sem unglingsárin hafa í för með sér (Abadinsky, 2011). 

 

1.1 Sjálfsmyndin 

Sjálfsmynd eru þær hugmyndir sem að einstaklingurinn hefur um sjálfan sig. Það 

felur í sér að allt sem einstaklingurinn notar til að skilgreina og aðgreina sig frá 

öðrum, t.d. líkamleg einkenni, veraldleg gæði, hæfileikar, færni, félagslegir- og 

sálrænir eiginleikar svo dæmi séu tekin. Börn á aldrinum 10 – 12 ára hafa flest skýra 

sjálfsmynd um sjálfa sig og hugmyndir þeirra um hæfileika sína og veikleika eru 

nokkuð ljósar. Viðhorf þeirra, langanir og markmið eru orðin nokkuð stöðug þegar að 

komið er á þennan aldur (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Ör líkamsvöxtur, kynþroski og nýtilkomin kynferðisleg meðvitund gera það að 

verkum að unglingar fara að upplifa sig á allt annan hátt en áður, enda breytast flestir 

í útliti. Stelpur fá margar hverjar fitugt hár, fílapensla og óhóflegt holdafar. Strákar 

geta upplifað alltof stórt nef í samræmi við andlit sitt, hýjungur fer að vaxa og bólur 

láta á sér kræla. Allar þessar breytingar geta breytt sjálfsmynd unglingsins og því er 

unglingurinn á viðkvæmu skeiði (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 
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Áður fyrr hafa unglingar ekki haft vitrænar forsendur til að sjá afstæð gildsmöt og 

viðteknar venjur í því samfélagi sem að hann er alinn upp í. Unglingurinn getur 

skoðað valkosti sína frá allmörgum sjónarhornum og metið kosti þeirra og galla áður 

en að hann velur hvað hann vill gera. Skilningur unglingsins á samskiptum hefur 

þróast og fer hann að sjá bæði sig og aðra í hlutlægara ljósi en áður (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993). 

Aðal verkefni unglingsins á þessum árum er að skilgreina sig upp á nýtt, þróa þá 

sjálfsmynd sem að hann er sáttur við og hvað hann vilji verða þegar hann verður 

eldri. Unglingurinn þarf að samræma eigin hugmyndir og væntingar hvað varðar 

framtíð sína. Spurning frá unglingum „hver er ég?“ fást að mestu leyti með 

viðbrögðum annarra, sjálfskilningur og félagslegur skilningur eru því tvær hliðar af 

sömu mynt. Unglingar eru fullir áhuga um hvað öðrum finnst um þá og birtist sú mynd 

í slúðri, brandara og trúnaðarsamtölum þar sem allt er lagt á borðið. Því tilfinningar 

eru aðalumræðuefni unglinga við vini sína. Hvernig þeim líður og hvað þeim finnst 

um ýmsa hluti. Hjá vinum er tryggð, trygglyndi, ástúð og umhyggja þær kröfur sem 

eru mest metnar hjá vinum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Unglingsárin er því mikið togstreitutímabil með miklu tilfinningaálagi. Því heimurinn 

sem að unglingurinn er að stíga sín fyrstu skref inn í er óljós og hefur hann lítið 

hlutverk í hinum fullorðna heimi. Unglingur sem gengur í gegnum þetta mótunar- og 

óvissutímabil er brothætt sál sem að hefur sterka þörf fyrir tilfinningalegan bakhjarl í 

foreldrum, vinum, jafnöldrum og ástvinum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

 

1.2 Íþróttaiðkun 

Niðurstöður úr könnunum sem að Þórólfur Þórlindsson o.fl. framkvæmdu árin 1982-

89 sýna fram á að því meira sem unglingar stunda íþróttir því minna reykja og drekka 

þeir af áfengi. Þessar niðurstöður benda eindregið til þess að íþróttaiðkun dragi úr 

neyslu unglinga á vímuefnum. En þrátt fyrir þetta eru margir þættir sem einnig er vert 

að taka tillit til (Þórólfur, o.fl., 1994). 

Rétt er að hafa í huga að áhrifamáttur íþróttastarfsins í baráttunni gegn 

vímuefnanotkun er breytilegur eftir því hvernig íþróttastarfið er byggt upp og 

skipulagt. Þeir unglingar sem stunda íþróttir oft (t.d. 4x í viku eða oftar) nota síður 

áfengi og tóbak en þeir sem taka minna þátt í þeim eða stunda þær sjaldnar. Einnig 

skiptir máli hvernig tímanum er varið eins og hefur komið fram í verkum Þórólfs o.fl. 

(1994) og Ingu Sigfúsdóttur (1998). Íþróttir og aðrar skipulagðar tómstundir í umsjá 
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ábyrgra aðila t.d. foreldra, kennara eða þjálfara draga úr líkum á því að unglingar 

leiðist út í vímuefni. Þjálfarar og þeir leiðbeinendur sem sjá um börn og unglinga eru 

einnig í lykilstöðu til að hafa áhrif á framgang mála. Ef þeir leggja mikla áherslu á 

skaðsemi slíkra efna í sínu daglega starfi verður íþróttastarfið áhrifameira gagnvart 

því (Þórólfur, o.fl., 1994; Inga Dóra Sigfúsdóttir, o.fl., 1998). 

Meginhefð íþrótta er að leggja áherslu á heilsufarslegt gildi íþróttastarfsins og oft 

er talað um að íþróttir hafi góð uppeldisleg áhrif á fólk, efli sjálfstraust þeirra, þor, 

kjark og auki réttsýni. Undanfarin ár hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi hreyfingar 

og líkamlegrar þjálfunar fyrir góða heilsu. Því kemur ekki á óvart að sífellt fleira fólk 

sækist í íþróttir á síðustu árum. Rannsóknir hafa líka sýnt fram á það að hreyfing og 

þátttaka í íþróttum tengist andlegri heilsu og minnki því líkur á þunglyndi, streitu og 

kvíða og bættri sjálfsmynd og einnig annarskonar hegðun eins og minni neyslu á 

reykingum, áfengi og fíkniefnum (Þórólfur, o.fl., 1994). 

Bent hefur verið á að til að fá betri heildarmynd af íþróttaþátttöku unglinga sé 

nauðsynlegt að fjalla um kynin í sitthvoru lagi. Reynslan sýnir að fleiri strákar stundi 

íþróttir og að á meðal þeirra sem ekki stundi íþróttir af neinu tagi séu stúlkur í 

meirahluta (Þórólfur, o.fl., 1994). 

Ljóst er að íþróttir skipta miklu máli í lífi unglinga og barna. En þó skiptir máli 

hvernig íþróttirnar eru skipulagðar. Íþróttir og tómstundarstarf skipta miklu máli þegar 

kemur að uppeldi barna og unglinga eins og Þórólfur o.fl. (1994) benda á. Þessar 

niðurstöður benda til þess að íþróttir hafi mikið gildi fyrir íslenska unglinga og börn en 

alltaf má þó gera betur. 15 ára stúlka sem tekið var viðtal við nefndi að það þyrfti að 

breyta viðhorfum til kvennaíþrótta og gera þær meiri aðlaðandi með því að breyta 

viðhorfum til æfinga. Nefndi hún að ef að stelpa þyrfti að fara á æfingu væru mæður 

sem að segðu þeim að vera bara heima ef það væri matarboð en á meðan það væri 

sjálfsagt mál fyrir stráka að fá að fara á æfingu. Vildi hún meina að stelpur ættu að 

mæta á æfingu 100% eða þá að sleppa því alfarið. Þannig er mikilvægt að eiga 

foreldra sem að styðja við bakið á þeim. Önnur 15 ára stelpa sagði að eftir að móðir 

hennar fór með íþróttaliðinu hennar í keppnisferð hafi hún verið meira hvetjandi og 

stuðningsríkari en áður. Þátttaka og stuðningur foreldra getur því skipt máli (Þórólfur, 

o.fl., 1994). 
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2.  Vímuefni 

Vímuefni er hugtak sem er samheiti yfir þau ávana- og fíkniefni sem valda vímu og 

hefur áfengi verið meðtalið. Hugtakið ávana- og fíkniefni varð upprunalega til innan 

læknis- og lyfjafræði. Fíkn hefur verið skilgreint sem tímabundið eða varanlegt ástand 

sem hefur áhrif á bæði einstaklinginn og samfélagið og orsakast af endurtekinni 

neyslu efnis hvort sem um sé að ræða náttúrulegt eða framleitt efni (Ómar 

Kristmundsson, 1985). 

Neysla mismunandi vímuefna mætti ætla að eigi sér nokkra sameiginlega 

áhættuþætti eða að neysla á einu vímuefni auki líkur á neyslu annars. En þó bendir 

margt til að þjóðfélagsleg upplausn, veik staða fjölskyldu og skóla og einnig lítið 

framboð af áhugaverðari og heilbrigðri  tómstundaiðju fyrir ungt fólk geti haft áhrif á 

að vímuefnavandinn aukist. Ekki eru skýr skil á milli ólöglegra og löglegra vímuefna 

að mati þeirra sem hafa unnið forvarnarstarf (Inga Dóra Sigfúsdóttir, o.fl., 1998). 

 

2.1 Aðgengi að vímuefnum 

Á unglingsárunum hefur unglingurinn takmarkaðan aðgang að ábyrgð og völdum 

fullorðinna en reynir ef til vill að tileinka sér sum einkenni þeirra, s.s. reykingar, 

áfengisdrykkju og kynlíf (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Margar heimildir hafa 

síðan bent til þess að sterk tengsl séu á milli uppreisnargjarns lífsstíls og misnotkunar 

á vímuefnum (Miller, 1997). En þá vakna upp spurningar um það hversu auðvelt það 

sé fyrir unglinginn að nálgast slík efni. Samkvæmt íslenskum lögum gilda eftirfarandi 

reglur varðandi áfengi sem er rannsakað hér og því gott að rifja þau upp. 

 

„Óheimilt er að selja, veita eða afhenda áfengi þeim sem er yngri en 20 ára. 

Ávallt þegar ástæða er til að ætla að kaupandi eða viðtakandi áfengis hafi 

ekki náð þessum aldri skal sá sem selur, veitir eða afhendir það láta 

hlutaðeiganda sanna aldur sinn með því að sýna skilríki með mynd eða á 

annan fullnægjandi hátt“ (Lög um áfengislög nr. 18/1998). 

