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Ágrip 

Mikilvægt er að vinna markvisst að forvarnarstarfi til að koma í veg fyrir eða minnka 

líkur á vímuefnaneyslu ungmenna á framhaldsskólaaldri. Fáar rannsóknir hafa beinst 

að viðhorfum framhaldsskólanemenda til forvarna. Markmið þessarar rannsóknar var 

að skoða viðhorf framhaldsskólanemenda og starfsfólks til vímuefna og forvarna. 

Unnin var tilviksathugun í einum framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

forvarnarstefna skólans var skoðuð og tekin voru viðtöl við þrjá 

framhaldsskólanemendur og tvo starfsmenn, forvarnarfulltrúa og námsráðgjafa. 

Forvarnarstarf skólans einkenndist af almennum forvörnum þar sem áhersla er á 

heilbrigði og fræðslu fyrir alla nemendur skólans. Nemendurnir þrír höfðu ólík viðhorf 

til vímuefna, en þeir sem höfðu prófað efnin voru jákvæðari gagnvart þeim. Nemendur 

sögðu að ekki væri mikið um forvarnir í framhaldsskóla en þeir voru ánægðir með það 

forvarnarstarf sem er í skólanum. Allir viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að 

vanda val þeirra sem veiti fræðslu um vímuefni og nefndu nemendur að þeim þótti 

áhugavert að heyra reynslusögur frá öðrum einstaklingum. Starfsmenn skólans telja 

forvarnir í skólum vera mikilvægar en sögðu að neysla ungmenna fari jafnframt eftir 

viðhorfum foreldra og samfélagsins í heild sinni.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 14 eininga lokaverkefni til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræði. 

Áhugi minn á forvörnum kviknaði í námskeiðinu Hugur, heilsa og forvarnir sem ég tók 

haustið 2012. Ég hafði mikinn áhuga á að heyra viðhorf ungmenna til vímuefna og 

forvarna, jafnframt þótti mér mikilvægt að heyra viðhorf starfsmanna til að dýpka 

þekkingu mína á forvörnum og heyra ólík sjónarmið. Leiðbeinandi minn við þetta 

verkefni var Kolbrún Þ. Pálsdóttir og vil ég færa henni sérstakar þakkir fyrir gott 

samstarf og góða leiðsögn. Því næst vil ég þakka framhaldsskólanum og þátttakendum 

fyrir að hafa gefið sér tíma til þess að segja frá sinni upplifun. Föður mínum vil ég færa 

mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur ritgerðar og góðar ábendingar. Jafnframt vil ég þakka 

kærasta mínum, fjölskyldu og vinum fyrir áhuga og stuðning í gegnum allt námið.  

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 14.maí 2013 

 

Guðrún Benónýsdóttir 
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1 Inngangur  

Unglingsárin eru æviskeið þar sem einstaklingar standa gjarnan frammi fyrir því að 

þurfa að taka mikilvægar ákvarðanir. Sumar þeirra snúa að neyslu vímuefna. 

Ákvörðunin getur reynst mörgum erfið og haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir framtíð 

einstaklinganna. Staðreyndin er sú að ungmenni virðast ekki alltaf gera sér grein fyrir 

þeirri hættu sem vímuefnin geta haft í för með sér. Unglingar, sem byrja snemma að 

neyta vímuefna, eru í aukinni hættu á því að lenda í vanda á fullorðinsárum (Barnes, 

Hoffman, Welte, Farrell og Dintcheff, 2006; Sigrún Aðalbjarnardóttir, Andrea G. 

Dofradóttir, Þórólfur R. Þórólfsson og Kristín L. Garðarsdóttir, 2003). Því vinnst margt 

með því að efla forvarnir í framhaldsskólum og stuðla að því að ungmenni byrji síður að 

neyta vímuefna.   

 Margir þættir hafa áhrif á vímuefnaneyslu ungs fólks og ýmsir aðilar þurfa að 

huga að forvarnarstarfi, til að mynda foreldrar, skólinn og nær allt samfélagið í heild 

sinni. Menntun og skólaganga getur gegnt mikilvægu hlutverki í að auka þekkingu og 

færni nemenda til að forðast vímuefnanotkun (Aldís Yngvadóttir, 2001). Árið 1997 var 

gerð aukin krafa um forvarnir í framhaldsskólum til að reyna að koma í veg fyrir eða 

seinka vímuefnaneyslu ungmenna (Ingibjörg Þórhallsdóttir, 2003). Mikil aukning er á 

neyslu eftir að unglingar byrja í framhaldsskóla en rannsóknir á Íslandi sýna að 

áfengisdrykkja rúmlega tvöfaldast eftir að nemendur byrja í framhaldsskóla. 

Einstaklingar sem eru eldri en 18 ára eru auk þess líklegri til að neyta ólöglegra 

vímuefna (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir og Jón Sigfússon, 2011). Því er mikilvægt að 

framhaldsskólanemendur fái fræðslu og upplýsingar um skaðsemi slíkra efna.   

 Fáir rannsakendur hafa kannað viðhorf framhaldsskólanemenda til forvarna. 

Rannsóknir hafa þó sýnt að árangursríkar vímuefnaforvarnir ættu að byggjast á þörfum 

nemenda svo að þeir séu líklegri til að taka þátt í þeim og taka mark á þeim (McBride, 

Farringdon, Midford, Meuleners og Phillips, 2004). Einnig er mikilvægt að kanna 

viðhorf kennara og stjórnenda skóla því viðhorf þeirra, t.d hvort skólinn hafni eða 

viðurkenni vímuefnaneyslu ungmenna, getur haft áhrif á viðhorf nemenda sem mótast 
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gjarnan með óformlegum skilaboðum frá skólanum (Roberts, 2007).  

 Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á forvarnarstarf í framhaldsskólum og 

viðhorf nemenda og starfsmanna til þess. Meginrannsóknarspurningin, sem leitað var 

svara við, er: Hvert er viðhorf framhaldsskólanemenda og starfsfólks til vímuefna og 

forvarna? Til að leita svara við spurningunni var gerð tilviksrannsókn í einum 

framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð þar 

sem tekin voru þrjú einstaklingsviðtöl við nemendur og auk þess voru tekin tvö viðtöl 

við starfsmenn skólans til að fá aukna innsýn í forvarnarstarf skólans. Ósamræmi ríkir í 

hugtakanotkun á vímuefnum bæði á Íslandi og erlendis. Hér verður notast við 

skilgreiningu velferðarráðuneytisins á vímuefnum. Með vímuefnum er átt við þau efni 

sem geta valdið ávana og fíkn. Um er að ræða lögleg vímuefni eins og áfengi og tóbak 

og ólögleg vímuefni eins og marijúana, hass, kókaín, amfetamín og fleiri 

(Velferðarráðuneytið, e.d).   

 Ritgerðinni er skipt í nokkra kafla. Fyrst er kafli um vímuefnaneyslu þar sem 

fjallað verður um neyslu íslenskra ungmenna á tóbaki, áfengi og ólöglegum 

vímuefnum. Þá verður fjallað um hvaða áhrif vímuefnaneysla getur haft á ungmenni. Í 

kafla um forvarnir verður gerð grein fyrir lögum og stefnum í forvarnarstarfi 

framhaldsskóla. Jafnframt verður hugtakið forvarnir skilgreint og sagt verður frá þróun 

forvarna og þeim áherslum sem hafa verið í skólaforvörnum síðustu ár. Gerð verður 

grein fyrir árangri og virkni forvarna og greint frá viðhorfum framhaldsskólanemenda til 

forvarna. Þar næst verður sagt frá aðferðafræði rannsóknarinnar og gerð grein fyrir 

þátttakendum og framkvæmd hennar. Þá verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

dregnar saman og ræddar í umræðukafla.  
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2 Vímuefnaneysla 

Markmiðið með þessum kafla er að varpa ljósi á vímuefnaneyslu 

framhaldsskólanemenda. Í byrjun kaflans verður gerð grein fyrir neyslu íslenskra 

framhaldsskólanemenda á tóbaki, áfengi og ólöglegum vímuefnum og verður neysla 

þeirra borin saman við neyslu ungmenna annars staðar á Norðurlöndum. Þá verður 

fjallað um þau áhrif sem neysla getur haft á ungmenni. Jafnframt verður komið inn á að 

neysla á löglegum vímuefnum getur aukið líkur á neyslu ólöglegra efna og gerð verður 

grein fyrir þeim breytingum sem hafa orðið á neyslu ólöglegra efna.  

2.1 Vímuefnaneysla íslenskra ungmenna 

Ungmenni undir 20 ára aldri hafa ekki rétt til þess að neyta né kaupa áfengi samkvæmt 

íslenskum áfengislögum (Áfengislög nr. 75, 1998). Engu að síður benda rannsóknir til 

þess að flest íslensk ungmenni byrji að drekka 15–16 ára gömul (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon, Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 2010). Á undanförnum árum hefur dregið verulega úr áfengisneyslu 

grunnskólanemenda en algengara er að framhaldsskólanemendur neyti vímuefna. 

Miklar breytingar verða á neyslu íslenskra ungmenna frá 10. bekk í grunnskóla og þar 

til þau fara í framhaldsskóla. Borinn var saman hópur nemenda í 10. bekk vorið 2010 

og framhaldsskólanemenda sem eru 16 ára og yngri haustið 2010, að frátöldum þeim 

sem hafa hætt námi eftir grunnskólalok. Þá kom í ljós að áfengisdrykkja rúmlega 

tvöfaldaðist á þessum tíma og fleiri framhaldsskólanemendur en grunnskólanemendur 

reykja daglega (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011).   

 Undanfarin ár hafa Rannsóknir og greining tekið saman upplýsingar um 

vímuefnanotkun framhaldsskólanemenda. Á árunum 2000, 2004, 2007 og 2010 hefur 

dregið úr hlutfalli framhaldsskólanemenda sem hafa prófað að reykja sígarettur. Árið 

2000 var hlutfallið tæplega 65% og minnkaði smám saman og var orðið tæplega 52% 

árið 2010. Einnig hefur dregið úr daglegum reykingum framhaldsskólanemenda. Þegar 

litið er til munn- og neftóbaksnotkunar þá hafa talsvert fleiri notað neftóbak en 

munntóbak. Tæplega helmingur framhaldsskólanemenda segist hafa notað neftóbak 

einu sinni eða oftar og hafa töluvert fleiri strákar en stelpur notað munn- eða neftóbak. 
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Dregið hefur úr neyslu neftóbaks frá árinu 2007 en neysla munntóbaks hefur hins 

vegar aukist (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). Áhugavert verður að fylgjast með 

neyslumynstri á næstu árum þar sem tóbaksverð hefur hækkað umtalsvert frá árinu 

2010.   

 Eins og sjá má á mynd 1 hér á eftir hefur dregið úr heildarneyslu áfengis hjá 

bæði stúlkum og drengjum. Hlutfallslega fleiri stúlkur en drengir hafa neytt áfengis, en 

neysla áfengis eykst hjá báðum kynjum með hækkandi aldri. Meirihluti 

framhaldsskólanemenda hefur neytt áfengis einu sinni eða oftar eins og sést á mynd 1 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). 

 

Mynd 1: Hlutfall stráka og stelpna sem hafa neytt áfengis einu sinni eða oftar um 

ævina (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011, bls 13).  

Árið 2010 sögðust flestir hafa neytt áfengis heima hjá öðrum, á skemmtistað, í bænum 

og fyrir framhaldsskólaball (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011).   

 Á árunum 2007 og 2010 dró jafnframt talsvert úr hassneyslu hjá báðum kynjum 

og báðum aldursflokkum (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011). Í skýrslu frá árinu 2008 er ekki 

greint sérstaklega frá marijúanareykingum nemenda (Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna 

Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008) en árið 2010 höfðu fleiri 

strákar en stelpur neytt marijúana einu sinni eða oftar. Hlutfall stráka undir 18 ára aldri 

var rúmlega 22% en 41,5% hjá strákum sem voru eldri en 18 ára. Hlutfall stúlkna, sem 

höfðu neytt marijúana einu sinni eða oftar um ævina, var tæplega 10% og um 22% hjá 
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stúlkum eldri en 18 ára (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011).  

 Lítil breyting virðist vera á neyslu annarra ólöglegra vímuefna eins og 

amfetamíns, e-taflna, LSD og kókaíns. Árið 2010 höfðu um 6,8% stráka undir 18 ára 

neytt amfetamíns einu sinni eða oftar. Hlutfall stráka 18 ára og eldri var 15%. Mun 

færri stúlkur höfðu neytt amfetamíns og var hlutfallið um 3,8% hjá stúlkum yngri en 18 

ára en 9,4% hjá stúlkum eldri en 18 ára. Strákar virtust neyta ólöglegra vímuefna oftar 

en stúlkur en aukning var á neyslu beggja kynja með hækkandi aldri (Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2011).  