 

Lögin kveða skýrt á um að unglingar megi því ekki neyta áfengis og því ljóst að þau 

þurfa verða sér úti um það í gegnum aðra. Það þarf því ákveðna viðleitni til að verða 

sér úti um áfengið, ekki er hægt að fara í næstu búð og versla sér sjálfur. Unglingur 

sem drekkur áfengi sendir því ákveðin skilaboð út í samfélagið þar sem hann er í 

raun að stunda frávikshegðun samkvæmt laganna skilningi. 
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2.2 Notkun vímuefna 

Þar sem neysla ávana- og fíkniefna er fjölbreytt voru settir fram fjórir flokkar yfir 

neytendur. Þeir eru tilraunaneytendur, félagslegir neytendur, vananeytendur og 

lyfjaþrælar. Tilraunaneytendur eru stærsti flokkurinn og oft er efnið prófað í örfá skipti 

og neyslan hefur ekki miklu hlutverki að gegna í lífi einstaklingsins. Félagslegir 

neytendur eru næst stærsti flokkurinn sem svipar til tilraunaneytenda en hér er 

neyslan orðin meiri og oftast notuð í félagslegum tilgangi eins og í samkvæmum. 

Vananeytendur þar sem neyslan fer að skipta meira máli í lífi einstaklingsins, hér er 

sagt að skrefið frá 2 upp í 3 sé stærra en skrefið frá 1 upp í 2. Að lokum eru það 

lyfjaþrælarnir þar sem neyslan er orðin að þungamiðju lífs þeirra (Ómar 

Kristmundsson, 1985). 

Þrátt fyrir ágæta aðgreiningu í ólíka hópa er flokkunarkerfið hér að ofan háð 

annmörkum. Í fyrsta lagi þegar um er að ræða blandaða neyslu. Aðilinn neytir þá fleiri 

en eins efnis á tilteknu tímabili eða skiptir reglulega um efni, þá sérstaklega ólögleg 

efni. Í öðru lagi skiptir tíðni máli, hversu oft einstaklingur neytir efnis á ákveðnu 

tímabili. Einstaklingur gæti t.d. hafa prufað ákveðið efni 10 sinnum um ævina. Hvort 

þessi 10 skipti séu á síðustu 3 mánuðum eða síðustu 3 árum hefur mikið að segja. 

Að lokum félagsleg neysla ólöglegra fíkniefna þar sem neysla tiltekinna efna verða 

táknræn fyrir ákveðna lífshætti (Ómar Kristmundsson, 1985). 

Rétt eins og með áfengi og sígarettur að þá er neysla fíkniefna félagslega lærð. Ef 

að félagsnet einstaklings er að mestu leyti byggt upp af fólki sem notar vímuefni eða 

hefur jákvæð viðhorf gagnvart þeim þá aukast líkur einstaklingsins á því að leiðast út 

í notkun á þeim (Inga Dóra Sigfúsdóttir, o.fl., 1998). 

Erfitt hefur verið að reyna útskýra sveiflur í vímuefnaneyslu unglinga. En margt 

bendir til þess að vímuefnaneysla eigi að hluta til sameiginlegrar alþjóðlegrar rætur. 

Þá hafa tískustraumar, aukið framboð vímuefna og önnur sölutækni haft áhrif á 

neyslu unglinga. Þrátt fyrir það er margt sem bendir til þess að veik staða fjölskyldu, 

skóla og lítið framboð af tómstundariðju fyrir ungt fólk án þess að vímuefni séu með í 

för séu til að auka á vandann (Inga Dóra Sigfúsdóttir, o.fl., 1998). 
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2.3 Tengsl hass og reykinga 

Hass er afurð af kannabisplöntunni og er oft blandað saman við tóbak og reykt 

þannig eða það gjarnan notað hreint í vatnspípur, bæði heimalagaðar eða keyptar. 

Álpappírinn sem er í sígarettupökkum er oft notaður til þess að hita upp hassið og 

plastið utan af sígarettunum er til þess að geyma hassið í (SÁÁ, e.d.) 

Munur er á því að reykja sígarettur og að reykja hass. Þegar hass er neytt þarf að 

draga reykinn fastar að sér og mun dýpra ofan í lungun, þar að auki þarf að halda 

reyknum inni lengur en þegar um sígarettur er að ræða. Talað er um að þeir sem 

reyki sígarettur séu einnig þeir sem reyki hass og því oft erfitt að greina á milli þess 

hvaða áhættur skrifast á sígarettur og hass hinsvegar (Henry, 2005). 

 

 

3.  Rannsóknir á vímuefnum 

Tilraunir hafa verið gerðar til að reyna útskýra hvers vegna sumir verða háðir 

vímuefnum en aðrir ekki, þrátt fyrir að báðir aðilar prófi efnin. Útskýringarnar ná 

lengra heldur en það að stimpla einstaklinginn sem „slæman“ eða „veikan“. Sumir 

halda því fram að um sjúkdóm sé að ræða á meðan aðrir trúa því að um lærða 

hegðun sé að ræða. Jafnframt hefur verið talið að genatísk vandamál eða 

umhverfisþættir geti einnig spilað inn í (Abadinsky, 2011). 

Frá félagsfræðilegu sjónarhorni væri litið á vímuefnin sem afleiðingu aðstæðna og 

sambanda á milli einstaklinga, t.d. hvort einstaklingurinn gangi í þennan skóla eða 

hinn og hvort að samband hans við foreldra sé gott eða slæmt. Þessar aðstæður og 

sambönd geta leitt í einhverjum tilvikum til örvæntingar, pirrings, vonleysis eða firrtrar 

tilfinningar (Abadinsky, 2011). 

Rannsóknir bæði af erlendri og íslenskri grundu eru sammála um það að 

vinahópurinn vegur einna mest í lífi unglingsins. Því stærra hlutverk sem 

vinahópurinn hefur því líklegra er að unglingurinn fari eftir þeim væntingum sem 

hópurinn gerir til hans. Til að tilheyra ákveðnum hóp verða þeir að tileinka sér gildi og 

reglur hópsins. Þetta gæti leitt til þess að unglingurinn tekur upp neikvæða hegðun 

s.s. vímuefnaneyslu. Besta spáin fyrir áfengisneyslu unglingsins er vinaumhverfið 

hans. t.d. segja 82% þeirra sem eiga vini sem nær allir nota áfengi að þeir drekki 

sjálfir mánaðarlega eða oftar, hlutfallið er mun minna hjá þeim sem eiga vini sem nær 

aldrei neyta áfengis eða um 4% sem þá drekka mánaðarlega eða oftar. Því er ljóst að 
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vinahópurinn hefur mikið að segja um áfengisneyslu unglinga. Margar rannsóknir 

bæði hér og erlendis benda til þess að því fleiri vinir sem drekka áfengi og reykja 

hass, eða neyta annarra fíkniefna, þá séu meiri líkur á því að aðrir í vinahópnum geri 

slíkt hið sama (Inga Dóra Sigfúsdóttir, o.fl., 1998). 

Í rannsókn sem gerð var í Bretlandi var verið að skoða samband á milli 

fjölskyldugerðar og notkunar á áfengi, tóbaki og fíkniefnum. Svör fengust frá 7722 

nemendum á aldrinum 15-16 ára. Í ljós kom að þeir sem bjuggu hjá báðum foreldrum 

voru síður líklegri til að taka þátt í öllu ofangreindu þar sem stelpur urðu meira fyrir 

áhrifum, sérstaklega að reykja sígarettur og í neyslu fíkniefna. Fyrir aðrar fjölskyldur 

skipti það litlu máli hvort að móðirinn, faðirinn eða hvorugt væru ekki til staðar. Áhrifin 

minnkuðu þegar stjórnað var fyrir fjórum öðrum breytum. Sálfræðileg einkenni, 

félagslegur stuðningur, þátttaka í félagstarfi og lestri og að fara út með vinum (Miller, 

1997). 

Vímuefnaneysla íslenskra unglinga á aldrinum 15-16 ára hefur ekki mælst há á 

síðustu árum í samanburði við önnur lönd í Evrópu. Þetta kemur fram í evrópskri 

samanburðarrannsókn sem framkvæmd hefur verið á fjögurra ára fresti frá árinu 

1995 í nokkrum löndum í Evrópu. Rannsóknin nefnist „The 2007 ESPAD Report: 

Substance Use Among Students in 35 European Countries“ (Hibell, o.fl., 2009). 

 

  

4.  Kenningar 

Hér verður farið yfir þær kenningar sem verða notaðar. Þær eru félagslegt taumhald 

(e. social control theory), félagsleg samstaða (e. social integration) og mikilvægi 

ólíkra tengsla (theory of differential associations). 

 

4.1 Félagslegt taumhald 

Félagslegt taumhald gerir ráð fyrir því að allir geta brotið lögin, notað vímuefni og 

farið í afbrot ef að það er ekkert sem að heldur aftur af þeim. Samkvæmt þessari 

kenningu er það sem veldur því að einstaklingar leiðist út í vímuefni skortur á 

taumhaldi sem viðheldur hlýðninni í borgaranum. Ef að þessi bönd eru veik eða ekki 

til staðar þá heldur einstaklingurinn að hann sé laus undan taumhaldinu og sé laus 

undan öllum skyldum. Í þannig kringumstæðum getur einstaklingurinn talið að sér sé 

frjálst að stunda frávikshegðun. Þeir einstaklingar sem að hafa ekki þessi bönd leitast 

við að fara út í frávikshegðun (Goode, 2007). 
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Því meira sem við erum háð samfélaginu því minni líkur eru á því að leiðast út í 

frávikshegðun sem brýtur í bága við ríkjandi norm og gildi. Þrátt fyrir að vera með 

sterk tengsl við samfélagið þýðir það ekki að við förum aldrei í frávikshegðun en gerir 

það ólíklegra (Goode, 2007). 

Því meiri tíma sem við eyðum í samfélagið miðað við tíma, orku, tilfinningar, 

peninga og fl. í hefðbundnum hreyfingum og þátttöku, því meira hefðbundin verður 

hegðun okkar. Segja mætti að lífið hafi sinn vanagang. Bönd okkar við samfélagið 

geta nánast verið hvað sem er; ástríkt samband, góð sambönd við foreldra okkar, 

fjölskylda, börn, menntun, áhrifaríkt starf eða starfsframi. Einhver sem að hefur 

„fjárfest“ í slíkum athæfum er ólíklegri til þess að taka þátt í hegðun sem að gæti 

stefnt einhverju af því sem skiptir hann máli í hættu í samanburði við þá sem að hafa 

ekki þessa „fjárfestingu“. Eitt eða fleira sem einstaklingurinn hefur af þessu eykur 

líkurnar á því að haga sér og halda sér innan vissra markra og freistist því síður til að 

misnota vímuefni, t.d því meiri háð sem við erum öðrum, foreldrum kennurum, 

starfsfélögum, því minni líkur eru á því að við brjótum reglur samfélagsins og nota 

vímuefni. Því meiri sem við erum skuldbundin hefðbundnum stofnunum s.s. 

fjölskyldu, skóla, trú og vinnu, því ólíklegri erum við til að brjóta reglur samfélagsins 

og nota vímuefni. Því meira sem einstaklingurinn trúir á normin í hefðbundnum 

stofnunum (fjölskylda, skóli, og vinna) því ólíklegri er hann til að brjóta reglur 

samfélagsins og nota vímuefni. Vímuefnanotkun er reynt að hafa hemil á með 

böndum eða hollustu gagnvart hefðbundnu fólki eða stofnunum (Goode, 2007). 

 

4.2 Félagsleg samstaða 

Einstaklingar sem eru vel tengdir samfélaginu og þeim hópum sem þeir tilheyra eru 

ólíklegri til að sýna af sér hegðun sem brýtur í bága við þær hugmyndir sem ríkja 

innan hópsins eða samfélagsins alls, þetta hefur verið kallað félagsleg samstaða 

(Turner, o.fl., 2007). 

Félagslegur stuðningur (e. social support) eru tengsl einstaklings við aðra. Bæði 

hvað varðar fjölda tengsla og hversu mikil þau eru. Þessi tengsl geta verið 

margskonar, s.s. að vera giftur, eiga börn, hitta nágranna og eiga vini svo dæmi séu 

tekin. Þessi tengsl eru við einstaklinga en einnig hefur verið talað um félagsleg 

hlutverk (e. social role) sem einstaklingar hafa innan stofnanna, s.s. skóla og 

íþróttafélaga. Til samans myndar þetta allt stuðningin hjá einstaklingnum, öðru nafni 

félagslega samstöðu (Wills og Ainette, 2012) 
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Nánast allar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl félagslegrar samstöðu við sjálfsvíg, 

því meiri samstaða því minni líkur á sjálfsvígum. Þrátt fyrir að hér sé ekki verið að 

einblína á sjálfsvíg heldur vímuefni þá hefur félagslega samstaðan sýnt fram á að 

hafa í sér verndandi þætti. Í þeim rannsóknum sem áhrif félagslegrar samstöðu hefur 

gætt hefur verið sýnt fram á að áhrif þess helst þrátt fyrir að stjórnað sé fyrir öðrum 

breytum. Það hefur samt ekki verið hægt að útskýra nema takmarkað hvernig þessir 

verndandi þættir hafa nákvæmlega áhrif. Í ljósi þess munum við reyna yfirfara 

félagslega samstöðu yfir á notkun vímuefna og athuga hvort hún innihaldi verndandi 

þætti í þessari rannsókn (Wills og Ainette, 2012). 

 

4.3 Mikilvægi ólíkra tengsla 

Í kenningu sinni um mikilvægi ólíkra tengsla heldur Edwin Sutherlands því fram að 

frávikshegðun (t.d. áfengisneysla) væri eins og flest öll önnur hegðun, lærð í 

samskiptum við aðra. Ef að einstaklingur þekkir fólk sem að stundar slíkt athæfi og 

hafi jákvæð viðhorf til slíkrar hegðunar, þá er sá einstaklingur mjög líklegur til þess að 

læra eða taka upp þau viðmið og gildi sem að ríkja í hópnum. Ekki er hægt að alhæfa 

yfir alla vinahópa engu að síður því fjölbreytileiki er hvaða viðhorf og lífstíll sem er 

ríkjandi í vinahópnum. Eins og þessi kenning gefur til kynna eru unglingar líklegir til 

þess að hefja neyslu tóbaks og vímuefna einmitt vegna þess að slík hegðun er 

viðurkennd og almennt stunduð í vinahópnum. Þeir unglingar sem neyta vímuefna 

eiga vini sem að gera eins. Eftir því sem unglingar eyða meiri tíma með vinum sínum 

og eiga í nánum sambandi við þá þá eru þeir líklegri til þess að reykja og neyta 

vímuefna ef að slík hegðun viðgengst í vinahópnum. Aftur á móti er ólíklegt að 

unglingar neyti tóbak og vímuefni ef að þeir eiga fáa eða enga vini sem að neyta 

þess. Áhrif vinahópsins er því mjög áhrifamikil á unglinsárunum. Þær kenningar sem 

snúa að félagslegu námi eru gagnlegar því þær reyna að varpa ljósi á hvað gerist 

þegar unglingar byrja slíka neyslu á vímuefnum eða tóbaki þar sem að slík neysla er 

algeng í vinahópnum. En þrátt fyrir það þá hafa þær sínar takamarkanir því þær geta 

ekki útskýrt uppruna eða tilurð þessara hópa og skýra heldur ekki hvernig unglingar 

verða þátttakendur í slíkum hóp (Inga Dóra Sigfúsdóttir, o.fl., 1998). 
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5.  Tilgátur 

Hér eru settar fram tilgátur varðandi hvers vænta megi frá niðurstöðum í 

rannsókninni. Þessar tilgátur eru settar fram á grundvelli þeirra umfjöllunar sem hefur 

átt sér stað. Eftirfarandi tilgátur eru settar fram. 

 

1) Þeir sem æfa íþróttir 4x sinnum eða oftar í viku eru ólíklegri til að neyta 

áfengis. 

2) Vinahópurinn hefur áhrif á neyslu áfengis. 

3) Reykingar hafa áhrif á neyslu áfengis. 

 

 

6.  Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknir og greining lagði spurningakönnun fyrir nemendur í 9. og 10. bekk 

grunnskóla í mars árið 2006. Könnunin fór fram með þeim hætti að þeir nemendur 

sem voru mættir í skólann umræddan dag svöruðu könnuninni nafnlaust og var 

svarhlutfall 80,1%. Nemendum var sagt að svara spurningunum eftir bestu getu og 

fengu engin nánari fyrirmæli hvað varðaði könnunina. Heildarfjöldi svarenda reyndist 

vera 7430 talsins og kynjaskipting var 3612 strákar og 3620 stelpur, upplýsingar um 

kyn 198 einstaklinga fengust ekki. Kennarar sáu um fyrirlögn í skólum út á landi en 

aðstoðarfólk lagði fyrir spurningalistana á stórhöfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. 

Vert er að benda á að þegar nafnleyndar er gætt í könnunum meðal ungmenna 

breytir það ekki svörum þeirra við viðkvæmum spurningum, hvort sem kennarar eða 

aðstoðarfólk sjái um fyrirlögn (Þóroddur Bjarnason, 1995). 
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7.  Aðferðafræði 

Við úrvinnslu gagnanna var notað tölfræðiforritð SPSS og unnið var með niðurstöður 

í Excel til að setja upp töflur. Hér er skýrt frá niðurstöðum þátta- og atriðagreiningar. 

Með því að leggja samsettar breytur undir þessar mælingar fáum við upplýsingar um 

notagildi spurninganna. Þáttagreiningin (kmo bartlett´s próf) var framkvæmd til að 

skoða tengsl á milli þeirra spurninga sem eru taldar eiga mæla sama hugtakið og 

hvaða undirliggjandi þætti sé verið að mæla. Notaður var áreiðanleikastuðulinn 

Cronbach´s alpha til skoða hversu áreiðanlegar spurningarnar væru. 

 

Tafla 7-1  Áreiðanleikapróf fyrir samsettar breytur 

 
Cronbach´s Alpha Staðlað Cronbach´s Alpha Fjöldi atriða 

Stuðningur foreldra 0,858 0,862 5 

Stuðningur vina 0,861 0,863 5 

Líðan í skóla 0,782 0,782 4 

Álit vina 0,812 0,827 3 

Virðing vina 0,856 0,856 3 

Sjálfsálit 0,894 0,897 10 

 

Viðmið Cronbach´s alpha er ef gildið fer yfir 0,7 sé nógu há innbyrðis fylgni milli 

spurninganna og því sé í lagi að leggja spurningarnar saman í eina samsetta breytu. 

Áreiðanleiki á milli 0,70-0,79 telst ásættanlegur, 0,80-0,89 góður og hærra en 0,90 

hefur oft verið sagt að sé stundum of góður áreiðanleiki. Hér í töflu 7.1 eru 

upplýsingar um þær samsettu breytur sem notaðar voru í rannsókninni. Áreiðanleiki 

var góður í öllum samsettu breytunum nema líðan í skóla sem var með ásættanlegan 

áreiðanleika. 

 

7.1 Skipting gagnasafns í hópa 

Ákveðið var að skipta gagnasafninu í hópa til að geta betur greint gögnin. Notuð var 

spurning sem hljóðaði eftirfarandi til að ákveða skiptinguna: Hve oft stundar þú 

íþróttir (æfir eða keppir) með íþróttafélagi? Svarmöguleikar voru á 6 punkta kvarða; 

nær aldrei, 1 sinni í viku, 2 sinnum í viku, 3 sinnum í viku, 4-6 sinnum í viku, svo til á 

hverjum degi. Þeir sem merktu við svarmöguleika frá nær aldrei til 3 sinnum í viku 

(svarmöguleiki 1 til 4) og þeir sem merktu við 4-6 sinnum í viku og svo til á hverjum 

degi (svarmöguleiki 5 til 6) mynduðu því tvo hópa hjá okkar. Þessum tveimur hópum 

var síðan skipt í tvennt, stelpur og stráka. 
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Hóparnir urðu því eftirfarandi: 1) Stelpur sem æfa 4x eða oftar í viku, 2) Stelpur 

sem æfa 3x eða sjaldnar í viku, 3) Strákar sem æfa 4x eða oftar í viku og 4) Strákar 

sem æfa 3x eða sjaldnar í viku. 

 

7.2 Áfengisneysla síðustu 30 daga 

Áfengisneysla síðustu 30 daga er í þessari rannsókn háða breytan og er verið að 

skoða hvaða áhrif aðrar breytur hafa á hana. Spurt var; Hve oft hefur þú orðið 

drukkin(n) síðustu 30 daga? Svarmöguleikar voru á 7 punkta kvarða; aldrei, 1-2 

sinnum, 3-5 sinnum, 6-9 sinnum, 10-19 sinnum, 20-39 sinnnum og 40 sinnum eða 

oftar.  