 Samanburðarrannsókn meðal skandínavískra ungmenna á aldrinum 16 19 ára, 

sem kom út árið 2010, sýnir að reykingar íslenskra ungmenna eru undir meðaltali 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2010). Þegar spurt var um áfengisdrykkju var 

drykkja íslenskra og norskra ungmenna minnst. Hins vegar var hlutfallið hæst á meðal 

íslenskra ungmenna þegar kemur að marijúananeyslu einu sinni eða oftar eins og sjá 

má á mynd 2. Um 22,6% íslenskra ungmenna sögðust hafa neytt marijúana en hlutfallið 

var örlítið lægra þegar skoðuð var hassneysla og er nær meðaltali (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2010). 

 

Mynd 2: Hlutfall skandínavískra ungmenna sem hafa neytt hass og marijúana einu 

sinni eða oftar um ævina (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2010, bls. 126).  
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Hæsta hlutfall þeirra sem höfðu neytt amfetamíns og alsælu (e-töflu) var einnig meðal 

íslenskra ungmenna. Um 12% höfðu neytt amfetamíns einu sinni eða oftar um ævina 

og 5,2% höfðu neytt e-taflna samanborið við lægsta hlutfall í Finnlandi sem var um 

1,3% á amfetamíni og 1,2% á e-töflu (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2010).   

 Dregið hefur úr áfengisneyslu og sígarettureykingum ungmenna á Íslandi 

undanfarin ár en neysla á marijúana, amfetamíni og e-töflum er enn töluvert hærri en 

hjá ungmennum annars staðar á Norðurlöndum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 

2010).  

2.2 Áhrif neyslu á ungmenni 

Vímuefnaneysla vekur áhuga og forvitni ungmenna sem leiðir gjarnan til þess að þau 

prófa og fara jafnvel í mikla neyslu en aftur á móti tekst flestum að ná stjórn á neyslu 

sinni og prófa ekki sterkari vímuefni (Botvin og Griffin, 2007; Sigrún Aðalbjarnardóttir 

o.fl., 2003). Hér verður greint frá þeim áhrifum sem vímuefni geta haft á líkamlega og 

andlega heilsu ungmenna. Vímuefni eiga það sameiginlegt að virka á miðtaugarkerfið 

og breyta líðan einstaklings. Áhrif vímuefna eru hins vegar mismunandi eftir efnum. 

Sum efni eins og til dæmis áfengi virka á sljóvgandi hátt, önnur efni deyfa líkamann 

eins og heróín, sum vímuefni virka á örvandi hátt líkt og amfetamín og önnur brengla 

skynjun eins og til dæmis hass og marijúana. Vímuefni brengla gjarnan dómgreind 

ungmenna og hafa áhrif á samhæfingu hreyfinga, viðbragð og skynjun. Allt þetta eykur 

líkur á því að einstaklingur bregðist á annan hátt við aðstæðum undir áhrifum vímuefna 

en ef hann er allsgáður (Einar Gylfi Jónsson, 2001).   

 Ungmenni telja gjarnan að lítil sem engin hætta fylgi neyslu vímuefna og að 

ekkert geti skaðað þau (Botvin og Griffin, 2007). En neysla vímuefna, bæði löglegra og 

ólöglegra, getur verið ungmennum skaðleg. Dagleg neysla getur orsakað persónuleg og 

félagsleg vandamál, til að mynda ýmsa heilsufarskvilla, óheilbrigt kynlíf og afbrot 

(Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2008). Neysla löglegra vímuefna, líkt og tóbaks og 

áfengis, eru þar engin undantekning enda benda rannsóknir til að unglingar, sem reykja 

sígarettur, séu líklegri en aðrir til að sýna áhættuhegðun (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 

2003).  

 Mörg ungmenni lenda í vanda þegar þau eru undir áhrifum vímuefna og eru 

unglingar, sem byrja snemma að neyta vímuefna, í aukinni hættu á að lenda í vanda á 
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fullorðinsárum (Barnes o.fl., 2006; Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). Í rannsókn 

Sigrúnar Aðalbjarnadóttur o.fl. (2003) kom í ljós að við 22 ára aldur höfðu ungmenni 

lent í ýmsum vanda tengdum áfengisneyslu. Þau höfðu til dæmis lent í rifrildi, 

slagsmálum, lent í vandræðum gagnvart lögreglu og eigur þeirra höfðu eyðilagst. 

Nokkrir nefndu að þeir höfðu orðið fyrir slysi eða meiðslum, lent í óæskilegri 

kynlífsreynslu og ekið undir áhrifum áfengis. Ungmenni, sem neyta vímuefna, eru 

jafnframt líklegri til að flosna upp úr námi og lenda í auknum vanda (Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2011). Mörg vímuefni skerða minni og heilastarfsemi og neysla þeirra getur komið 

í veg fyrir að ungmenni læri og valdið því að námsárangur versni. Þá sérstaklega þau 

ungmenni sem neyta vímuefna daglega (Botvin og Griffin, 2007). Lífsstíllinn, sem fylgir 

notkun vímuefna, er óæskilegur ungmennum og þá sérstaklega við nám eða störf og er 

neysla áfengis og tóbaks þar engin undantekning (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011).    

 Neysla þarf þó ekki endilega að valda öllum ungmennum varanlegu, líkamlegu, 

andlegu eða heilsufarslegu tjóni. En hafa þarf í huga sérstakt áhættutímabil sem virðist 

standa fram til 18 ára aldurs, sem getur leitt til varanlegs skaða (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). Ef ungmenni byrja að drekka áfengi fyrir 18 ára aldur þá 

eru þau í frekari hættu að verða háð áfengi eða misnota það samanborið við þau 

ungmenni sem byrja seinna (Hingson og Zha, 2009; Winters og Lee, 2008). Það sama 

kom í ljós þegar marijúanareykingar ungmenna voru skoðaðar, þ.e. ungmenni, sem 

byrja að reykja marijúana fyrir 18 ára aldur, eru líklegri til að misnota efnið eða verða 

háð því (Winters og Lee, 2008).   

 Neysla ungmenna á áfengi hefur veruleg áhrif á neyslu þeirra á öðrum löglegum 

og ólöglegum efnum. Þau ungmenni, sem drekka áfengi, eru til að mynda mun líklegri 

til að reykja, nota marijúana og önnur fíkniefni (Kirby og Barry, 2012). Vímugjafar á 

borð við áfengi og tóbak eru nú gjarnan taldir sem upphaf á harðri neyslu (Elgar, 

Phillips og Hammond, 2011). Rannsóknir benda til þess að samband sé á milli reykinga 

og áfengisneyslu annars vegar og notkunar á ólöglegum vímuefnum hins vegar, þ.e. 

ungmenni, sem reykja eða drekka, eru líklegri en þau ungmenni, sem gera það ekki, til 

að neyta ólöglegra vímuefna (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). Því má ætla að 

neysla á löglegum vímugjöfum auki líkur á neyslu annarra vímuefna (Einar Gylfi 

Jónsson, 2001; Hibell o.fl., 2012; Þórarinn Gíslason, Aldís Yngvadóttir og Bryndís 

Benediktsdóttir, 1994; Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar 
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Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Hugsanlegt er að unglingum nú til dags finnist 

ekki steðja eins mikil hætta af tóbaksreykingum eða áfengisneyslu og leiti því í sterkari 

vímuefni til að finna fyrir meiri áhrifum (Puente, Gutiérrez, Abellán og López, 2008). 

 Mörg ungmenni þurfa gjarnan að leita sér aðstoðar vegna fíknar og á hverju ári 

hafa um 200 íslensk ungmenni þurft að leita sér aðstoðar á Vogi sem er 

meðferðarheimili fyrir vímuefnafíkla. Ástæða þess að ungmenni leiti sér aðstoðar á 

Vogi nú til dags er helst vegna kannabisneyslu en áður fyrr var það vegna 

áfengisneyslu. Árið 2009 leitaði um helmingur þeirra ungmenna, sem sótti sér hjálp 

vegna vímuefnafíknar, sér aðstoðar vegna kannabisfíknar. Rúmlega 28% þeirra leituðu 

sér aðstoðar vegna áfengisneyslu auk neyslu annarra vímuefna, 17% vegna 

amfetamínsneyslu, 10% vegna áfengisneyslu, 1% vegna neyslu á e-töflum og 1% vegna 

neyslu á róandi lyfjum. En árið 1995 leituðu flest ungmenni sér aðstoðar vegna 

áfengisneyslu, 25% leituðu sér aðstoðar vegna áfengisneyslu auk neyslu annarra 

vímuefna, 23% vegna kannabisneyslu og 6% vegna amfetamínsneyslu (SÁÁ, e. d.-a). 

Þetta sýnir að breyting hefur orðið á neyslu ungmenna.  

 Greinilegt er að vímuefnanotkun getur leitt til ýmissa vandamála, sem bæði 

snúa að heilsu og lifnaðarháttum unglinga. Neysla löglegra sem og ólöglegra vímuefna 

getur haft mismunandi áhrif á ungmenni og orsakað ýmis persónuleg og félagsleg 

vandamál. Vímuefni hafa gjarnan áhrif á minni og heilastarfsemi ungmenna. Þau 

ungmenni, sem byrja snemma að drekka, eru í aukinni áhættu á að verða háð áfengi, 

misnota það og leiðast út í neyslu ólöglegra vímuefna. Því er mikilvægt að allir sem 

koma að lífi unglinga taki höndum saman og vinni markvisst að forvarnarstarfi til að 

sporna við vandamálum sem vímuefnaneysla getur haft í för.  
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3 Forvarnir 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir forvörnum í skólum. Fyrst verður fjallað um 

forvarnarstarf í framhaldsskólum og farið yfir stefnumál og lög um forvarnir. Þar næst 

er hugtakið forvarnir skilgreint og greint verður frá skiptingu forvarna í þrennt. Þá 

verður farið yfir helstu áherslur í forvörnum í skólum á Íslandi undanfarin ár og gerð 

grein fyrir virkni þessara forvarna. Jafnframt verður greint frá viðhorfum 

framhaldsskólanemenda til forvarna.  

3.1 Forvarnir í framhaldsskólum  

Undanfarna áratugi hefur forvarnarstarf aðallega beinst að grunnskólanemendum en 

minni áhersla hefur verið á forvarnir í framhaldsskólum (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 

2008) en árið 1997 var aukin áhersla lögð á forvarnir í framhaldsskólum á Íslandi 

(Ingibjörg Þórhallsdóttir, 2003). Þá var Forvarnir og fræðsla (FRÆ), sem er fræðslu- og 

upplýsingamiðstöð í forvörnum og heilsueflingu, fengin til að hafa umsjón með 

forvarnarstarfi í framhaldsskólum í samstarfi við menntamálaráðuneytið. Markmiðið 

með starfinu og hlutverk FRÆ var í upphafi að framhaldsskólar myndu setja sér 

forvarnaáætlun og að forvarnir yrðu hluti af skólastarfinu. Einnig átti hver skóli að hafa 

forvarnarteymi og forvarnarfulltrúa. Hlutverk forvarnarfulltrúa var að hafa umsjón með 

forvarnarstarfinu og vinna með námsráðgjöfum og öðrum starfsmönnum skólans ef 

upp kæmu mál sem tengdust þessum málaflokki (Árni Einarsson og Sigríður Hulda 

Jónsdóttir, 2010).   

 Árið 2007 var auk þess hrint af stað verkefni sem nefnist heilsueflandi 

framhaldsskóli. Þetta er samstarfsverkefni sem nefnist Hoff og er unnið í samráði við 

mennta- og menningamálaráðuneytið, velferðarráðuneytið og Samband íslenskra 

framhaldsskólanemenda. Verkefnið felst í að móta heildræna stefnu í forvarna- og 

heilsueflingar málum. Áhersla er á að framhaldsskólar setji skýra stefnu og skerpi á 

aðgerðaráætlunum og forvörnum. Megináhersla í verkefninu er á næringu, hreyfingu, 

geðrækt og lífsstíl (Embætti landlæknis, 2012).   