 

Mynd 7-1 Dreifing breytunnar áfengisneysla síðustu 30 daga – hlutfall svarmöguleika 1 til 3 

 

7.3 Reykingar síðustu 30 daga 

Ákveðið var að sleppa því að nota upplýsingar um aðrar tóbaksvörur heldur en 

sígarettur (s.s. munn- og neftóbak). Því var notast við eina spurningu þar sem spurt 

var; Hve mikið hefur þú reykt að jafnaði síðustu 30 daga? Svarmöguleikar voru á 7 

punkta kvarða; ekkert, minna en eina sígarettu á viku, minna en eina sígarettu á dag, 

1-5 sígarettur á dag, 6-10 sígarettur á dag, 11-20 sígarettur á dag, meira en 20 

sígarettur á dag. 
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Mynd 7-2 Dreifing breytunnar reykingar síðustu 30 daga – hlutfall svarmöguleika 1 til 3 

 

7.4 Heildarneysla hass um ævina 

Til að mæla hassneyslu unglinga um ævina var spurt; Hve oft (ef nokkru sinni) hefur 

þú notað eftirtalin efni? Svarmöguleikar voru á 7 punkta kvarða; aldrei, 1-2 sinnum, 3-

5 sinnum, 6-9 sinnum, 10-19 sinnum, 20-39 sinnum og 40 sinnum eða oftar.  

 

Mynd 7-3 Dreifing breytunnar heildarneysla hass um ævina – hlutfall svarmöguleika 1 til 3 
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7.5 Stuðningur foreldra og vina 

Notaðar eru fimm spurningar til að mæla stuðning foreldra og vina. Spurt var; Hversu 

auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá eftirtalið frá foreldrum þínum? annarsvegar og 

vinum? hinsvegar, 1) Umhyggju og hlýju, 2) Samræður um persónuleg málefni, 3) 

Ráðleggingar varðandi námið, 4) Ráðleggingar varðandi önnur verkefni (viðfangsefni) 

þín, 5) Aðstoð við ýmis verk. Svarmöguleikar við spurningunum voru á 4 punkta 

kvarða (1= mjög erfitt, 2= frekar erfitt, 3= frekar auðvelt og 4= mjög auðvelt). 

Áreiðanleikinn var góður fyrir foreldra ( 0,858, SF 0,862) og vini ( 0,861, SF 

0,863). Hjá foreldrum dró þáttagreining út einn þátt sem skýrði 64,6% af 

heildardreifingunni og hjá vinum 64,7% af heildardreifingunni. 

 

 

Mynd 7-4 Dreifing breytunnar stuðningur foreldra 
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Mynd 7-5 Dreifing breytunnar stuðningur vina 

 

7.6 Líðan í skóla 

Líðan nemenda í skóla var mæld með fjórum spurningum, spurt var; Hversu vel finnst 

þér eftirfarandi staðhæfingar eiga við um þig? 1) Mér líður illa í skólanum, 2) Mig 

langar að hætta í skólanum, 3) Mig langar að skipta um skóla, 4) Mér semur illa við 

kennarana. Svarmöguleikar voru á 5 punkta kvarða (1= Á nær alltaf við um mig til 5= 

Á nær aldrei við um mig). Áreiðanleiki var ásættanlegur ( 0,782, SF 0,782). 

Þáttagreining dró út einn þátt sem skýrði 60,8% af heildardreifingunni. 

 

Mynd 7-6 Dreifing breytunnar líðan í skóla 
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7.7 Sjálfsálit 

Til að mæla sjálfsálit unglinga voru notaðar 10 spurningar. Þær voru eftirfarandi; 1) 

Mér finnst ég vera að minnsta kosti jafn mikils virði og aðrir, 2) Mér finnst ég hafa 

marga góða eiginleika, 3) Þegar allt kemur til alls sýnist mér ég vera 

misheppnaður/misheppnuð, 4) Ég get gert hlutina jafn vel og flestir aðrir, 5) Mér 

finnst það ekki vera margt sem ég get verið stolt(ur) af, 6) Ég hef jákvæða afstöðu til 

sjálfs/sjálfrar mín, 7) Þegar allt kemur til alls er ég ánægð(ur) með sjálfa(n) mig, 8) Ég 

vildi óska að ég bæri meiri virðingu fyrir sjálfum mér, 9) Stundum finnst mér ég 

sannarlega vera til einskis nýt(ur) og að lokum 10) Stundum finnst mér ég einskis 

virði. 

Svarmöguleikar voru á 4 punkta kvarða; á mjög vel við um mig, á frekar vel við um 

mig, á frekar illa við um mig, á mjög illa við um mig. Spurningu 1, 2, 4, 6 og 7 var 

snúið við til að svarmöguleikinn á mjög vel við um mig táknar lítið sjálfsálit og á mjög 

illa við um mig táknar gott sjálfsálit. Áreiðanleikinn reyndist góður ( 0,894, SF 0,897) 

og þáttagreining dró út einn þátt sem útskýrði 52,3% heildardreifingar. 

 

Mynd 7-7 Dreifing breytunnar sjálfsálit 
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7.8 Virðing vina 

Spurt var; Hvað telur þú skipta máli til að fá virðingu meðal vina þinna? Hér var 

notast við þrjár spurningar 1) Að drekka áfengi, 2) Að reykja sígarettur og 3) Að 

reykja hass. Svarmöguleikar voru á 5 punkta kvarða; eykur virðingu mikið, eykur 

virðingu nokkuð, hefur engin áhrif, minnkar virðingu nokkuð og minnkar virðingu 

mikið. 

Svarmöguleikum var snúið við hér svo að því hærra gildi sem nemendur fá því 

meiri virðingu telja þeir sig fá frá vinum við að drekka áfengi og reykja sígarettur og 

hass. Eftir að hafa snúið var spurningum voru þær lagðar saman til að mynda 

samsetta breytu. Áreiðanleikinn var góður fyrir virðingu vina ( 0,856, SF 0,856). 

Þáttagreining dró út einn þátt sem skýrði 77,8% af heildardreifingunni. 

 

Mynd 7-8 Dreifing breytunnar virðing vina 

 

7.9 Álit vina 

Spurt var; Hversu vel eða illa eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? 1) Stundum 

er nauðsynlegt að reykja sígarettur til að vera ekki utanveltu í vinahópnum, 2) 
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Svarmöguleikar voru á 4 punkta kvarða, mjög sammála, frekar sammála, frekar 
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Ákveðið var að snúa við svarmöguleikunum svo því hærra sem nemendur fá að á 

kvarðanum 1 til 4 því meira skipti álit jafningja þau máli, þetta var gert til að vera í 

samræmi við aðrar spurningar. Eftir að hafa snúið við þessum þremur spurningum 

voru þær lagðar saman í samsettu breytuna álit vina. Áreiðanleikinn var góður fyrir 

álit vina ( 0,812, SF 0,827) Þegar kom að þáttagreiningu dró hún út einn þátt sem 

skýrði 68,0% af heildardreifingunni. 

 

Mynd 7-9 Dreifing breytunnar álit vina 
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8.  Niðurstöður  

Tafla 8-1 Lýsandi tölfræði vímuefna 

  Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi Spönn 

Áfengi 
     Stelpur 4x eða oftar 1,11 0,46 1 7 6 

Stelpur 3x eða sjaldnar 1,36 0,77 1 7 6 

Strákar 4x eða oftar 1,14 0,51 1 7 6 

Strákar 3x eða sjaldnar 1,34 0,85 1 7 6 

Sígarettur 
     Stelpur 4x eða oftar 1,13 0,53 1 6 5 

Stelpur 3x eða sjaldnar 1,62 1,39 1 7 6 

Strákar 4x eða oftar 1,17 0,76 1 7 6 

Strákar 3x eða sjaldnar 1,51 1,33 1 7 6 

Hass 
     Stelpur 4x eða oftar 1,01 0,12 1 3 2 

Stelpur 3x eða sjaldnar 1,20 0,85 1 7 6 

Strákar 4x eða oftar 1,08 0,48 1 7 6 

Strákar 3x eða sjaldnar 1,22 0,90 1 7 6 

 

8.1 Lýsandi tölfræði vímuefna 

Eitt af því fyrsta sem ákveðið var að skoða nánar var hvernig svarmöguleikar 

spurninga sem sneru að vímuefnum kæmu út. Ef rýnt er í töflu 8.1 sést fljótlega að 

munur er á milli þeirra sem æfa 4x eða oftar í viku og þeim sem æfa 3x eða sjaldnar í 

viku óháð því hvort kynið um ræðir þegar meðaltöl eru skoðuð. Sérstaklega mikill 

munur er þegar kemur að sígarettum, því næst kemur áfengið og minnsti munur er á 

hassi. Önnur áhugaverð niðurstaða var sú að strákar sem æfa 4x eða oftar í viku 

væru með lægra meðaltal samanborið við stelpur sem æfa 3x eða sjaldnar í viku. Hjá 

báðum kynjum sem æfa 3x eða sjaldnar í viku munar ekki miklu á milli nema að því 

leytinu til að stelpur eru duglegri við að reykja. Þá eru meðaltölin upptalin en þegar 

kemur að staðalfrávikum þá sést að dreifnin er meiri hjá stelpum og strákum sem æfa 

3x eða sjaldnar í viku. Því lægra sem staðalfrávikið er því meiri einsleitni er um að 

ræða, stelpur og strákar sem æfa 4x eða oftar í viku koma því út sem einsleitnari 

hópar heldur en stelpur og strákar sem æfa 3x eða sjaldnar í viku. 
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Tafla 8-2 Lýsandi tölfræði samsettra breyta úr öllu gagnasafninu 

  Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi Spönn 

Stuðningur foreldra 3,43 0,59 1 4 3 

Stuðningur vina 3,16 0,67 1 4 3 

Líðan í skóla 4,31 0,83 1 5 4 

Sjálfsálit 3,12 0,62 1 4 3 

Virðing vina 2,07 0,93 1 5 4 

Álit vina 1,22 0,49 1 4 3 

 

8.2 Lýsandi tölfræði samsettra breyta úr öllu gagnasafninu 

Mest áberandi er hversu lágt meðaltal álit vina er eða 1,22 og staðalfrávikið 0,49 er 

einnig lægst. Unglingarnir virðast því ekki telja að það skipti miklu máli að þau neyti 

vímuefna til að vera ekki utanvelta í sínum vinahóp. Svipuð niðurstaða er hvað varðar 

virðingu vina eða meðaltal 2,07 af 5. Virðing vina hefur meiri breytileika heldur en álit 

vina eins og sést á staðalfrávikum þeirra, taka verður þó tillit til að virðing vina er á 5 

punkta kvarða og álti vina á 4 punkta kvarða. Sjálfsálit kemur vel út miðað við að um 

unglingsár sé að ræða þar sem einstaklingurinn er fastur í millibils ástandi eins og 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (1993) fjallar um. 

 

8.3 Stelpur sem æfa 4x eða oftar í viku 

Byrjað er að stjórna fyrir áhrifum reykinga síðustu 30 daga og notkunar hass um 

ævina. Báðar breyturnar hafa marktæk áhrif á áfengisneyslu. Fyrir hvern heilan á 

kvarðanum 1 til 7 sem nemendur fá hærra hækkar áfengisneysla um 0,447 fyrir 

reykingar og 0,284 fyrir hass á kvarðanum 1 til 7. Samband reykinga er sterkt eða 

0,505 og hass frekar veikt samband eða 0,071. 

Í líkani 2 er stuðningi foreldra og vina ásamt líðan í skóla bætt við jöfnuna. Áhrif 

reykinga og hass haldast áfram marktæk og áhrif þess eru nánast þau sömu bæði 

hvað varðar óstaðlaða og staðlaða hallatölu. Af þeim breytum sem bætt var við er 

stuðningur foreldra það eina sem hefur marktæk áhrif á áfengisneyslu. Stuðningur 

foreldra reynist draga úr áfengisneyslu, fyrir hvern heilan á kvarðanum 1 til 4 sem er 

svarað hærra varðandi stuðning foreldra lækkar áfengisneysla um 0,109 á 

kvarðanum 1 til 7. Stuðningur foreldra er hér veikt samband eða -0,117. 
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Tafla 8-3 Marktektarpróf fyrir síðustu 30 daga drukkin *Stelpur sem æfa 4x eða oftar í viku 

  
Líkan 1 

 
Líkan 2 

 
Líkan 3 

 
Líkan 4 

 
Líkan 5 

    

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala  

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala  

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala  

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala  

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

Vímuefni 
               Reykingar síðustu 30 daga 
 

0,447* 0,505 
 

0,428* 0,483 
 

0,359* 0,425 
 

0,345* 0,380 
 

0,341* 0,375 

Heildarneysla hass um ævina 
 

0,284* 0,071 
 

0,269* 0,069 
 

0,375* 0,104 
 

0,331* 0,094 
 

0,328* 0,093 

Stuðningur og líðan 
               Stuðningur foreldra 
 

---- ---- 
 

-0,109* -0,117 
 

-0,102* -0,120 
 

-0,088* -0,104 
 

-0,088* -0,104 

Stuðningur vina 
 

---- ---- 
 

0,024 0,028 
 

0,035 0,046 
 

0,030 0,040 
 

0,030 0,040 

Líðan í skóla 
 

---- ---- 
 

-0,010 -0,055 
 

-0,007 -0,045 
 

-0,003 -0,021 
 

-0,003 -0,022 

Viðhorf 
               Sjálfsálit 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,009 0,013 
 

0,018 0,025 
 

0,018 0,026 

Vinahópurinn 
               Virðing vina 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,051* 0,098 
 

0,053* 0,101 

Álit vina 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,247* 0,140 
 

0,253* 0,142 

Menntun móður 
               Ekki vitað 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,056 0,045 

Lauk grunnskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,040 0,028 

Hóf framhaldsskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,043 0,035 

Lauk framhaldsskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,012 0,012 

Hóf háskólanám 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

-0,009 -0,004 

Menntun föður 
               Ekki vitað 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

-0,047 -0,040 

Lauk grunnskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

-0,050 -0,030 

Hóf framhaldsskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

-0,006 -0,004 

Lauk framhaldsskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

-0,028 -0,032 

Hóf háskólanám 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

-0,120 -0,055 

Fasti jöfnu   0,350     0,873     0,693     0,320     0,330   

R²   0,280     0,298     0,249     0,276     0,282   

*p 0,05 < (tvíhliðapróf) 
               N = 961 
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Sjálfsáliti er bætt við í líkani 3 til að meta áhrif eigin viðhorfs til sjálfs síns. Það 

reynist ekki hafa nein marktæk áhrif á áfengisneyslu. Þar að auki breytir það ekki 

þeim niðurstöðum sem fengist höfðu  úr líkani 2. 

Til að meta áhrif vinahópsins er stjórnað fyrir virðingu og áliti vina. Þær breytur 

draga ekki úr áhrifum reykinga, hass og stuðningur foreldra koma þó inn sem 

marktækar. Nú hækkar aftur skýrð dreifing og er komin í 27,6%. Einnig er hægt að 

sjá að áhrif reykinga lækka úr 0,425 í 0,380 ef stöðluð hallatala er skoðuð. Virðing og 

álit vina hafa sömu áhrif hér, þ.e. að auka áfengisneyslu. Því meiri virðingu sem 

stelpur sem æfa 4x eða oftar í viku telja sig fá frá vinahópnum með því að neyta 

vímuefna því líklegri eru þær til að hafa neytt áfengis síðustu 30 daga. Að sama skapi 

eru þær líklegri til að neyta áfengis eftir því hversu mikið þær telji að notkun vímuefna 

auki álit sitt í vinahópnum. Áhrif álits eru sterkari en þar hækkar það áfengisneyslu 

um 0,247 á kvarðanum 1 til 7 fyrir hvern heilan hærra sem þær fá á kvarðanum 1 til 4 

í áliti. Virðing vina eykur áfengisneyslu um 0,051 á kvarðanum 1 til 7 fyrir hvern 

heilan hærra á kvarðanum 1 til 5 í virðingu. 

Í lokin sést í líkani 5 að menntun móður og föður hefur verið bætt við jöfnuna. Hér 

reynast þær breytur ekki hafa nein marktæk áhrif og bæta í raun engu við þær 

niðurstöður sem komnar eru. Stuðningur foreldra skiptir meira máli heldur en 

menntun foreldra sem er það eina sem hægt er að taka úr þessu líkani. 

 

8.4 Stelpur sem æfa 3x eða sjaldnar í viku 

Stjórnað er fyrir reykingum og hassi í líkani 1 og reynast báðar breyturnar hafa 

marktæk áhrif á áfengisneyslu síðustu 30 daga. Ef niðurstöðurnar hér eru bornar 

saman við líkan 1 í töflu 8.3 sjáum við að um svipuð sterk sambönd er að ræða. 

Munur er þó hvað varðar aukningu í óstaðlaðri hallatölu þar sem reykingar og hass 

hafa meiri áhrif á kvarðanum 1 til 7 í áfengisneyslu hjá stelpum sem æfa 4x eða oftar 

í viku samanborið við stelpur sem æfa 3x eða sjaldnar í viku. 
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Tafla 8-4 Marktektarpróf fyrir síðustu 30 daga drukkin *Stelpur sem æfa 3x eða sjaldnar í viku 

  
Líkan 1 

 
Líkan 2 

 
Líkan 3 

 
Líkan 4 

 
Líkan 5 

    

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

Vímuefni 
               Reykingar síðustu 30 daga 
 

0,282* 0,503 
 

0,276* 0,489 
 

0,267* 0,472 
 

0,228* 0,397 
 

0,239* 0,425 

Heildarneysla hass um ævina 
 

0,088* 0,097 
 

0,077* 0,085 
 

0,114* 0,120 
 

0,111* 0,117 
 

0,115* 0,124 

Stuðningur og líðan 
               Stuðningur foreldra 
 

---- ---- 
 

-0,028 -0,022 
 

-0,016 -0,012 
 

0,005 0,004 
 

0,013 0,010 

Stuðningur vina 
 

---- ---- 
 

0,067* 0,052 
 

0,077* 0,060 
 

0,087* 0,068 
 

0,072* 0,057 

Líðan í skóla 
 

---- ---- 
 

-0,012* -0,051 
 

-0,008 -0,036 
 

-0,002 -0,007 
 

0,000 -0,001 

Viðhorf 
               Sjálfsálit 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

-0,052* -0,045 
 

-0,020 -0,018 
 

-0,012 -0,010 

Vinahópurinn 
               Virðing vina 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,142* 0,162 
 

0,142* 0,165 

Álit vina 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,219* 0,113 
 

0,172* 0,090 

Menntun móður 
               Ekki vitað 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,072 0,035 

Lauk grunnskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,061 0,028 

Hóf framhaldsskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,070 0,032 

Lauk framhaldsskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,065 0,036 

Hóf háskólanám 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,046 0,013 

Menntun föður 
               Ekki vitað 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

-0,010 -0,005 

Lauk grunnskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

-0,037 -0,015 

Hóf framhaldsskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,004 0,001 

Lauk framhaldsskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,040 0,024 

Hóf háskólanám 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,101 0,019 

Fasti jöfnu   0,797     0,891     0,883     0,127     0,064   

R²   0,310     0,310     0,320     0,358     0,380   

*p 0,05 < (tvíhliðapróf) 
               N = 2554 
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Er stuðningi foreldra og vina ásamt líðan í skóla er stjórnað fyrir sést að áhrif 

reykinga og hass haldast áfram marktæk. Þessar breytur draga ekki að ráði úr 

sambandi reykinga og neyslu hass. Hér er stuðningur foreldra ekki marktækur en ef 

litið er aftur til töflu 8.3 sést að stuðningur foreldra var marktækur í líkani 2. 

Stuðningur vina og líðan í skóla reynast marktæk hér en voru að sama skapi ekki 

marktæk hjá stelpum sem æfa 4x eða oftar í viku. Þegar um stuðning vina er að 

ræða hefur það þau áhrif að hækka áfngisneyslu þrátt fyrir að sambandið sé veikt 

eða 0,052. Líðan í skóla dregur hins vegar úr áfengisneyslu og er rétt eins og 

stuðningur vina veikt samband. 

Sjálfsálit reynist í líkani 3 vera marktækt sem það var ekki hjá stelpum sem æfa 4x 

eða oftar í viku. Hér reynist sjálfsálitið draga úr áfengisneyslu, þ.e.a.s. því betra 

sjálfsálit sem stelpur sem æfa 3x eða sjaldnar í viku hafa því ólíklegri eru þær til þess 

að neyta áfengis. Reykingar og hass haldast áfram marktæk en aukning verður hjá 

hassi þar sem sambandið styrkist. Sjálfsálit miðlar því ef til vill áhrifum hass að 

einhverju leyti. Að lokum fellur samband líðan í skóla sem var marktækt í líkani 2 og 

reynist ómarktækt eftir að sjálfsáliti var bætt við í jöfnuna. 