 Í kjölfar vinnu FRÆ og samstarfsverkefnisins urðu breytingar á lögum um 

framhaldsskóla og árið 2008 var það lögfest að hver skóli ætti að vera með 
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forvarnarstefnu og gera grein fyrir því hvernig forvarnarstarfi er háttað. Stefnuna á svo 

að birta opinberlega. Jafnframt á að hvetja framhaldsskólanemendur til heilbrigðs 

lífernis og rækta eigin heilsu (Lög um framhaldsskóla nr. 92, 2008). Í lögunum er ekki 

gerð frekari grein fyrir forvarnarstarfi framhaldsskóla og virðist það alfarið vera undir 

hverjum skóla komið hvernig forvörnum er háttað. Á skólaárinu 2009 og 2010 var 

forvarnarstarf orðin fastur liður í 31 framhaldsskóla (Árni Einarsson og Sigríður Hulda 

Jónsdóttir, 2010) en það þykir fremur góður árangur þar sem framhaldsskólar á Íslandi 

eru 34 talsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Í þessum 31 

framhaldsskóla var auk þess sérstakur forvarnarfulltrúi sem hafði umsjón með starfinu. 

Þetta sýnir að samstarf ýmissa aðila virðist skila sér í auknu forvarnarstarfi í 

framhaldsskólum. Forvarnir eru með ýmsum hætti en undirliggjandi áhersla er á 

heilbrigði nemenda, sjálfstyrkingu og heilbrigðan lífsstíl (Árni Einarsson og Sigríður 

Hulda Jónsdóttir, 2010).  

 

3.2 Skilgreining á forvörnum  

Í þessum kafla mun verða fjallað um forvarnir til að koma í veg fyrir eða minnka líkur á 

neyslu og/eða skaða sem hlýst af vímuefnaneyslu. Skilgreining á vímuefnaforvörnum 

skiptist gjarnan í þrennt þar sem tekið er mið af eðli aðgerða og hversu sérhæfðar 

forvarnir eru. Þær skiptast í almennar forvarnir, sértækar forvarnir og 

einstaklingsforvarnir (SÁÁ, e.d.-c).  

 Almennar forvarnir byggjast á því að reynt er að koma í veg fyrir neyslu eða 

minnka skaða sem getur orðið. Þær ná til allra nemenda og fá allir sömu upplýsingar 

óháð því hvort þeir eigi á hættu að þróa með sér vímuefnavanda eða ekki (Newton, 

Teesson, Barrett, Slade og Conrod, 2012; SÁÁ, e.d.-c). Ekki þarf mikið fjármagn fyrir 

þessa gerð af forvörnum og krefst hún ekki mikillar þjálfunar eða menntunar. Dæmi 

um almennar forvarnir er fræðsla í skólum um skaðsemi efna, aldurstakmark á 

skemmtistöðum og bann við neyslu ólöglegra vímuefna (SÁÁ, e.d.-c).   

 Sértækar forvarnir beinast að svokölluðum áhættuhópi sem eru í mestri hættu á 

að þróa með sér vandamál sem tengjast vímuefnaneyslu (Newton o.fl., 2012; SÁÁ, e.d.-

c). Forvarnir af þessari gerð beinast að afmörkuðum hópi og þess er krafist að 

starfsfólk, sem annast þær, hafi sérstaka þjálfun. Sértækar forvarnir eru því 
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kostnaðarsamari en almennar forvarnir. Dæmi um hópa, sem sértækar forvarnir 

beinast gjarnan að, eru börn alkóhólista, ofvirk börn og ungir ökumenn (SÁÁ, e.d.-c). 

 Loks skal nefna einstaklingsforvarnir og beinast þær að einstaklingum sem eru í 

áhættuhópi. Sérstök krafa er um að starfsfólk, sem annast þær, hafi hlotið menntun 

eða þjálfun á sviði meðferðar og/eða ráðgjafar og eru þær því frekar kostnaðarsamar. 

Dæmi um einstaklingsforvarnir eru uppeldisráðgjöf til foreldra unglings, sem misnotar 

vímuefni, og að finna úrlausnir (SÁÁ, e. d. - c).   

 Undanfarin 20 ár hefur verið gert samstillt átak í að þróa árangursríkar forvarnir í 

skólum og eru þær vanalega í efstu bekkjum grunnskóla og í framhaldsskóla (Botvin, 

2000). Flestar skólaforvarnir eru alhliða inngrip sem byggist á almennum forvörnum 

þar sem ætlast er til að ná til allra nemenda (Botvin og Griffin, 2007; Roberts, 2007). 

Almennar forvarnir hafa ekki áhrif á allan nemendahópinn en virðast ná meiri árangri 

hjá þeim sem eru ekki í áhættuhópi eða eru ólíklegir til að byrja að neyta vímuefna 

(Gottfredson og Wilson, 2003). Forvarnir í skólum hafa einnig beinst að einstaklingum í 

áhættuhópi (Newton o.fl., 2012). Þær forvarnir virðast virka betur en almennar 

forvarnir fyrir þá nemendur sem eru byrjaðir að neyta vímuefna (Ariza o.fl., 2013). 

Sértækar forvarnir í skólum geta til að mynda falist í stuðningshópi fyrir börn 

alkóhólista eða áætlun fyrir ungmenni sem eru í hættu á að þróa með sér 

vímuefnavandamál (Cuijpers, 2003).   

 Auk þessa þriggja forvarna, sem nefndar hafa verið, hefur aukin áhersla verið á 

svo kallaðar heildrænar forvarnir í skólum. Þær byggjast á því að allir aðilar, það er 

foreldrar, skóli og aðrar stofnanir samfélagsins vinni saman að því að efla almennt 

heilbrigði nemenda (France, Freiberg og Homel, 2010). Þá er megináhersla á að setja 

heildstæða stefnu í forvarnamálum og er verkefnið „heilsueflandi framhaldsskóli“ gott 

dæmi um heildrænar forvarnir (Embætti landlæknis, 2012).  

3.3 Þróun forvarna 

Þegar unnið er að forvarnarstarfi er mikilvægt að taka mið af fyrri rannsóknum og 

skoða það sem áður hefur verið gert í forvarnarstarfi. Hér mun vera gerð grein fyrir 

forvörnum í skólum og hvernig þeim hefur verið háttað síðast liðin ár. Í fyrstu snerust 

forvarnir aðallega um fræðslu um skaðsemi efnanna en seinna var farið að huga að því 

að styrkja einstaklinga til að þeir gætu staðist vímuefnanotkun. Nú er farið að tengja 
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saman alla þætti í forvörnum og stuðla að heildrænum forvörnum. Gerð verður grein 

fyrir þessari þróun og virkni þessara forvarna.  

3.3.1 Fræðsla  

Í fyrstu beindust forvarnir að því að sporna gegn neyslu vímuefna. Veittar voru 

upplýsingar og fræðsla um efnin, þar sem áhersla var á áhættuna af notkun vímuefna 

og átti það að skapa hræðslu meðal nemenda. Umræðan snerist aðallega um ólöglegu 

efnin, en ekki löglegu efnin sem sköpuðu oft meiri heilsufarsvandamál. Forvarnir 

beindust helst að þeim einstaklingum, sem höfðu neikvæða afstöðu til efnanna, en ekki 

að þeim sem voru í svokölluðum áhættuhópi. Áherslubreytingar urðu á miðjum 

sjöunda áratug síðustu aldar en þá þótti mikilvægara að gefa flóknari upplýsingar um 

afleiðingar vímuefnanotkunar (Ingibjörg Þórhallsdóttir, 2003). Aukin áhersla hefur 

verið á að opinberir aðilar veiti fordómalausa fræðslu um skaðsemi allra ávana- og 

vímuefna til að sporna gegn áhuga nemenda á efnunum. Markmiðið með fræðslunni er 

að minnka líkur á að unglingar neyti vímuefna eða alla vega fresti neyslu áfengis og 

byrji ekki að neyta tóbaks né annarra fíkniefna. Reynt er að ýta undir ábyrgðarkennd 

ungmenna svo að þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir þegar kemur að neyslu vímuefna 

(Helgi Gunnlaugsson, 2008). Skólar sem og aðrir aðilar hafa lagt áherslu á 

forvarnarstarf sem einkennist af áróðri og fræðslu um virkni og áhrif vímuefna. 

Fræðsla, sem einblínir á hætturnar sem fylgja vímuefnaneyslu og misnotkun vímuefna, 

veitir nemendum upplýsingar með dramatískum hætti og reynt er að vekja ótta meðal 

nemenda (Botvin og Griffin, 2007; Þórarinn Gíslason o.fl., 1994).   

 Lítil áhersla hefur verið lögð á að meta árangur forvarnarstarfs á Íslandi 

(Þórarinn Gíslason o.fl., 1994). Ein ástæða þess getur verið að mat á forvarnarstarfi er 

vandasamt þar meta þarf hvað hefði gerst ef ekki hefði verið stuðlað að forvörnum, 

slíkt getur verið erfitt að mæla. Jafnframt kemur árangurinn gjarnan í ljós eftir þó 

nokkurn tíma og erfitt getur verið að finna beint orsakasamhengi milli hans og forvarna 

(Ingibjörg Þórhallsdóttir, 2003). En í nokkrum erlendum rannsóknum hafa áhrif fræðslu 

á nemendur verið skoðuð og í skýrslu Who kemur fram að fjöldi rannsókna sýna að 

fræðsla ein og sér hafi takmörkuð áhrif á neyslu einstaklinga (Árni Einarsson, 2001). Ein 

erlend rannsókn sýnir þó fram á að fræðsla geti breytt þekkingu og viðhorfi nemenda 

en hún hafi ekki áhrif á hegðun þeirra (Botvin og Griffin, 2007).  
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3.3.2 Félagsáhrif og viðhorf  

Eftir að í ljós kom að fræðsla ein og sér bæri ekki nógu mikinn árangur var farið að 

beina sjónum að annars konar forvörnum. Á áttunda áratug síðustu aldar var aukin 

áhersla lögð á forvarnir sem styrktu einstaklinga og gáfu þeim valkosti. Megináhersla 

var á upplýsingar og fræðslu í stað neikvæða upplýsinga og aukin áhersla var lögð á 

lögleg vímuefni. Þá var hugað að því hvers vegna einstaklingar byrja að neyta tóbaks og 

vímuefna og tekið mið af þeim rannsóknum (Ingibjörg Þórhallsdóttir, 2003). Rannsóknir 

sýndu að þau ungmenni, sem byrja að neyta vímuefna ung að aldri, eru gjarnan 

ósjálfstæð, áhrifagjörn og háð vinum sínum (Þórarinn Gíslason o.fl., 1994). Ungmenni 

byrja jafnframt fyrst að neyta vímuefna í hópi með jafningjum (Botvin og Griffin 2007). 

Þá er talið mikilvægt að huga að félagsáhrifum og efla almenna samskiptahæfni 

nemenda til að breyta viðhorfi þeirra til vímuefna svo að þeir eigi auðveldara með að 

forðast neyslu þeirra.   

 Almennar forvarnir í skólum hafa síðastliðin ár stuðst við tvær nálganir, sem 

byggjast á félagslegum áhrifum, til að koma í veg fyrir eða seinka áfengisdrykkju, 

tóbaksnotkun og neyslu annarra vímuefna (Stephens o.fl., 2009). Annars vegar er um 

að ræða félagslega nálgun (e. social influence approach) sem byggir á líkani Evans. Í 

henni er lögð áhersla á að félagslegir þættir stuðli að því að nemendur byrji að neyta 

vímuefna, þ.e. að unglingar verða gjarnan fyrir félagslegum áhrifum frá jafningjum og 

fjölmiðlum. Þrír meginþættir, sem hafa áhrif á þessa félagslegu þætti, eru sálfræðileg 

innræting, almenn menntun og hæfni til að neita (Botvin, 2000).  

 Hin nálgunin, sem byggist á félagsáhrifum, er hin hæfnimiðaða nálgun (e. 

competence enhancement approaches) þar sem áhersla er lögð á að kenna almenna 

persónulega og félagslega færni, annað hvort eina og sér eða með hinni félagslegu 

nálgun. Þessi nálgun byggist á félagsnámskenningu Banduras og kenningu Jessors um 

vandamálahegðun (Botvin, 2000). Samkvæmt þessari nálgun er vímuefnanotkun 

félagslega lærð hegðun en byggist einnig á öðrum persónulegum þáttum sem ekki var 

gert ráð fyrir í félagslegu nálguninni. Í hæfnimiðuðu nálguninni er talið að hegðun sé 

lærð í gegnum ferli eftirlíkingar og styrkingar sem hefur áhrif á vitsmunafærni unglings, 

viðhorf og skoðanir. Forvarnir beinast því gjarnan að því að auka persónulega og 

félagslega færni hvað varðar ákvarðanatöku, færni til að leysa vandamál, persónulega 

stjórn og efla sjálfsálit (Botvin, 2000).   
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 Skólaforvarnir sem byggja á þessum tveimur nálgunum, félagslegri og 

hæfnismiðaðri nálgun, virðast hafa ýmist bein eða óbein áhrif á vímuefnaneyslu 

ungmenna (Stephens o.fl., 2009). Forvarnir, sem efla almenna félagslega og 

persónulega færni nemenda, virðast bera árangur. Þá er meðal annars átt við þær sem 

auka færni nemenda sem nýtist við ákvarðanatöku, mannleg samskipti og hæfni til að 

takast á við kvíða og reiði. Mikilvægt er að kenna ungmennum að forðast vímuefni og 

leiðrétta þann misskilning að allir neyti vímuefna (Botvin og Griffin, 2007).   