Í líkani 4 er stjórnað fyrir virðingu og áliti vina. Báðar þessar breytur reynast hafa 

marktæk áhrif á áfengisneyslu síðustu 30 daga og eru að auka við skýrða dreifingu 

sem fer úr 32% upp í 35,8%. Virðing vina eykur áfengisneyslu, þ.e. að því meira sem 

stelpur sem æfa 3x eða sjaldnar í viku telja virðingu sína aukast við að nota vímuefni 

því líklegri eru þær til að drekka áfengi. Að sama skapi hefur áhrif vina sömu áhrif þar 

sem ef þær telji sig aukast í áliti þá séu þær líklegri til að drekka áfengi. Álitið sem 

stelpurnar telja sig fá frá vinahópnum virðist því miðla hluta af áhrifum reykinga, þar 

sem álit eykur áfengisneyslu rétt eins og reykingar. Einnig sést að sjálfsálit sem var 

marktækt í líkani 3 fellur hér, viðhorf vinahópsins því hafa sterkari áhrif heldur en 

viðhorf til sjálfs síns. 

Að lokum er menntun móður og föður bætt við og reynast þær breytur ekki hafa 

nein marktæk áhrif rétt eins og hjá stelpum sem æfa 4x eða oftar í viku. Aðrar breytur 

í jöfnunni haldast svipuðar og því lítið sem ekkert sem menntun foreldra er að bæta 

við hvað varðar áfengisneyslu síðustu 30 daga. 
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8.5 Strákar sem æfa 4x eða oftar í viku 

Í líkani 1 er stjórnað fyrir reykingum og hassneyslu. Báðar breytur reynast marktækar 

rétt eins og hjá stelpum sem æfa 4x eða oftar í viku. Meiri munur er á styrkleika 

sambandsins þegar kemur að hassi heldur en reykingum. Áhrif óstaðlaðrar hallatölu 

eru meiri hjá stelpum sem æfa 4x eða oftar í viku eða 0,284 á móti 0,152 hjá 

strákunum. Staðlaða hallatalan er samt hærri hjá strákunum eða 0,133 á móti 0,071. 

Þegar stuðningi foreldra og vina ásamt líðan í skóla er bætt við jöfnuna haldast 

áhrif reykinga og hassneyslu. Stuðningur foreldra sem var marktækur hjá stelpum 

sem æfa 4x eða oftar í viku er í þessari töflu ómarktækur. Stuðningur foreldra dregur 

því ekki úr áfengisneyslu strákanna. Stuðningur vina er hér hinsvegar marktækur en 

hann hafði verið ómarktækur hjá stelpum sem æfa 4x eða oftar í viku. Hér hefur 

stuðningur vina áhrif á áfengisneyslu á þann hátt að hún verður meiri eftir því sem 

stuðningur vinanna er meiri. Sambandið fyrir stuðning vina er veikt eða 0,055. Líðan í 

skóla er að lokum ómarktæk rétt eins og hjá stelpum sem æfa 4x í viku eða oftar. 

Er sjálfsáliti er bætt við jöfnuna kemur það út sem ómarktæk breyta rétt eins og hjá 

stelpum sem æfa 4x eða oftar í viku. Viðhorf stráka sem æfa 4x eða oftar í viku til 

sjálfs síns virðist því ekki hafa áhrif á áfengisneyslu þeirra. Örlítið dregur úr áhrifum 

stuðnings vina en áhrif reykinga og hassneyslu haldast nánast þau sömu. 

Til að meta áhrifin frá vinahópnum var stjórnað fyrir virðingu og áliti. Marktæk áhrif 

sjást þegar álit vina er skoðað, þar sem áfengisneysla eykst eftir því meira sem 

strákarnir telja sig aukast í áliti hjá vinahópnum við að neyta vímuefna. Sambandið er 

veikara en það var hjá stelpunum, því virðist vera sem að stelpurnar séu líklegri til að 

neyta áfengis heldur en strákarnir ef þær telji það auka álit sitt. Skýrð dreifing hækkar 

hér mest og fer úr 31,2% upp í 34,1%. Vinahópurinn hefur því eitthvað til málanna að 

leggja. Virðing vina var ómarktæk hér en hún var marktæk hjá stelpum sem æfa 4x 

eða oftar í viku. 

Við að stjórna fyrir menntun móður og föður kom í ljós að ef ekki er vitað um 

menntun móður eykst áfengisneysla. Strákar sem vita því ekki menntun móður sinnar 

eru því líklegri til áfengisdrykkju, sambandið er þó veikt eða 0,067. Menntun móður 

og föður var til samanburðar ekki marktæk hjá stelpum sem æfa 4x eða oftar í viku.  
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Tafla 8-5 Marktektarpróf fyrir síðustu 30 daga drukkinn *Strákar sem æfa 4x eða oftar í viku 

  
Líkan 1 

 
Líkan 2 

 
Líkan 3 

 
Líkan 4 

 
Líkan 5 

    

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

Vímuefni 
               Reykingar síðustu 30 daga 
 

0,316* 0,466 
 

0,317* 0,469 
 

0,322* 0,487 
 

0,302* 0,455 
 

0,297* 0,409 
Heildarneysla hass um ævina 

 
0,152* 0,133 

 
0,142* 0,117 

 
0,140* 0,116 

 
0,195* 0,147 

 
0,197* 0,149 

Stuðningur og líðan 
               Stuðningur foreldra 
 

---- ---- 
 

0,010 0,009 
 

0,014 0,013 
 

0,017 0,017 
 

0,024 0,023 
Stuðningur vina 

 
---- ---- 

 
0,046* 0,055 

 
0,035 0,043 

 
0,045* 0,050 

 
0,045* 0,055 

Líðan í skóla 
 

---- ---- 
 

-0,009 -0,048 
 

-0,008 -0,044 
 

-0,006 -0,029 
 

-0,004 -0,021 
Viðhorf 

               Sjálfsálit 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

-0,005 -0,004 
 

0,017 0,016 
 

0,020 0,019 
Vinahópurinn 

               Virðing vina 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,024 0,041 
 

0,021 0,037 
Álit vina 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
0,139* 0,088 

 
0,138* 0,087 

Menntun móður 
               Ekki vitað 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,093* 0,067 
Lauk grunnskóla 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
0,024 0,015 

Hóf framhaldsskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,032 0,018 
Lauk framhaldsskóla 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
0,018 0,015 

Hóf háskólanám 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,017 0,007 
Menntun föður 

               Ekki vitað 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,025 0,016 
Lauk grunnskóla 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
0,020 0,011 

Hóf framhaldsskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,020 0,010 
Lauk framhaldsskóla 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
0,051 0,047 

Hóf háskólanám 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,030 0,010 

Fasti jöfnu   0,604     0,603     0,611     0,241     0,140   

R²   0,288     0,297     0,312     0,341     0,348   

*p 0,05 < (tvíhliðapróf) 
               N = 1230 
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8.6. Strákar sem æfa 3x eða sjaldnar í viku 

Við að stjórna fyrir reykingum og hassneyslu kom í ljós að báðar breyturnar reynast 

marktækar. Styrkur samband reykinga og hass er hér mjög svipað og við sjáum hjá 

strákum sem æfa 4x eða oftar í viku. Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við 

stelpur sem æfa 3x eða sjaldnar í viku sést að áhrif reykinga og hass eru aðeins 

sterkari hjá strákunum sem æfa 3x eða sjaldnar í viku. 

Stuðningi foreldra og vina ásamt líðan í skóla var stjórnað fyrir í líkani 2. 

Stuðningur vina og líðan í skóla reyndust vera marktækar breytur þar sem stuðningur 

vina eykur áfengisneyslu en líðan í skóla dregur úr áfengisneyslu. Ef skoðað er 

þessa niðurstöðu út frá kynjamuni þá sést að áhrifin eru sterkari hjá strákum sem æfa 

3x eða sjaldnar í viku í samanborði við stelpur sem æfa 3x eða sjaldnar í viku. 

Óstöðluð hallatala hjá strákunum 0,085 á móti 0,067 og líðan í skóla er -0,024 á móti 

-0,012 samanborið við stelpurnar. Áhrif stuðnings vina hefur einnig meiri áhrif hér 

heldur en hjá strákum sem æfa 4x eða oftar í viku og hjá þeim hópi var líðan í skóla 

ekki marktæk til samanburðar. Áhrif reykinga og hass haldast í þessari töflu mjög 

svipuð í líkani 2 eins og þau gerðu í líkani 1. 

Í líkani 3 þegar sjálfsáliti er bætt við jöfnuna hefur það engin mælanleg áhrif á þá 

niðurstöðu sem sást í líkani 2. Það er nánast sama niðurstaða og sést hjá strákum 

sem æfa 4x eða oftar í viku. Hjá stelpum sem æfa 3x eða sjaldnar í viku var í líkani 3 

sjálfsálit marktækt og dró úr áfengisneyslu til samanburðar. 

Þegar virðingu og áliti vina var stjórnað fyrir kom í ljós að þær breytur voru 

marktækar. Virðing vina er að auka áfengisneyslu rétt eins og það gerði hjá stelpum 

sem æfa 3x eða sjaldnar í viku, sambandið var þó sterkara hjá stelpunum sem æfa 

3x eða sjaldnar í viku. Hjá strákum sem æfa 4x eða oftar í viku var virðing vina 

ómarktæk. Álit vina er nánast eins hjá báðum kynjum sem æfa 3x eða sjaldnar í viku. 

Hjá strákum sem æfa 4x eða oftar í viku var álit vina veikara samband heldur en hjá 

strákunum sem æfa 3x eða sjaldnar í viku. Þeir strákar sem sem æfa 4x eða oftar í 

viku eru því ólíklegri til að hafa neytt áfengis ef þeir telja sig vaxa í áliti samanborið 

við þá stráka sem æfa 3x eða sjaldnar í viku. Styrkur sambands reykinga og 

hassneyslu fellur og virðist því vera að einhverju leyti miðlað af áliti og virðingu vina, 

það sama á við um líðan í skóla. 
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Tafla 8-6 Marktektarpróf fyrir síðustu 30 daga drukkinn *Strákar sem æfa 3x eða sjaldnar í viku 

  
Líkan 1 

 
Líkan 2 

 
Líkan 3 

 
Líkan 4 

 
Líkan 5 

    

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

Vímuefni 
               Reykingar síðustu 30 daga 
 

0,318* 0,494 
 

0,298* 0,476 
 

0,279* 0,471 
 

0,248* 0,425 
 

0,244* 0,419 
Heildarneysla hass um ævina 

 
0,115* 0,120 

 
0,089* 0,093 

 
0,094* 0,105 

 
0,057* 0,064 

 
0,054* 0,062 

Stuðningur og líðan 
               Stuðningur foreldra 
 

---- ---- 
 

-0,041 -0,031 
 

-0,024 -0,019 
 

-0,015 -0,012 
 

-0,011 -0,009 
Stuðningur vina 

 
---- ---- 

 
0,085* 0,071 

 
0,082* 0,073 

 
0,087* 0,078 

 
0,084* 0,075 

Líðan í skóla 
 

---- ---- 
 

-0,024* -0,102 
 

-0,021* -0,093 
 

-0,012* -0,054 
 

-0,012* -0,055 
Viðhorf 

               Sjálfsálit 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,000 0,000 
 

0,035 0,027 
 

0,034 0,026 
Vinahópurinn 

               Virðing vina 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,101* 0,128 
 

0,105* 0,133 
Álit vina 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
0,208* 0,121 

 
0,203* 0,118 

Menntun móður 
               Ekki vitað 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,010 0,005 
Lauk grunnskóla 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
0,088 0,036 

Hóf framhaldsskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,050 0,021 
Lauk framhaldsskóla 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
-0,004 -0,002 

Hóf háskólanám 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,033 0,010 
Menntun föður 

               Ekki vitað 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

-0,022 -0,012 
Lauk grunnskóla 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
0,026 0,010 

Hóf framhaldsskóla 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

-0,034 -0,011 
Lauk framhaldsskóla 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

 
0,022 0,013 

Hóf háskólanám 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

---- ---- 
 

0,116 0,024 

Fasti jöfnu   0,718     1,080     0,987     0,337     0,325   

R²   0,316     0,328     0,325     0,349     0,349   

*p 0,05 < (tvíhliðapróf) 
               N = 2161 
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Er menntun móður og föður var stjórnað fyrir reyndist það vera ómarktækt rétt eins 

og hjá stelpum sem æfa 3x eða sjaldnar í viku. Eini munurinn í samanburði við stráka 

sem æfa 4x eða oftar í viku er hvað varðar þegar menntun móður er ekki vitað sem 

var marktækur hjá þeim hópi. Menntun foreldra er hér að hafa lítil sem engin áhrif á 

þær niðurstöður sem voru þegar komnar fram í líkani 4. 

 

8.7 Samantekt niðurstaðna 

Fyrst kom í ljós í töflu 8.1 að stelpur og strákar sem æfa 4x eða oftar í viku hafi lægri 

meðaltöl þegar kemur að vímuefnunum. Einnig voru staðalfrávik þeirra lægri svo þau 

innihalda einsleitnari hópa. Áhugaverð niðurstaða var sú að strákar sem æfa 4x eða 

oftar í viku voru með lægra meðaltal vímuefnaneyslu heldur en stelpur sem æfa 3x 

eða sjaldnar í viku. 

Í töflu 8.2 sáum við að mest áberandi var hversu lágt meðaltal álit vina var. 

Unglingarnir virðast því ekki telja að það skipti miklu máli að þau neyti vímuefna til að 

hækka í áliti innan vinahópsins. Sama niðurstaða var hvað varðaði virðingu og áhrif 

vinahópsins þegar kemur að neyslu vímuefna. 

Við að skoða hópana fjóra kemur glöggt í ljós að áhrif reykinga á áfengisneyslu er 

veigamesti þátturinn í öllum hópunum. Hassneysla um ævina var einnig marktæk í 

öllum hópum. 

Stuðningur foreldra var einungis marktækur hjá stelpum sem æfa 4x eða oftar í 

viku og dró þá úr áfengisneyslu þeirra á meðan stuðningur vina var marktækur í 

öllum hópum nema hjá stelpum sem æfa 4x eða oftar í viku. Stuðningur vina hafði 

alltaf þau áhrif að auka áfengisneyslu. Hópurinn sem samanstendur af stelpum sem 

æfa 4x eða oftar í viku sker því sig úr þegar kemur að stuðningi foreldra og vina. 

Líðan í skóla var marktæk í einum hóp, hjá strákum sem æfa 3x eða sjaldnar í viku 

og dró þá úr áfengisneyslu þeirra. 

Sjálfsálit var ómarktækt í öllum hópunum, það mældist einu sinni vera marktækt í 

líkani 3 hjá stelpum sem æfa 3x eða sjaldnar í viku en féll síðan um leið og stjórnað 

var fyrir virðingu og áliti vina. 

Virðing vina var að auka áfengisneyslu og var marktæk í öllum hópnum nema hjá 

strákum sem æfa 4x eða oftar í viku. Álit vina jók áfengisneyslu og var marktækt í 

öllum hópunum. Þessar tvær breytur miðluðu áhrifum reykinga í öllum töflum en 

mismikið samt. 
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Menntun móður og föður var í öllum töflunum ómarktæk fyrir utan að þegar ekki 

var vitað um menntun móður hjá strákum sem æfa 4x eða oftar í viku. Menntun 

foreldra hefur því ekki marktæk áhrif á áfengisneyslu unglinga. 

 

9.  Umræða 

Reykingar síðustu 30 daga var sú breyta sem spáði best fyrir um neyslu áfengis 

síðustu 30 daga. Áhugavert var að þegar stjórnað var fyrir virðingu og áliti vina í 

líkani 4 hjá stelpum og strákum sem æfa 3x eða sjaldnar í viku að áhrif reykinga féllu 

þá mest í fjölbreytuaðhvarfsgreiningunni. Hjá stelpunum fór staðlaða hallatalan úr 

0,472 niður í 0,397 og hjá strákunum úr 0,471 niður í 0,425. Í líkani 4 var stjórnað 

fyrir virðingu og áliti vina sem voru að miðla áhrifum reykinga. Út frá því mætti túlka 

niðurstöðurnar á þann veg að álit og virðing vina hafi áhrif á reykingar síðustu 30 

daga sem hefur svo aftur á móti áhrif á neyslu áfengis síðustu 30 daga. Sambandinu 

er því að hluta til miðlað af vinahópnum. Áhrif þessarar miðlunar voru sterkari hjá 

stelpum sem æfa 3x eða sjaldnar í viku samanborið við stráka sem æfa 3x eða 

sjaldnar í viku. Mögulega tengist það því að hærra meðaltal er hjá stelpum varðandi 

reykingar heldur en hjá strákum eins og sést í töflu 8.1. Einnig sést í mynd 7.2 að 

fleiri strákar segjast ekkert hafa reykt síðustu 30 daga eða 83,3% á móti 78,4% hjá 

stelpum. Velta má fyrir sér einnig hvort að stelpur leggi meira upp úr því að hafa gott 

álit og virðingu frá vinahópnum heldur en strákar almennt. Annað sem virðist hafa 

áhrif á miðlunina er félagslegt taumhald. Það sést að reykingar falla meira hjá báðum 

kynjum sem æfa 3x eða sjaldnar í viku samanborið miðað við bæði kyn sem æfa 4x 

eða oftar í viku. Þeir sem æfa 4x eða oftar í viku geta fengið álit frá vinum innan 

íþróttarinnar fyrir hluti ótengda vímuefnum sem að þeir sem æfa 3x eða sjaldnar í 

viku hafa ekki alveg sama möguleika á að fá vegna minni þátttöku sinnar í íþróttum. 

Miðlunarsambandið fyrir reykingar og áhrif vinahópsins var ekki eins sterkt þegar 

skoðað var stelpur og stráka sem æfa 4x eða oftar í viku. Eins og kemur fram í 

umfjöllun Edwin Sutherland (Inga Dóra Sigfúsdóttir, o.fl., 1998) um mikilvægi ólíkra 

tengsla þá hélt hann því fram að öll frávikshegðun væri lærð. Ef einstaklingur þekki 

aðra sem stundi slíkt athæfi og hafi jákvæð viðhorf til slíkrar hegðunar þá sé sá sami 

líklegur til að taka upp sömu viðmið og gildi. Stelpur og strákar sem æfa 4x eða oftar 

í viku eru því líklegri til að hafa lært ákveðin viðmið og gildi er tengjast 

vímuefnanotkun, hvort sem er frá þjálfara eða jafningjum. Kenningin leggur áherslu á 
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að einstaklingar hafi ólík tengsl við ýmsa aðila og þrátt fyrir að þeir sem stundi íþróttir 

4x eða oftar í viku þekki aðra sem stundi frávikshegðun, þá verja þau miklu meiri tíma 

með íþróttahópnum heldur en þeir sem æfa 3x eða sjaldnar í viku. Ef stundaðar eru 

skipulagðar íþróttir 4x eða oftar í viku þá ættu tengslin samkvæmt félagslegri 

samstöðu kenningunni (Turner, o.fl., 2007) að hafa þau áhrif að bæði stelpur og 

strákar sem æfa 4x eða oftar í viku séu ólíklegri til að sýna af sér hegðun sem brýtur í 

bága við þær hugmyndir sem ríkja innan hópsins, t.d. neyslu á vímuefnum þar sem 

þau séu svo samtengd hópnum. 

Við úrvinnslu gagnanna var ein spurning sem notuð var sem hefur sína annmarka. 

Það var breytan sem spyr um notkun hass, það er bara spurt um yfir ævina en ekki 

síðustu 30 daga rétt eins og var gert með áfengi og sígarettur. Einstaklingur gæti 

hafa prufað hass 10 sinnum um ævina en hvort það sé á síðustu 3 árum eða síðustu 

3 mánuðum skiptir máli rétt eins og Ómar Kristmundsson (1985) bendir á varðandi 

magn yfir tíma. Breytan var samt notuð þar sem við töldum okkur ekki geta sleppt 

henni þrátt fyrir annmarka hennar. Spurningin hafði líka þann kost að vera á 7 punkta 

kvarða rétt eins og breyturnar sem mæla áfengis- og sígarettuneyslu síðustu 30 

daga. 