 Félagslegir þættir hafa áhrif á viðhorf og skoðanir ungmenna (Botvin, 2000). 

Viðhorf og hegðun nemenda, kennara og stjórnenda skóla og það hvort skólinn hafni 

eða viðurkenni vímuefnaneyslu ungmenna hefur áhrif á viðhorf nemenda til efnanna 

og mótast það gjarnan með óformlegum skilaboðum frá skólanum (Roberts, 2007). Álit 

og skoðanir vina og jafningja hefur jafnframt áhrif á neyslu ungmenna. Eftir því sem 

viðhorf vina og jafningja er jákvæðara gagnvart áfengi eða tóbaki því líklegri er 

einstaklingur til að neyta efnanna (Mason, Mennis, Linker, Bares og Zaharakis, 2013). 

Jafnframt hefur viðhorf vina og jafningja til marijúana áhrif á neyslu ungmenna, því 

jákvæðara sem viðhorfið er því líklegri eru þau til að reykja marijúana (LaBrie, Hummer 

og Lac, 2011; Mason o.fl., 2013). Fólk sem á vini sem reykja, drekka eða nota vímuefni 

er því líklegra til að gera það sjálft (Botvin og Griffin, 2007). Stúlkur eru þó líklegri en 

drengir til að verða fyrir áhrifum af viðhorfum vina sinna eða félaga (Mason o.fl., 2013).  

 Viðhorf einstaklinganna sjálfra til áfengis, tóbaks og marijúana hefur jafnframt 

áhrif á það hvort þeir neyti efnanna eða ekki (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2003; Stephens 

o.fl., 2009). Í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur o.fl. (2003) kom fram að þau 

ungmenni, sem reyktu daglega, drukku illa eða höfðu prófað hass, höfðu jákvæðara 

viðhorf til slíkrar neyslu. Viðhorf 14 og 15 ára ungmenna til neyslu vímuefna getur spáð 

fyrir um hversu líkleg þau eru til að neyta efnanna síðar meir á lífsleiðinni. Þessar 

niðurstöður eru umhugsunarverðar í forvarnarstarfi og sýna mikilvægi þess að vinna 

með félagshæfni og viðhorf ungmenna.  

 

3.3.3 Heildrænar forvarnir  

Síðustu ár hefur verið aukin vitundarvakning um mikilvægi forvarna. Á níunda áratug 

síðustu aldar var farið að leggja áherslu á að tengja saman alla þætti forvarna og 
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áhersla var lögð á heildrænar aðgerðir í forvörnum. Nú á dögum er áhersla á að engar 

forvarnir séu fullkomnar og eru þær flestar líklegar til að hafa einhver áhrif á nemendur 

en mikilvægt þykir að nota sem flestar aðferðir og leiðir sem reynslan hefur sýnt að 

beri árangur (Ingibjörg Þórhallsdóttir, 2003). Nauðsynlegt þykir að beina fjölbreyttum 

forvörnum að nemendum því þær geta haft mismunandi áhrif á nemendur. Ungmenni 

kynnast alls kyns forvörnum bæði í grunnskóla og framhaldsskóla og getur því oft verið 

erfitt að kanna hvaða virkni ákveðnar forvarnir hafa þar sem margir þættir geta spilað 

saman (Kumar, O´Malley, Johnston og Laetz, 2013). Í einni rannsókn kom fram að þær 

stúlkur, sem höfðu mikið sjálfstraust til að forðast vímuefnaneyslu, góða þekkingu á 

hvaða afleiðingar neysla gæti haft og höfðu neikvætt viðhorf gagnvart misnotkun 

vímuefna, voru ólíklegri til að neyta vímuefna (Chueh, Ding, Yao, Huang og Hung, 

2013). Þetta sýnir að margir þættir stuðla að neyslu vímuefna og því er gott að hafa 

fjölbreytni í forvörnum.   

 Heildrænar forvarnir byggjast á því að allir aðilar, það er foreldrar, skóli og 

aðrar samfélagslegar stofnanir vinni saman að því að efla heilbrigði ungmenna. 

Hugmyndin er að ungmenni verði fyrir áhrifum frá öllu samfélaginu og því þurfi allir að 

huga að velferð þeirra (France o.fl., 2010). Foreldrar, skóli og reglur samfélagsins verða 

að vera samstíga, þar sem allir eru að vinna að sama markmiði, svo að unglingur fái 

ekki misvísandi skilaboð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2001). Í ljósi þessa er mikilvægt að 

huga að fjölbreyttum forvörnum til að reyna að ná til sem flestra og að allir aðilar vinni 

saman.  

 

3.4 Viðhorf framhaldsskólanemenda til forvarna  

Fáir fræðimenn hafa beint sjónum að viðhorfi framhaldsskólanemenda til 

vímuefnaforvarna. En Ogenchuk (2012) er einn þeirra sem hefur kannað viðhorf 

nemenda til forvarna og komu gagnlegar upplýsingar fram í rannsókn hans. Nokkrir 

framhaldsskólanemendur í rannsókninni nefndu að þeim þótti vanta aukna fræðslu á 

þeim árum þegar flestir einstaklingar byrja að neyta vímuefna (Ogenchuk, 2012). Þetta 

viðhorf meðal nemenda kom einnig fram í grein McBrides þar sem nemendum fannst 

vanta aukna fræðslu fyrir einstaklinga á framhaldsskólaaldri. Nemendurnir töluðu um 

að þegar einstaklingar tækju ákvörðun um að drekka þá væru þeir gjarnan búnir að 
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gleyma þeirri fræðslu sem þeir hefðu fengið í grunnskóla (Ogenchuk, 2012). Samkvæmt 

þessum rannsóknum finnst nemendum þörf vera á auknum forvörnum og þeim finnst 

þær vera mikilvægar. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfi 

framhaldsskólanemenda á Íslandi en á fulltrúarfundi nemendafélaga kom fram að þeir 

telji forvarnir í framhaldsskólum vera mikilvægan þátt í öllu skólastarfi (SÍF, 2010b). 

 Viðhorf nemenda til virkni forvarna eru ólík og mikilvægt er að hafa í huga að 

framhaldsskólanemendur eru fjölbreyttur hópur með mismunandi viðhorf og skoðanir. 

Nokkrir þátttakendur rannsóknar Ogenchuks (2012) töldu fræðsluforvarnir ekki virka 

og sögðu að þær gæfu þeim gjarnan ekki réttar upplýsingar. Til að mynda nefndi einn 

nemandi að það bæri engan árangur að segja við nemendur að ef þeir byrji að drekka 

þá verði þeir alkóhólistar þar sem nemendur vita um einstaklinga sem drekka og eru 

ekki alkóhólistar. Nokkrir nemendur rannsóknarinnar höfðu efasemdir um að fræðsla 

um skaðsemi áfengisdrykkju myndi virka á þá sem höfðu nú þegar tekið þá ákvörðun 

að drekka áfengi. Þeir nemendur, sem höfðu drukkið, bentu á aðrar aðferðir sem þeir 

töldu gagnlegar við að minnka slæmar afleiðingar sem geta hlotist af áfengisdrykkju. 

Þeir töldu það bera árangur að fræða nemendur um drykkju og akstur og ýmis lagaleg 

atriði en ekki einblína á ákvarðanatöku um drykkju. Þeir nefndu til að mynda að þeim 

fyndist frekar að kennarar ættu að benda nemendum á að staldra við og hugsa áður en 

þeir taka þátt í áhættuhegðun eins og að drekka og keyra samtímis (Ogenchuck, 2012). 

 Nokkrum nemendum þótti fræðsla um efnin ekki nógu áhugaverð og hún vakti 

ekki áhuga þeirra. En þó voru aðrir sem töldu fræðslu vekja athygli nemenda og þá 

nefndu flestir þeirra að persónulegar sögur einstaklinga væru áhrifamiklar. Það sem 

vakti hvað mest áhuga þeirra var að hlusta á frásagnir þeirra sem voru háðir áfengi, frá 

fjölskyldum alka eða fórnarlömbum drukkins bílstjóra. Einnig fannst þeim gott að fá að 

heyra um kosti þess að drekka ekki. Þeir töldu mikilvægt hvernig skilaboðum væri 

komið á framfæri, t.d. að sagt væri frá reynslu fólks í stað þess að skipa nemendum 

fyrir og sýna stjórnsemi. Nemendur nefndu jafnframt mikilvægi þess að hafa 

áfengisforvarnir sér en ekki hafa þær með forvörnum um ólögleg efni. Ef það væri gert 

þá virðist áfengi vera meira samfélagslega samþykkt og tiltölulega lítið vandamál 

samanborið við önnur sterkari vímuefni. Því ættu forvarnir að beinast sér í lagi að 

áfengi og aðrar forvarnir að sterkum efnum (Ogenchuk, 2012).  

 Íslenskir framhaldsskólanemendur hafa einnig nefnt að þeir telji hræðsluáróður 
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ekki virka á nemendur og nemendur styðja frekar við forvarnir sem byggjast á fræðslu 

(SÍF, 2010a). Íslenskir framhaldsskólanemendur, sem eru fulltrúar nemendafélaga, telja 

einnig mikilvægt að misnota ekki áfengismæla eða nota þá sem hræðsluáróður þar 

sem það virki ekki á nemendur en þeir telja réttlætanlegt að nota þá sem 

úrskurðarvald. Fulltrúarnir telja einnig að forvarnir í framhaldsskólum ættu að vera 

jákvæðar, uppbyggjandi, persónulegar og opnar. Þeir telja mikilvægt að einstaklingar 

geti tjáð sig að vild og geti fengið hreinskilið og vel upplýst svar við spurningum sínum 

(SÍF, 2010b).  

 Fulltrúar nemenendafélaganna telja að það að hafa eitthvað fyrir stafni og að 

einstaklingur aðhafist eitthvað sem hann hefur áhuga á sé áhrifarík forvörn. Skipulögð 

klúbbastarfsemi í skólum er gott dæmi um góðar forvarnir. Þeim finnst að 

forvarnarfræðsla eigi ekki einungis að snúa að vímuefnum heldur ætti einnig að fræða 

nemendur um andlega líðan og heilsu. Fúlltrúarnir telja kennslu um sjálfstæða og 

gagnrýna hugsun nemenda mikilvæga svo að þeir geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir og 

lært að treysta eigin dómgreind. Í forvarnarfræðslu á Íslandi hefur sjónum einungis 

verið beint að stjórnendum skóla og nemendum en þeir telja jafnframt mikilvægt að 

beina fræðslu að foreldrum og forráðarmönnum. Þá yrði meðal annars hægt að fræða 

foreldra um líklega hegðun einstaklings, sem komin er í neyslu, og margt fleira (SÍF, 

2010b). Þar sem fulltrúar nemendafélaganna eru að tala um hér að ofan er dæmi um 

heildrænar forvarnir þar sem lögð er áhersla á almennt heilbrigði og samstarf milli 

skóla og foreldra. Í ljósi þessara viðhorfa er mikilvægt að huga að því hvernig forvarnir 

og fræðsla eru byggð upp og að þær höfði til sem flestra nemenda. Því getur verið gott 

að heyra ólík viðhorf nemenda og vinna með þeim að árangursríku heildrænu 

forvarnarstarfi.  



24 

4 Aðferðafræði  

Þessi rannsókn er tilviksrannsókn þar sem skoðuð voru viðhorf nemenda og starfsfólks 

í einum framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu til vímuefna. Einnig voru skoðuð viðhorf 

þeirra til forvarna og hvaða forvarnir þeir telji vera árangursríkar. Í tilviksrannsókn er 

eitt tilvik skoðað nánar til að auka vitneskju um efnið (Bogdan og Biklen, 2007; Rúnar 

Helgi Andrason, 2003). Þá er þessi eini þáttur skoðaður vel og farið dýpra í 

rannsóknarefnið (Lichtman, 2013). Þessi rannsóknaraðferð hefur verið notuð í fjölmörg 

ár af hinum ýmsu fræðimönnum þar sem rannsökuð eru einstök tilvik til að átta sig á 

eðli þeirra (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Við söfnun gagna í tilviksrannssóknum er 

hægt að nota margskonar aðferðir sem er einn af helstu kostum slíkra rannsókna. 

Gögnin geta bæði verið byggð á eigindlegum og megindlegum rannsóknargögnum og 

hægt er að notast við nær allar rannsóknaraðferðir (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  

 Hugtakið eigindlegar rannsóknaraðferðir er samheiti yfir fjölbreytta 

rannsóknarhefð og eru margar ólíkar áherslur innan aðferðarinnar. Aðferðin byggist á 

aðleiðslu, en hún felur í sér að kenning er mótuð eftir á eða á meðan gagnasöfnun 

stendur. Eigindleg rannsóknaraðferð er gjarnan notuð til að kanna viðhorf og hegðun 

einstaklinga og hentar hún vel þegar rannsaka á upplifun einstaklinga. Eigindlegar 

aðferðir leggja áherslu á að rannsakandi setji sig inn í aðstæður þátttakenda, skilji 

hugarheim þeirra og hvernig þeir upplifa félagslegan veruleika (Esterberg, 2002). 

Markmiðið er því að skilja þá túlkun og merkingu sem þátttakendur leggja í líf sitt og 

aðstæður frekar en að alhæfa niðurstöður yfir á stærra þýði. Í þessari rannsókn var 

notuð eigindleg rannsóknaraðferð þar sem hún er talin henta best til að kanna viðhorf 

viðmælenda.  

  Ýmsar leiðir er hægt að fara varðandi framkvæmd eigindlegra rannsókna en 

algengastar eru opin viðtöl, þátttökuathuganir, notkun skriflegra gagna og 

rýnihópaviðtöl (Esterberg, 2002). Í opnum viðtölum leggur rannsakandi áherslu á að 

skilja og upplifa veruleika þátttakenda eins og þeir sjálfir upplifa hann. Opin viðtöl 

líkjast samtali rannsakenda og viðmælenda þar sem viðmælendur svara opnum 

spurningum rannsakenda með því að tjá eigin skoðanir (Esterberg, 2002). Rannsakandi 
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er með í huga fyrir fram ákveðna þætti sem hann vill að komi fram í viðtalinu en 

mikilvægt er að rannsakandi fylgi svörum viðmælanda eftir. Taka því opin viðtöl 

gjarnan aðra stefnu en lagt er upp með í byrjun (Esterberg, 2002; Kvale, 1996). Öll 

sjónarmið viðmælenda eru tekin til greina og þykja þau jafn mikilvæg fyrir rannsóknina 

(Taylor og Bogdan, 1998). Ákveðið var að taka fimm opin einstaklingsviðtöl við 

gagnasöfnun þessarar rannsóknar vegna þess að það hentar vel þegar rannsakendur 

leitast við að fá fram hugsun, tilfinningar og upplifun viðmælenda.  

  

4.1 Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar eru þrír nemendur og tveir starfsmenn í framhaldsskóla 

á höfuðborgarsvæðinu. Rannsakandi notaði hentugleikaúrtak til að velja nemendur 

skólans, þar sem tveir nemendur voru spurðir á viðburði á vegum skólans hvort þeir 

vildu taka þátt í rannsókninni en einn nemandi var spurður af kunningja hvort hann 

vildi taka þátt. Val á starfsmönnum skólans fór fram með markvissu úrtaki þar sem þeir 

voru valdir sérstaklega í samræmi við viðfangsefnið, þ.e. vegna þess að þeir voru báðir 

að vinna við forvarnarstarf í skólanum.  

 Rannsakandi og viðmælendur þekktust ekki áður en viðtölin voru tekin, 

rannsakandi og tveir nemendur hittust fyrst á viðburði á vegum skólans en aðra 

viðmælendur hafði hann ekki hitt áður. Rannsakandi hafði nokkrum sinnum samband 

við viðmælendur símleiðis eða í gegnum tölvupóst á tímabilinu 6. febrúar til 13.mars 

2013. Siðferðisleg skylda rannsakanda er að vernda viðmælendur og ríkti algjör 

nafnleynd og trúnaður milli rannsakanda og viðmælanda. Þátttakendum var greint frá 

því að einungis rannsakandi myndi hlusta á viðtalið og að í rannsókn yrði notuð 

gervinöfn svo ekki væri hægt að rekja svör þeirra.    

 Tekin voru þrjú einstaklingsviðtöl við nemendur sem stunda nám við 

framhaldsskólann. Kristján Sigurbjörnsson er einn viðmælanda og er hann 19 ára 

nemandi. Hann er að ljúka framhaldsskólanámi vorið 2013 og hefur stundað nám við 

skólann í fjögur ár. Tómas Gústafsson er annar viðmælanda og er hann 18 ára. Þetta er 

hans þriðja námsár í skólanum. Hildur Magnúsdóttir er 16 ára og er nemandi á fyrsta 

ári. Auk þess voru tekin tvö einstaklingsviðtöl við starfsmenn skólans. Sólveig 

Rúnarsdóttir er ein viðmælenda og er forvarnarfulltrúi í skólanum og hefur verið það 
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síðustu sex ár. Annar viðmælandi er Hanna Eiríksdóttir námsráðgjafi og er hún í 

svokölluðu forvarnarteymi í skólanum. Hún hefur unnið í skólanum í sex ár sem 

námsráðgjafi. 

   

4.2 Framkvæmd 

Við gagnasöfnun rannsóknarinnar var notast við opin einstaklingsviðtöl og tekin voru 

viðtöl við fimm einstaklinga. Viðtalsrammi með hálfstöðluðum spurningum var útbúinn 

fyrir viðtölin og forðaðist rannsakandi að vera með leiðandi spurningar. 

Viðtalsramminn var notaður til stuðnings og hliðsjónar og síðan aðlagaður eftir hvert 

viðtal. Rannsakandi skoðaði listann áður en viðtölum lauk og athugaði hvort komið 

hefði verið inn á alla þætti. Viðtölin fóru fram í framhaldsskólanum og var staðsetning 

viðtalanna valin með tilliti til þess að umhverfið væri hljóðlátt og engin truflun myndi 

eiga sér stað á meðan á þeim stæði. Jafnframt þótti rannsakanda staðurinn hentugur 

þar sem viðmælendur eru kunnugir umhverfinu og því ætti þeim að líða vel á þeim 

stað.  

 Viðtölin fóru fram á tímabilinu 25. febrúar til 13. mars 2013. Fyrsta viðtalið var 

tekið við Kristján þann 25. febrúar í herbergi í framhaldsskólanum og tók viðtalið um 50 

mínútur. Annað viðtalið var við Hildi og var það tekið þann 1. mars í viðtalsherbergi í 

framhaldsskólanum og tók um hálftíma. Þann 5. mars var þriðja viðtalið tekið við 

Sólveigu forvarnarfulltrúa á skrifstofu hennar og stóð það í 55 mínútur. Fjórða viðtalið 

var við Tómas þann 13. mars í viðtalsherbergi í framhaldsskólanum og tók það um 40 

mínútur. Síðasta viðtalið var við Hönnu námsráðgjafa og fór fram á skrifstofu hennar 

þann 14. mars og tók um 40 mínútur.  

 Áður en viðtölin hófust kynnti rannsakandi sig, sagði frá rannsókninni og eðli 

hennar og fékk upplýst samþykki viðmælenda til þátttöku. Rannsakandi lagði áherslu á 

að skapa afslappað og þæginlegt andrúmsloft og spjallaði við viðmælanda í nokkrar 

mínútur til að brjóta ísinn áður en viðtalið hófst. Ef viðmót rannsakenda er hlýtt og 

vingjarnlegt á viðmælandi auðveldara með að tjá skoðanir sínar (Esterberg, 2002). 

Viðtölin voru tekin upp á hljóðupptökutæki með samþykki viðmælenda og síðan afrituð 

á tölvutækt form. Við afritun var nöfnum þátttakenda breytt og öðrum 

persónuupplýsingum svo að ekki væri hægt að rekja svör þeirra.    
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 Við afritun viðtala skráði rannsakandi niður athugasemdir og hugleiðingar um 

upplifun viðmælenda og túlkun rannsakanda á þeim. Þessar athugasemdir voru 

notaðar til stuðnings þegar gögnin voru greind. Að afritun lokinni var öllum upptökum 

eytt af hljóðupptökutækinu og úr tölvu. Þegar viðtalsnóturnar voru fullunnar voru þær 

samtals 146 blaðsíður. Gögnin voru greind út frá svörum viðmælenda og las 

rannsakandi yfir svörin og kóðaði hvert viðtal fyrir sig fljótlega eftir að afritun var lokið. 

Svör viðmælenda voru þá borin saman og viðtölin endurkóðuð eftir þeim þáttum sem 

þóttu hvað mest áberandi (Lichtman, 2013). Að lokum voru gögnin lesin markvisst yfir 

með þessar niðurstöður að leiðarljósi.  



28 

5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Í byrjun 

verður farið yfir hvernig forvarnarstarfi í framhaldsskólanum er háttað. Notast var við 

gögn af heimasíðu skólans til að greina frá stefnu skólans í forvörnum, sem og 

upplýsingar frá þátttakendum. Þar næst verður fjallað um viðhorf þátttakenda til 

áfengisneyslu, tóbaksneyslu og neyslu ólöglegra vímuefna. Þá verður gerð grein fyrir 

viðhorfum þátttakenda til forvarna í skólum og hvað þeir telja að skili árangri í 

forvarnarstarfi.  

 

5.1 Stefna skólans í forvörnum  

Samkvæmt stefnu framhaldsskólans í forvörnum er markmið skólans að stuðla að 

heilbrigðum lífsstíl og jákvæðri lífssýn nemenda. Í skólanum er starfandi 

forvarnarfulltrúi og forvarnarteymi. Þeir bera ábyrgð á forvarnarstarfi skólans og reyna 

meðal annars að koma í veg fyrir eða seinka vímuefnaneyslu ungmenna. Í skólanum 

eru fyrirlestrar og ýmsir forvarnatengdir áfangar. Til að stuðla að heilbrigðu líferni tekur 

skólinn einnig þátt í verkefni sem nefnist „heilsueflandi framhaldsskóli“ og jafnframt er 

reynt að halda félagslega viðburði til að efla félagslíf án vímuefna. Í skólanum eru 

hafðar skýrar reglur um vímuefni og eru viðurlög við brotum á þeim reglum. Greint 

verður nánar frá hverjum þætti fyrir sig hér á eftir.  

 

Forvarnarfulltrúi og forvarnarteymi  

Í framhaldsskólanum er starfandi forvarnarfulltrúi í 25% starfshlutfalli sem hefur 

ákveðnum hlutverkum að gegna í sambandi við forvarnarstarf skólans. Til að mynda 

skipuleggur hann forvarnarstarfið, heldur utan um almennar forvarnir og leitar leiða til 

úrbóta. Þá hefur forvarnarfulltrúi umsjón með fræðslu um tóbak, áfengi og önnur 

vímuefni og finnur leiðir til að koma forvörnum inn í skólastarfið og kennsluna. 

Forvarnarfulltrúi starfar með forvarnarteymi. Í því teymi eru tveir námsráðgjafar, 

félagsmálafulltrúi úr hópi kennara og áfangastjóri. Forvarnarteymi sér um 

skipulagningu og stefnumótun forvarna í skólanum. Á tveggja vikna fresti ræða 
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forvarnarfulltrúi og forvarnarteymi málefni sem snerta forvarnir.   

 

Fræðsla  

Áhersla er á að fræða nemendur um þá áhættu, sem vímuefnaneysla hefur í för með 

sér, og einnig að kynna aðra valkosti og lífshætti sem sýna að neysla sé ekki 

eftirsóknarverð. Leitast er við að fá ýmsa aðila til að sjá um fræðslu fyrir nemendur og 

eru haldnir tveir fyrirlestrar á hverri önn fyrir alla nemendur skólans. Fyrirlestrarnir eru 

kynjaskiptir og eru um 200 til 300 ungmenni í salnum í senn. Til að mynda hefur 

myndin „Fáðu já“ eftir Pál Óskar Hjálmtýsson söngvara verið sýnd og Sölvi Tryggvason 

sjónvarpsmaður hefur einnig komið og haldið fyrirlestur um nauðgunarlyf. Einnig hafa 

verið haldnir fyrirlestrar um kynferðislega misnotkun, næringu, heilbrigðan lífsstíl og 

um steranotkun og fæðubótarefni. Fyrir nokkrum árum var einnig kynning frá SÁÁ þar 

sem útskýrt var hvað gerist ef maður drekkur. Þegar þetta er skrifað er jafnframt 

ráðgerður fyrirlestur fyrir drengi um virðingu og lögð verður áhersla á sjálfsstyrkingu 

fyrir stúlkur.  