Ef bornir eru saman strákar sem æfa 4x eða oftar í viku og 3x eða sjaldnar í viku 

kom út áhugaverð niðurstaða varðandi notkun hass um ævina. Í líkani 5 sást að hjá 

strákum sem æfa 4x eða oftar í viku hefur neysla hass um ævina mun sterkari áhrif 

heldur en hjá strákum sem æfa 3x eða sjaldnar í viku á áfengisneyslu. Væntanlega 

er það vegna þess að þeir strákar sem æfa 4x eða oftar í viku og hafa þegar stundað 

frávikshegðun, s.s. neytt hass um ævina þá hefur taumhald í íþróttinni ekki getað haft 

áhrif á þá eins og aðra sem stunda íþróttir 4x eða oftar í viku. Það hlýtur því að vera 

eitthvað annað í þeirra fari sem að veldur þessari frávikshegðun, hvort sem er 

aðstæður heima fyrir eða persónuleiki þeirra. Þegar þeir hafa nú þegar stundað 

frávikshegðun áður í formi hassneyslu hvað ætti þá að stoppa þá í að halda þeirri 

hegðun áfram og drekka áfengi? 

Stuðningur foreldra var einungis marktækur hjá stelpum sem æfa 4x eða oftar í 

viku. Sú niðurstaða er í samræmi við viðtalið sem var tekið við 15 ára stúlku eins og 

Þórólfur o.fl. (1994) sögðu frá. Stúlkan lýsti því hvernig það skipti máli að fá stuðning 

frá foreldrum varðandi mætingu á æfingar og að henni fyndist alltaf sjálfsagt að 

strákar færu á æfingar en ekki stelpur. Íþróttaiðkunin ein og sér hefur sitt taumhald en 

þegar stuðningur foreldra bætist við hafa þær meiru að „fórna“ heldur en þær stelpur 
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sem ekki hafa stuðning foreldra. Ætla mætti að minni áfengisneysla þeirra stelpna 

sem æfa 4x eða oftar í viku eigi sér hliðstæðu út frá þeim upplýsingum sem komu 

fram í viðtalinu. 

Stuðningur vina var að hafa meiri áhrif á áfengisneyslu þeirra sem stunda íþróttir 

3x eða sjaldnar í viku hjá báðum kynjum. Hér er hægt að tengja við mikilvægi ólíkra 

tengsla kenningu hans Edwin Sutherlands sem Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl. (1998) 

vitna í. Samkvæmt kenningu hans er einstaklingur líklegri til að læra eða taka upp 

þau viðmið sem eru ríkjandi í vinahópnum. Því meiri tíma sem þau eyða með vinum 

sínum þeim mun líklegri séu þau til að reykja og neyta vímuefna ef slík hegðun 

viðgengst í vinahópnum. Nú er skiptingin í 4x eða oftar í viku og 3x eða sjaldnar í 

viku mjög einföld. Skiptingin segir einungis hversu oft viðkomandi stundi íþróttir, þ.e. 

að segja hversu miklum tíma viðkomandi verji í íþróttina. Það kom í ljós að meðaltöl 

þeirra sem æfa 4x eða oftar í viku eru lægri hvað varðar vímuefnanotkun og einnig 

að algengara er á meðal þeirra sem æfa 4x eða oftar í viku að hafa aldrei prófað 

vímuefni. Þeir sem æfa 4x eða oftar í viku ættu því að vera líklegri til að taka upp þau 

viðmið og gildi sem ríkja innan síns hóps þar sem þau verja svo miklum tíma í viku 

hverri með þeim. 

Við teljum okkur sjá viss ummerki millibils ástands eins og Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir (1993) fjallar um. Sjálfsálitið reyndist vera ómarktækt í öllum töflunum 

en það einblínir á eigin viðhorf til sjálfs síns og hæfileika sinna. Þar sem unglingsárin 

eru viðkvæmur tími kom ekki á óvart að sjá að viðhorf og álit vinahópsins hefði meiri 

áhrif heldur en sjálfsálit. Unglingarnir virðast því vera meðvitaðir um hvernig viss 

athæfi eins og neysla vímuefna í þessu tilviki hafi áhrif á skoðanamyndun 

vinahópsins. Það er í vinahópnum sem þau fá viðbrögð t.d. við neyslu vímuefna. 

Þegar kom að menntun foreldra sást að hún var ómarktæk alls staðar nema þegar 

strákar sem æfa 4x eða oftar í viku eiga móður sem þeir vita ekki um menntun 

hennar samanborið við þá sem eiga móður sem hefur lokið háskólanámi. Sú 

niðurstaða er því ekki merkileg. En þeir sem vita ekki menntun móður eru að öllum 

líkindum annaðhvort í lélegum tengslum við hana eða engum. Menntun foreldra hefði 

kannski orðið marktæk ef henni hefði verið stjórnað fyrir fyrr í 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningunni. Hún kom samt fyrir aftast þar sem aðrar breytur voru 

taldar áhugaverðari eftir öflun fræðilegra heimilda. 
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Hér að neðan eru rifjaðar upp tilgáturnar sem settar voru fram. Margt annað 

áhugavert kom í ljós en hér er farið yfir tilgáturnar og rökstutt hvort þær hafi staðist 

eða ekki. 

 

1) Þeir sem æfa íþróttir 4x sinnum eða oftar í viku eru ólíklegri til að neyta 

áfengis. 

 

Tilgáta 1 stóðst eins og áætlað var og ýmis gögn staðfestu þann grun. Í fyrsta lagi 

meðaltal vímuefnanotkunar þar sem meðaltal þeirra sem æfa 4x eða oftar í viku var 

lægra í öllum þremur flokkum (áfengi, reykingar og hass). Í öðru lagi að yfir 90% 

svarenda sem æfa 4x eða oftar í viku höfðu aldrei reykt eða drukkið áfengi síðustu 30 

daga ásamt því að hafa aldrei prófað hass um ævina. Þessar prósentutölur voru 

nokkuð hærri en hjá þeim sem æfa 3x eða sjaldnar í viku. Í þriðja lagi sjást 

vísbendingar sem benda til þess að félagslegt taumhald, félagsleg samstaða og 

mikilvægi ólíkra tengsla skipti máli og dragi úr áfengisneyslu hjá þeim sem æfa 4x 

eða oftar í viku. 

 

2) Vinahópurinn hefur áhrif á neyslu áfengis. 

 

Í öllum töflunum hafði vinahópurinn marktæk áhrif á áfengisneyslu. Álit vina var alltaf 

marktækt og var að auka áfengisneyslu, virðing vina var marktækt í öllum töflum 

nema hjá stráka um sem æfa 4x eða oftar í viku og var einnig að auka áfengisneyslu. 

Vinahópurinn hefur því greinilega mikið að segja varðandi áfengisnotkun unglinga. 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (1993) talaði um hvernig sjálfsmynd unglingsins mótast í 

samskiptum við jafningja. Niðurstaðan er í góðu samræmi við það þar sem viðhorf og 

álit vina er að hafa marktæk áhrif óháð kyni og íþróttaiðkun. 

 

3) Reykingar hafa áhrif á neyslu áfengis. 

 

Stelpur höfðu hærra meðaltal reykinga síðustu 30 daga heldur en strákar í báðum 

hópum. Einnig sást að miðlun vinahóps á reykingar var að hafa meiri áhrif á 

áfengisneyslu stelpna heldur en stráka. Hjá stelpum sem æfa 4x eða oftar í viku var 

óstaðlaða hallatalan að hafa mun meiri áhrif heldur en óstaðlaða hallatalan hjá 

strákum sem æfa 4x eða oftar í viku. Áhrif reykinga stelpna því að hafa meiri áhrif á 
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þær heldur en strákana hjá þeim sem æfa. Ef skoðað er stelpur og stráka sem æfa 

3x eða sjaldnar í viku er það nokkuð jafnt. Tilgátuna teljum við því standa nokkurn 

veginn undir sér, meiri áhrif á áfengisneyslu sem reykingar hafa hjá stelpum sem æfa 

4x eða oftar í viku getur tengst því að þær hafi nú þegar brotið taumhaldið með því 

að reykja og þess vegna séu þær líklegri til að drekka áfengi. Velta má því fyrir sér 

hvort það sé alvarlegra að brjóta viðmið og gildi innan stelpnahóps í íþrótt eða 

strákahóps. Mögulega er það meira í lagi innan strákahópsins að brjóta af sér þar 

sem reykingar hjá strákum sem æfa 4x eða oftar í viku hafa ekki eins mikil áhrif og 

hjá stelpum sem æfa 4x eða oftar í viku. Tilgátan stóðst að því leytinu til að reykingar 

hafa svo sannarlega mikil áhrif á neyslu áfengis, mismunandi niðurstöður eru samt 

hvað varðar kynin. 

Heilt yfir er ljóst eftir úrvinnslu gagnanna að forvarnargildi íþrótta sé ekki úr lausu 

lofti gripið. Íþróttir eru margar og iðkaðar undir mismunandi aðstæðum. Hér var 

skoðuð iðkun skipulagðra íþrótta og ekki gerður neinn greinamunur á því um hvers 

konar íþrótt væri að ræða. Einungis er verið að skoða hversu miklum tíma er varið í 

íþróttaiðkun. Niðurstöðurnar eiga samleið með því sem Goode (2007) talar um, 

varðandi að þeir sem hafi eytt tíma, orku og tilfinningum í ákveðnar athafnir hafi 

meiru að tapa við að stunda frávik eins og t.d. vímuefnanotkun vegna fjárfestingar 

sinnar. Félagslegt taumhald (e. social control theory) gerir einmitt ráð fyrir því að allir 

geti brotið lög og stundað frávik ef það er ekkert sem haldi aftur af þeim. Aukin 

íþróttaiðkun er því eitt af þeim taumhöldum sem heldur aftur af vímuefnanotkun 

unglinga. Minni frítími fylgir aukinni íþróttaiðkun og því færri tækifæri til að fremja 

frávikshegðun. Áhrif íþróttaiðkunar koma skýrt fram í gegnum rannsóknina og er það 

bæði í senn áhugavert og nauðsynlegt að rannsaka viðfangsefnið betur í framtíðinni 

ef ætlunin sé að bæta forvarnargildi íþróttanna. 

Ef endurtaka ætti rannsókn af þessu tagi væri hægt að taka til greina aðra þætti 

eins og t.d. hvar unglingar neyti vímuefna og undir hvaða kringumstæðum. Með því 

sést til dæmis betur hvort að samverustundir fjölskyldunnar dragi úr vímuefnaneyslu. 

Þar sem reykingar hafa mesta forspárgildið við að spá fyrir um áfengisneyslu þá væri 

einnig hægt að rannsaka hvað það er sem hafi áhrif á reykingar. Með því að draga úr 

reykingum ætti einnig að vera hægt að draga úr áfengisneyslu enda voru sterkustu 

tengslin þar á milli. Nánari rannsókn myndi því þurfa einblína á hvernig neysla á einu 

vímuefni hafi áhrif á neyslu á öðru vímuefni. 
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