 

Forvarnatengdir áfangar  

Sólveig forvarnarfulltrúi telur að nokkrir áfangar í skólanum séu forvarnatengdir eins og 

til dæmis kynjafræði í félagsfræðitímum, heilbrigðisfræði og næringarfræði. Reynt er 

að koma forvörnum að í ýmsum þessara kennslustunda og jafnframt er áhersla á 

heilbrigðan lífsstíl. Í skólanum er einnig lögð mikil áhersla á íþróttaiðkun og mun meira 

en gert er í öðrum skólum. Nemendur þurfa að mæta þrisvar í viku upp í íþróttahús og 

markmiðið er að þeir læri að gera hreyfingu að lífsstíl. Nemendum er kennt að það sé 

hægt að vera í vinnu, fara að hreyfa sig og í sturtu og mæta svo aftur í vinnu. Það 

verkefni sem er einnig talið forvarnatengt er stofnun gönguhóps sem var settur á 

laggirnar fyrir þá einstaklinga sem vildu ekki stunda leikfimi. Þá er farið í fjallgöngu eða 

langan göngutúr í staðinn fyrir leikfimi.  

 

Félagslegir viðburðir 

Samkvæmt heimasíðu skólans er lögð áhersla á viðburði sem geta veitt nemendum 

ánægjulega upplifun og stuðla að heilbrigðum lífsháttum, til að mynda með því að efla 

tómstundastarf og skemmtanalíf án vímuefna. Í skólanum eru meðal annars haldnar 
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söngvakeppnir, spurningakeppnir, galadansleikir og íþróttaviðburðir. Nemendafélag er 

starfandi í skólanum og sér það um að gæta hagsmuna nemenda og efla félagslíf 

þeirra. 

 

Heilsueflandi framhaldsskóli 

Skólinn tekur þátt í verkefninu „heilsueflandi framhaldsskóli“  þar sem markmiðið er að 

bæta heilsu og líðan starfsmanna og nemenda. Þá eru nemendur og starfsmenn hvattir 

til virkrar þátttöku og reynt að vekja þá til umhugsunar um mikilvægi heilsu. Lögð er 

áhersla á næringu, öryggi, hollustu, hreyfingu, geðrækt og heilbrigðan lífsstíl. Að sögn 

forvarnarfulltrúa hefur verkefnið ekki gengið nógu vel. Hún telur ástæðuna vera að það 

vanti sterkan stýrihóp til að stjórna verkefninu. Í skólanum er einnig einkarekið 

mötuneyti og erfitt er að fá forsvarsmenn þess til að taka óhollan mat úr hillunum en 

skólinn hefur ekki burði til að reka mötuneytið að sögn forvarnarfulltrúa.  

 

Reglur og viðurlög varðandi tóbaks- og áfengisneyslu 

Í skólanum má hvorki neyta tóbaks né áfengis og eru viðurlög við brotum á þeim 

reglum. Nemendur, sem reykja sígarettur, verða að fara út fyrir skólalóðina líkt og lög 

um opinberar stofnanir kveða á um. Fyrir um fimm árum var auk þess gerð áætlun í 

samstarfi við Lýðheilsustöð til að draga úr munntóbaksnotkun og voru settar reglur og 

viðurlög við brotum á þeim. Vinnureglan er sú að ef einhver kennari sér nemenda 

„með í vörinni“, eins og það er kallað, þá sendir hann Sólveigu forvarnarfulltrúa 

tölvupóst. Jafnframt ef Sólveig sér einhvern með í vörinni á göngum skólans þá veitir 

hún honum tiltal. Í reglunum er einungis tilgreint eitt tiltal en þau geta verið fleiri. Þar 

næst eru einstaklingar, sem hafa verið teknir með í vörinni, látnir skrifa undir blað þar 

sem stendur að tóbaksreglur skólans hafi verið brotnar. Blaðið er sent til foreldra barna 

undir 18 ára. Ef nemandi heldur áfram að taka í vörina þá er hann boðaður í viðtal við 

skólameistara og ákveður hann refsingu.   

 Framhaldsskólinn er þar að auki áfengislaus stofnun og allar skemmtanir, sem 

haldnar eru í skólanum, eru áfengislausar. Jafnframt er reynt að minnka áfengisneyslu 

á öllum skemmtunum á vegum skólans. Á böllum á vegum skólans er notaður 

áfengismælir. Áður fyrr voru allir nýnemar látnir blása í slíkan mæli en það var stoppað 

af þar sem ekki er leyfilegt á jafningjagrundvelli að taka einn aldurshóp fyrir. Ákveðið 
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var að fara aðra leið og geta allir nemendur átt í hættu að vera látnir blása í 

áfengismæli en þeir sem eru auðsjáanlega ölvaðir eða nýnemar eru frekar látnir gera 

það. Ef eldri nemendur mæta á ball mjög ölvaðir þá eru þeir beðnir um að afsanna að 

þeir séu drukknir með því að blása í áfengismælinn. Neiti þeir þá er þeim meinaður 

aðgangur á ballið. Ef áfengi mælist hjá einstaklingum undir 18 ára aldri þá er hringt í 

foreldra og þeir eru látnir sækja viðkomandi en einnig er ungmennum eldri en 18 ára 

boðið að hringja og láta sækja sig. Nemendur, sem eru teknir ölvaðir á balli, eru 

boðaðir í viðtal hjá forvarnarfulltrúa og ræðir Sólveig við þá nemendur. Einnig eru 

nemendur boðaðir í viðtal til forvarnarfulltrúa ef grunur leikur á neyslu ólöglegra 

vímuefna. Lagt er upp með að verið sé að reyna að aðstoða nemendur en ekki ásaka 

þá. Þá vita nemendur að þeir geti leitað til viðkomandi starfsmanns ef eitthvað kemur 

upp á síðar meir.  

 Í skólanum eru því notaðar almennar forvarnir sem byggja á fræðslu, áherslu á 

heilbrigðan lífstíl og að halda félagslega viðburði án vímuefna. Einnig eru reglur skólans 

um tóbaks- og áfengisneyslu hluti af almennum forvörnum. Í skólanum er jafnframt 

notast við sértækar forvarnir þar sem sérstök áhersla er á þann hóp nemenda sem á í 

erfiðleikum eða sem hætta er á að þrói með sér vandamál vegna vímuefnaneyslu. 

Viðurlög við brotum á tóbaks- og vímuefnareglum skólans eru dæmi um sértækar 

forvarnir þar sem nemendur, sem neyta efnanna, eru boðaðir í viðtal.  

 

5.2 Viðhorf til vímuefna 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir viðhorfum þriggja framhaldsskólanemenda og tveggja 

starfsmanna, sem tóku þátt í rannsókninni, til tóbaksneyslu, áfengisneyslu og neyslu 

ólöglegra vímuefna.  

5.2.1 Tóbaksneysla  

Viðhorf nemenda   

Viðhorf nemendanna þriggja til tóbaksreykinga eru misjöfn en þeir telja allir að 

reykingar séu ekki algengar meðal framhaldsskólanemenda. Hins vegar komu tveir 

nemendur inn á það að munntóbaksnotkun sé fremur algeng. Kristján segir að hann 

hafi reykt en reyki ekki daglega:  
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Ég persónulega skil ekki daglegar reykingar, sko. Þú veist, ég hef alveg reykt mismikið, sko, 

oftast bara í bænum eða eitthvað þannig. Þetta er svo mikill lífstíll, sko. Maður sér bara á 

samfélagshópunum hverjir eru að reykja og hverjir eru ekki. Eins og hérna þá er bara, svona, 

næstum því ein braut sem reykir og enginn annar. 

Hér lýsir hann því að það fari eftir hópum hvort einstaklingar reykja eða ekki. Honum 

líkar ekki við daglegar reykingar og þá sleppir hann því og segir að langflestum finnist 

ekki sniðugt að reykja en svo séu alltaf einhverjir sem finnst það „töff“. Kristján telur að 

það sé einnig hópaskipt hvort nemendur noti munntóbak, hann segir að munntóbak sé 

alltaf mikið notað innan ákveðinna hópa og svo sé eins og aðrir leiti í það að reykja.  

 Tómas telur að sé ekki mikið um reykingar meðal nemenda en finnst neysla á 

munntóbaki vera algengari. Hann hefur alltaf verið ákveðinn í að reykja ekki og segir:  

Foreldrar mínir hafa reykt alveg síðan ég man eftir mér, sko, og þá hef ég alltaf verið 

staðfastur á því að ég ætla ekki að reykja. Því mig langar ekki til að eyða peningum og þessi 

óbærilega lykt og allt þetta sem er tengt þessu rugli, þá hef ég einhvern veginn alltaf ákveðið 

að ég ætli ekki að gera það.  

Það hefur verið reykt í kringum Tómas frá því hann var lítill og hefur það mótað viðhorf 

hans til reykinga. Hildur reykir ekki og þekkir fáa sem gera það. Hún veit lítið um 

reykingar framhaldsskólanemenda en telur að mikið sé um munntóbaksneyslu og 

þekkir hún marga einstaklinga sem taka í vörina.  

 Kristján telur að það sé hópaskipt hverjir reykja og hverjir nota munntóbak en 

segist sjálfur ekki skilja daglegar reykingar. Viðhorf Tómasar til reykinga er fremur 

neikvætt og finnst honum það vera peningaeyðsla og hann hefur óbeit á lyktinni. 

Hildur segist vita lítið um reykingar nemenda en telur líkt og Tómas að neysla á 

munntóbaki sé mun algengari á meðal nemenda.  

 

Viðhorf starfsmanna  

Báðir starfsmennirnir tala um að reykingar meðal nemenda hafi minnkað umtalsvert. 

Sólveig forvarnarfulltrúi telur að viðhorfsbreytingar í samfélaginu hafi áhrif á 

tóbaksreykingar ungmenna líkt og þær hafi áhrif á áfengisneyslu þeirra. Hún lýsir 

viðhorfsbreytingum til reykinga á meðal framhaldsskólanemenda:  

Mér finnst þær vera ..., að það séu voða fáir sem þú hittir í dag og maður segir við þá: 

„Reykirðu?“ Og bara: „já“, það er bara já-svarið, það er alltaf: „Já ég er að fara að hætta“ eða 
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„já ohh því miður“, þú færð aldrei bara já-svarið. Viðhorfið er að flestir sem þú talar við sem 

reykja sem eru miklu færri í dag heldur en voru hérna fyrir 6–7 árum síðan en þau öll 

skammast sín fyrir þetta.   

Hér lýsir hún að það fylgi því meiri skömm að reykja og er viðhorf nemenda til reykinga 

orðið neikvæðara en það var áður. Sólveig segir að reykingar séu í miklu undanhaldi en 

telur mikla aukningu hafa verið á munntóbaki síðustu ár. Hún telur munntóbaksneyslu 

vera aðeins að minnka núna og hún heldur að munntóbaksnotkun verði fljótlega á 

undanhaldi líkt og tóbaksreykingar. Hún nefnir að nú séu unglingar að færa sig yfir í 

„kickup“, en það eru pokar sem settir eru í vörina en í þeim er hvorki tóbak né nikótín 

heldur inniheldur það koffín, xylitol, ginseng, þrjú steinefni og vítamín. Það gerir 

starfsfólki skólans erfiðara fyrir þar sem ekki er hægt að banna „kickup“. Hanna 

námsráðgjafi telur einnig að tóbaksreykingar hafi minnkað líkt og Sólveig og finnst 

Hönnu ekki mikið um reykingar á meðal framhaldsskólanemenda. Hennar upplifun er 

að neysla munn- og neftóbaks sé ekki mikil á meðal framhaldsskólanemenda.  

 

5.2.2 Áfengisneysla 

Viðhorf nemenda  

Þeir þrír nemendur, sem tóku þátt í rannsókninni, telja að neysla á áfengi meðal 

framhaldskólanemenda sé mikil og mismunandi sé hvernig þeir höndli áfengisdrykkju. 

Þau ræddu öll um þrýsting frá jafningjum með einum eða öðrum hætti. Kristján telur 

að flestir framhaldsskólanemendur drekki áfengi og gerir hann það sjálfur. Hann lýsir 

áfengisdrykkju framhaldsskólanemenda svona:  

Þú ert náttúrulega oftast að læra að drekka á þessum aldri, sko. Og sumir bara passa sig en 

aðrir svona hægt og rólega læra þau að drekka í hófi, sko. Svona kannski á síðustu árunum eru 

þeir bara í lagi. Kannski ekki alveg að drepast og eitthvað.  

Kristján telur nemendur höndla áfengisdrykkju á mismunandi vegu en nái oftast tökum 

á drykkjunni þegar þeir verða eldri. Hann segir að einstaklingar byrji að drekka í hópi 

með öðrum en hann þekkir fólk sem hefur verið undir miklum þrýstingi en samt sleppt 

því að drekka. Kristján telur að sjálfstjórn nemenda ráði því hvort þeir standist þrýsting 

eða ekki. Hann segir í sambandi við hópþrýsting að mikilvægt sé að einstaklingar setji 

sér eigin mörk en hlusti ekki á hvað aðrir segja.  
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 Tómas drekkur einnig áfengi og segir að flestir nemendur geti höndlað 

áfengisdrykkju en telur að um þriðjungur framhaldsskólanemenda breytist með víni og 

lendi gjarnan í einhverju veseni. Hann telur skiljanlegt að þeim nemendum, sem eru 

drukknir, sé meinaður aðgangur á ball og segir: „Það er ekkert hægt að vera með 

svoleiðis lið þarna inni.“ Hann telur að pressa sé á nemendur að mæta vel ölvaðir á eitt 

ball á ári sem nemendur tengja við tekíladrykkju: „Alltaf talað um tekíladrykkjuna og 

eitthvað svona og þá örugglega pressa á að fólk mæti alveg mjög gott á því, sko.“ Hann 

segir að þetta ball sé eins konar hápunktur drykkjunnar hjá nemendum og það sé 

pressa frá öðrum nemendum að flestir mæti vel ölvaðir á ballið. Tómas telur vini og 

ættingja hafa mikil áhrif á neyslu framhaldsskólanemenda bæði á áfengi og ólöglegum 

vímuefnum. Hann segir að vinahópurinn og þeir sem einstaklingur umgengst eða líti 

upp til hafi mikil áhrif á neysluvenjur.  

 Hildur hefur ekki drukkið áfengi en hún telur að áfengisneysla aukist mikið eftir 

að unglingar komi í framhaldsskóla. Hún segir að sumir nemendur kunni ekki að fara 

með áfengi og lýsir reynslu sinni svona:  

Sumir geta það náttúrulega alls ekki. Fyrsta árið er náttúrulega oftast eitthvað í rugli. Ég held 

að það séu alveg margir sem geta höndlað áfengi. Það er samt alveg hellingur af fólki sem 

bara á ekki að drekka. Mér finnst það bara alltof fullt. 

Hún telur að margir geti drukkið áfengi í hófi en aðrir ekki. Hildur telur að nokkrum 

nemendum finnist óþægilegt að drekka ekki og fá sér þess vegna gjarnan áfengi og 

einnig til að þora að tala við aðra einstaklinga. En Hildur nefnir að hún sé í góðum 

vinahópi og enginn drekki í þeim hópi og því sé enginn þrýstingur á það að byrja að 

drekka. Hún telur vinahópinn skipta miklu máli og það þurfi að segja við nemendur að 

þeir geti sagt nei fyrir framan hópinn og láta nemendur vita að þeir þurfi ekki að drekka 

þótt margir aðrir geri það.  

 Þau telja öll að drykkja á meðal framhaldsskólanemenda sé algeng og að 

einhver hluti nemenda missi gjarnan tökin á drykkjunni. Þau koma einnig inn á 

hópþrýsting og telur Kristján skipta mestu máli að hver einstaklingur setji sér mörk en 

Tómas og Hildur telja að vinahópurinn skipti miklu máli og hafi mikil áhrif á 

neysluvenjur einstaklinga.  
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Viðhorf starfsmanna  

Forvarnarfulltrúi og námsráðgjafi tala báðar um að breytingar hafi orðið á drykkju 

ungmenna og telja líkt og nemendurnir þrír að vinir og jafningjar hafi töluverð áhrif á 

drykkju nemenda. Einnig gera þær báðar lækkun áfengisaldurs að umræðuefni en 

viðhorf þeirra til lækkunarinnar eru ólík. Sólveig forvarnarfulltrúi segist upplifa 

jákvæðar breytingar á áfengisneyslu framhaldsskólanemenda. Hún telur að 

áfengisneysla og skaðleg hegðun endurspeglist í viðhorfum samfélagsins. Að hennar 

mati eru samfélagsleg viðhorf að breytast í þá átt að drykkja ungmenna sé ekki eins 

viðurkennd og áður. Hún telur að undanfarin ár hafi viðhorfið verið það að við sættum 

okkur ekki við drykkju grunnskólanemenda en við getum horft fram hjá og samþykkt 

drykkju framhaldsskólanemenda. Hennar skynjun er sú að það viðhorf sé eitthvað að 

breytast í þá átt að drykkja sé ekki viðurkennd fyrr en ungmenni verða 18 ára. Sólveig 

telur að breyting hafi orðið á viðhorfum foreldra og samfélagsins í heild til drykkju 

framhaldsskólanemenda. Hún segir að áður fyrr, þegar þurfti að hringja í foreldra 

vegna ölvunar unglinga á balli, þá hafi þeim verið alveg sama og nefnt að foreldrar 

þeirra hefðu keypt áfengið fyrir þá. En nú til dags eru flestir nemendur svekktir þegar 

hringja þarf í foreldra og þeir vilja ekki að foreldrar þeirra viti að þau drekka.   

 Á fyrsta framhaldsskólaballinu, sem Sólveig vann á, áður en hún varð 

forvarnarfulltrúi, var annarlegt ástand á nemendum og voru um 20 manns í svokölluðu 

„dauðaherbergi“ ælandi og vælandi. Hún talar um að ástandið hafi breyst til muna og í 

fyrravetur hafi verið mjög rólegt og einungis þrír nemendur komið og beðið um plástur, 

svo rólegt var það. En hún segir ástandið misslæmt á böllum og nefnir, líkt og Tómas, 

að á einu balli á ári sé ástandið sérstaklega slæmt þar sem nemendur tengja ballið við 

tekíladrykkju. Sólveig telur að vanalega hafi um 2% þeirra sem eru á böllum ekki stjórn 

á áfengisdrykkju sinni. Að hennar mati er áfengisneysla á meðal 

framhaldsskólanemenda meira viðurkennd en áður en þar með sé aukinn þrýstingur á 

nemendur að byrja að drekka. Sólveig segir að stór hluti nemenda byrji að drekka 

vegna þrýstings og telur það vera helstu ástæðuna fyrir því að nemendur byrji að 

drekka.   

 Hanna námsráðgjafi telur drykkju nemenda vera frekar mikla og þá sérstaklega 

á vissum aldri. Hún talar um að alltaf missi ákveðið hlutfall nemenda tökin en almennt 

sé það ekki vandamál. Hanna telur að áfengismynstrið hafi breyst og lýsir því svona:  



36 

Ég held að áfengisneysla hafi ekki minnkað en áfengismunstrið hefur breyst, þau drekka alveg 

jafn mikið en þau kunna bara betur á það. Þannig að þau drekka ekki eins stíft eða drekka ekki 

eins illa. Þannig að það hefur verið rosabreyting, já, rosabreyting á áfengismynstrinu til hins 

betra. Ég er mjög ánægð með það. 

Hanna telur einnig að mikill þrýstingur sé frá jafnöldrum á þessum aldri að byrja að 

drekka en talaði mun minna um áhrif jafnaldra á drykkju en aðrir þátttakendur. Hönnu 

finnst allt samfélagið vera búið að viðurkenna áfengisaldur niður í 18 ár og telur að það 

myndi auðvelda allt starf ef áfengisaldur yrði lækkaður í 18 ár. Hún telur að auðveldara 

væri fyrir nemendur að vera án áfengis til 18 ára aldurs og auðveldara væri fyrir 

foreldra að semja við börn sín. Hanna segir það óraunhæft að 

framhaldsskólanemendur þurfi að bíða í fjögur ár áður en þeir neyti áfengis og telur að 

flestir séu samþykktir því að unglingar byrji að drekka 18 ára. Margir benda á að neysla 

færist neðar ef áfengisaldur muni lækka en Hanna er ekki á sama máli. Sjónarmið 

Sólveigar og Hönnu er ólíkt hvað varðar lækkun áfengisaldurs þar sem Sólveig segir að í 

forvörnum sé vitað að aðgengi gegnir mikilvægu hlutverki. Eftir því sem aðgengið sé 

betra því meiri sé neyslan. Hún telur að hin rökin á móti þessu séu þau að allir sem vilji 

drekka nái sér í áfengi hvort sem er en henni finnst það ekki eins góð rök.   

 Sólveig talar mikið um breytingar á samfélagslegum viðhorfum til 

áfengisdrykkju ungmenna og Hanna nefnir að áfengisneysla ungmenna hafi breyst, í þá 

veru að þau drekki ekki eins illa og áður. Áhugavert er að heyra sjónarmið þeirra til 

lækkunar áfengisaldurs þar sem þær virðast ekki vera á sama máli og eru með gerólíkar 

skoðanir á þeim málum. Hanna styður lækkun áfengisaldurs og telur að það muni 

auðvelda ungmennum að vera án áfengis til 18 ára aldurs en Sólveig telur hins vegar að 

aukið aðgengi að áfengi muni auka neyslu og er því á móti lækkun áfengisaldurs.  

 

5.2.3 Neysla ólöglegra vímuefna 

Viðhorf nemenda   

Viðhorf nemendanna þriggja gagnvart kannabis eru fremur ólík en þeir eru allir á móti 

neyslu annarra ólöglegra efna. Vert er að hafa í huga að þegar fjallað er um 

kannabisneyslu er átt við neyslu á vímuefninu THC (delta-9-tetrahydrocannabinol). 

Helstu efnin, sem neytt er á Vesturlöndum, eru hass, marijúana og hassolía (SÁÁ, e.d.-
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b). Hér er notað orðið kannabis eða marijúana eftir því hvort orðið viðmælendur nota í 

viðtölunum. En þegar Kristján og Tómas tala um kannabis virðast þeir ekki eiga við 

hassreykingar. 

 Kristján hefur reykt kannabis og segist gera það einstöku sinnum. Margir sem 

hann þekkir reykja kannabis einu sinni eða tvisvar í mánuði eftir annasama viku og er 

það þeirra leið til að slappa af í lok vikunnar. Kristján telur kannabisreykingar stafa af 

skorti af sjálfsaga og að viðkomandi þurfi að hafa eitthvað annað og betra að gera, 

hann telur kannabisreykingar vera eitthvað sem einstaklingar leita í ef þeir hafa ekkert 

fyrir stafni. Kristján telur hassneyslu ekki vera algenga á Íslandi og segir að kannabisefni 

sé mun algengara og efnið sé mjög gott miðað við efnið í Bandaríkjunum. Hann segir að 

flestir sem hann þekkir leiði ekki hugann að afleiðingum af kannabisneyslu og það sé 

ekki hægt að fá þá til að hætta. Kristjáni finnst kannabisreykingar í lagi í hófi:   

Mér finnst persónulega ekkert að kannabis í hófi. En um leið og þú ert farin, að þú veist, taka í 

nefið eða eitthvað svona þá ertu strax komin á hálan ís, sko. En margt er eins og með hitt, sko, 

það er bara ... Þú veist þeir sem reykja kannabis og þú veist sumir festast í þessu og aðrir ekki. 

Ég þekki fullt af fólki sem er á fullu í íþróttum og er duglegt í námi og fá sér samt um helgar. En 

þeir segja þér aldrei frá því. Á sama tíma og þessir sem eru svona augljóslega fastir í þessu ... 

það verður að lífsstíl. 

Hann telur að fáir sem reyki kannabis fari í eitthvað annað: „En náttúrulega það eru 

bara ákveðnar týpur sem enda í ... þú veist, sem byrja á spítti og svona. Þetta eru bara 

þessir sem eru alltaf í bænum og slást mikið og svona og þá er þetta líka lífsstílinn.“ 

Hann telur að einungis ákveðinn hópur einstaklinga leiti í eitthvað annað en kannabis 

og segir jafnframt að flestir sem prufi einhver fíkniefni festist ekki í þeim, hann telur að 

það sé algjör minnihlutahópur.  

 Viðhorf Tómasar er fremur ólíkt viðhorfi Kristjáns til kannabisefna. Tómas talar 

um að honum hafi oft verið boðin ólögleg vímuefni en hann hafi alltaf látið þau vera. 

Honum finnst lítið mál að afþakka ólögleg vímuefni og segir að þeir sem bjóði honum 

séu vanalega kunningjar sem vilji ekki þrýsta á hann. Hann nefnir að sumir hafi reynt að 

telja honum trú um að það skaði ekki að prófa: „Einhverjir svona bjánar að reyna að 

segja að þetta sé allt í lagi. Þetta er í lagi, þetta verður bara gaman.“ Hann telur að 

einstaklingar sem reyki marijúana telji sér gjarnan trú um að það sé skaðlaust: 
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Fólk, sem er að reykja marijúana, felur sig á bakvið það að þessi hérna grein segir að þetta sé 

skaðlaust, þessi hér segir að þetta sé skaðlaust, hann gerir þetta og segir að hann hafi ekkert 

breyst á því. Svona einhverjir bjánar í Englandi sem hafa verið að gera einhverjar rannsóknir 

og komist að því að það gerðist kannski ekkert mikið fyrir þá. En svo þegar það er skoðað þá 

eru þeir með kvíðaraskanir og þunglyndi og ég veit ekki hvað og hvað eftir þetta. 

Þegar Tómas sér fólk undir áhrifum þeirra fíkniefna sem helst eru í tísku í dag þá finnst 

honum það ekki heillandi og segir að það sé ekki eitthvað sem hann myndi vilja prófa. 

Hann telur að kannabisreykingar hafi aukist á meðal framhaldsskólanemenda og segir 

að neysla á „molly“ eða MDMA, sem er virka efnið í e-töflum, hafi einnig aukist 

undanfarið. Hann telur aukninguna vera vegna þess að MDMA sé virkt efni sem 

brenglar skynjun einstaklinga mikið en aftur á móti fela sig margir á bak við það að 

efnið hafi ekki nein langvarandi áhrif. Hann segir einnig að einhverjir nemendur noti 

spítt sem er slangyrði fyrir amfetamín. Hann telur að það séu helst yngri nemendur 

sem neyta þess. En þeir sem reykja kannabis og taka MDMA séu helst þeir sem eru 

farnir að fara niður í bæ og skemmta sér í miðbæ Reykjavíkur. Tómas nefnir líkt og 

Kristján að enginn reyki hass nú til dags á Íslandi. Jafnframt telur Tómas að ekki neyti 

margir framhaldsskólanemendur kókaíns þar sem það sé dýrt efni og telur hann að fáir 

framhaldsskólanemendur hafi efni á því. Hann segir að áfengisverð hafi hækkað mikið 

og telur að það sé líklega ástæðan fyrir því að krakkar sækist eftir því að kaupa landa 

eða leiti í fíkniefni.  

 Hildur telur neyslu á ólöglegum vímuefnum ekki vera mikla meðal 

framhaldsskólanemenda, allavega segist hún ekki hafa kynnst því. Hún segir: „Ég samt 

veit ekkert mikið um ólögleg vímuefni. Það er náttúrlega enginn ... það er enginn í 

kringum mig sem er með marijúana eða eitthvað.“ Enginn sem hún þekkir hefur reykt 

marijúana.    

 Áhugavert er að heyra viðhorf nemenda til efnanna og hvort þeir hafi prófað 

þau eða ekki. Viðhorf Kristjáns til kannabisreykinga er fremur jákvætt og reykir hann 

kannabis stöku sinnum. En aftur á móti er viðhorf Tómasar neikvæðara og hefur hann 

ekki reykt kannabis. Hildur veit fremur lítið um ólögleg vímuefni og segist ekki þekkja 

neinn sem reyki marijúana.  
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Viðhorf starfsmanna  

Sólveig forvarnarfulltrúi telur mikla aukningu vera á marijúanareykingum á meðal 

framhaldsskólanemenda. Hún hefur fengið ábendingar um að yngri nemendur reyki 

marijúana. Hún segir jafnframt að það hafi verið deilt á skólann að nota áfengismæla á 

böllum því þá færu nemendur frekar að reykja marijúana. Hún telur hins vegar að 

engin tenging sé þar á milli:   

Ég vil ekki taka tengingu þar á milli. Ég held að það fari enginn að reykja eina jónu fyrir ball 

sem ekki bara á annað borð gerir það. Þú veist, hann er ekki að fara þarna til að fá sér eina 

jónu fyrir ball út af því að hann fær ekki að drekka brennivín. Viðkomandi sem myndi gera 

það, fá sér jónu fyrir ball, sem einhverjr gera eða margir gera, hann er hvort sem er búinn að 

gera það oft áður og hefði annars verið blindfullur, það er annað hvort. Sá sem hefur ekki 

stjórnina. 

Hún segir að nemendur reyki ekki marijúana fyrir ball vegna þess að þeir fái ekki að 

drekka áfengi, flestir sem reyki hafi gert það oft áður.    

 Hanna námsráðgjafi telur neyslu á kannabisefnum ekki vera mikla ef miðað er 

við sígarettureykingar eða áfengisneyslu en segir að neysla á kannabis sé töluverð og 

hafi alltaf verið. Hún telur að kannabisreykingar hafi aukist og viðhorfið breyst. Hún 

telur nemendur vera jákvæðari gagnvart efninu og séu fljótir að réttlæta það:  

Á þessum aldri ertu svo ótrúlega fljótur að réttlæta hlutina og þessir krakkar, sem eru virkilega 

búin að stúdera kannabisefni, þau eru með allar myndir, allar fræðslumyndir, allan áróður, 

vita um alla alþingismenn og helstu embættismenn sem eru meðmæltir lögleiðingu, þeir eru 

með þetta allt á hreinu. 

Hún segir að nemendum finnist kannabisreykingar sjálfsagðar og ekki eins mikið 

leyndarmál og áður. Hanna telur að einhverjir taki amfetamín og kókaín en hún hefur 

lítið heyrt um e-pillur og sveppi. Hún segir einnig að alltaf noti einhver hluti nemenda 

stera. Þær Sólveig og Hanna tala báðar um aukningu á kannabisreykingum meðal 

nemenda líkt og Kristján og Tómas gerðu.   

 

5.3 Viðhorf til forvarna í skólum  

Ungmennin þrjú sem tóku þátt í rannsókninni tala um að þau hafa fengið mesta 

fræðslu um tóbak, áfengi og önnur vímuefni í grunnskóla en telja að lítið hafi verið um 

forvarnir í framhaldsskóla. Þau segja frá þeim forvörnum sem þau hafa fengið í 
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framhaldsskólanum og virkni þeirra á nemendur. Starfsmenn skólans lýsa viðhorfum til 

þeirra forvarna sem hafa verið í framhaldsskólanum og tala um það hvort þeir telji 

forvarnarstarfið beri árangur. Hér er sagt frá viðhorfum þeirra Kristjáns, Tómasar, 

Hildar, Sólveigar forvarnarfulltrúa og Hönnu námsráðgjafa, hvers fyrir sig.  

 

Kristján 4. árs nemi  

Kristján segir að hann hafi fengið reynslu af forvörnum í lífsleiknitíma í grunnskóla í 8. 

9. eða 10. bekk. Hann telur að þær forvarnir hafi byggst á hræðsluáróðri. Honum finnst 

áhrif efna ekki hafa verið útskýrð heldur hafi nemendum einungis verið sagt að neysla 

slíkra efna væri hættuleg og nemendurnir eigi ekki að neyta vímuefna. Hann segir að 

skólar eigi frekar að stuðla að fræðslu til nemenda og höfða til skynsemi þeirra:  

Já, fræða þá en ekkert endilega vera alltaf að segja: „Þetta er slæmt, ekki gera þetta.“ Frekar 

bara segja þeim hvað þetta er en það er undir þeim komið hvort þetta sé eitthvað sem þau 

vilja, ekki segja það endilega, en þú veist um leið og þú færð: „Þetta er bannað, þetta er 

hættulegt“ þá vaknar upp forvitni. 

Hann telur að hræðsluáróður og boð og bönn geti vakið forvitni og spennu á meðal 

nemenda og jafnvel haft þveröfug áhrif en ætlast er til. Kristján tekur lítið mark á því 

sem honum hefur verið sagt og segist hafa lært töluvert meira um fíkniefni og áhrif 

þeirra á líkamann á netinu, á síðum líkt og Wikipedia, en hann fer ekki inn á 

forvarnasíður þar sem reynt er að koma í veg fyrir neyslu slíkra efna. Hann vill frekar 

vita hvað efnin gera í stað þess að fá að vita hversu slæm þau eru.  Kristján lagði mikla 

áherslu á að hann myndi ekki taka mark á þeim sem hafa ekki prófað efnin. Hann 

nefndi í því samhengi að gott væri að hlusta á fyrirlestur Magnúsar Stefánssonar, sem 

sér um Marita-fræðsluna í grunnskóla, þar sem hann segir frá reynslu sinni. Einnig segir 

Kristján að hann myndi taka mark á efnafræðingi sem vissi mikið um efnin.  

 Kristján segist lítið muna eftir forvörnum sem hafa verið í framhaldsskólanum 

og nefnir að hann hefði líklega fengið einhverja fyrirlestra þess efnis. Hann segir að 

meira sé um forvarnir fyrir nýnema og að hann sé líklega kominn í þann hóp sem lítið 

er spáð í:  

Ekki fræðsla sem ég man eftir, sko. Það er örugglega, það hafa örugglega verið einhverjir 

fyrirlestrar. Ætli ég sé ekki komin í þetta úrtak sem er svo lítið pælt í, útskriftarhópnum. Það er 
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náttúrulega alltaf verið að stuðla að forvörnum hjá nýnemum. Þau eru alltaf í umsjónartímum 

og það getur vel verið að þær séu eitthvað teknar fyrir þar. 

Hann telur að um leið og krakkar verði 18 ára sé þetta á þeirra ábyrgð og þá er skólinn 

laus við öll vandræði sem tengjast kvörtunum foreldra. Kristján nefnir að myndin „Fáðu 

já“ eftir Pál Óskar hafi verið sýnd í framhaldsskólanum og segir að það sé líklega vegna 

þess að skólinn hafi verið að reyna að sinna einhverjum forvörnum.  

 Kristján segir að foreldrar og skóli þurfi að sætta sig við að neysla á áfengi byrji 

oftast í framhaldsskóla og það sé betra að reyna að hafa böllin örugg líkt og þau hafi 

verið í framhaldsskólanum með því að forvarnarfulltrúi og fleiri starfsmenn séu á 

böllum. Hann kemur einnig inn á virkni áfengismæla sem eru á böllunum. Kristján segir 

að nemendur, sem ætli sér að drekka, geri það fyrir ball þrátt fyrir að eiga á hættu að 

vera látin blása í áfengismæli. Hann telur að áfengismælar hvetji kannski 15 af 300 

nemendum til þess að drekka ekki. Hann telur það óþarfa að láta nemendur blása í 

áfengismæli ef ekkert sést á þeim en ef þeir séu hins vegar mjög drukknir þá telur hann 

skiljanlegt að þeir þurfi að blása. Honum finnst að forvarnir eigi að vera líkt og þær eru 

nú í skólanum en enginn geti komið í veg fyrir áfengisneyslu framhaldsskólanemenda:  

Ég held bara að svona eins og er gert. Bara þegar krakkar eru að byrja í skólanum að þau viti 

hvað þetta er og þetta er alltaf til staðar, það er aldrei neinn að fara að koma í veg fyrir þetta. 

Bara spurning hvort krakkar prufa þetta eða ekki. 

Hann segir að flestir krakkar muni drekka en í sambandi við tóbaksneyslu eða neyslu 

ólöglegra vímuefna þá skipti mestu að þeir hafi nóg annað að gera. Þeir sem hann veit 

um að reyki kannabis eru oftast þeir sem hafa ekkert fyrir stafni og skrópa frekar. 

Kristján telur að skólinn geti ekki mikið gert í þeim málum, það sé fremur í höndum 

foreldra.  

 

Tómas 3. árs nemi  

Tómas segir að í grunnskólanum, sem hann sótti, hafi verið mikið um forvarnir í 8., 9. 

og 10. bekk á hverju ári. Hann lýsir ánægju sinni með Marita-fræðsluna í grunnskóla og 

telur að hún hafi skilað mjög góðum árangri. Þá hafi verið sýnt myndband með alls 

konar viðtölum við fólk og sýnt skaðsemi efnanna og Magnús Stefánsson, sem heldur 

fyrirlesturinn, sagði frá sinni reynslu. Tómas segir að hann hafi náð vel til nemenda í 
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grunnskóla og allir nemendur vissu hver hann væri. Hann telur að fræðsla af þessu tagi 

muni einnig virka á framhaldsskólanemendur og segir: „Ef það væri eitthvað sem 

myndi virka þá væri það svona.“ Honum finnst gott að heyra frásagnir þekktra 

einstaklinga eða annarra sem hafa reynslu af neyslu vímuefna og telur að það grípi 

einstaklinga meira að heyra frásagnir þeirra sem tala af reynslu. Tómas telur að það 

virki vel á nemendur og þeir geti tengt sig við reynslu þessa fólks og áttað sig þannig á 

ef þeir eru á hálum ís:  

Já, bara, þú veist hvernig þeir upplifðu þetta, segja þeirra sögu. Þeirra tilfelli er kannski ekki 

eins og öll önnur en það eru örugglega margir sem geta tengt sig við þetta og fattað skilurðu, 

ókei, ég er á hálum ís. Þetta er svipuð saga, okkur líður svipað þegar við erum ... þegar okkur 

langar í, þú veist. Já, ég held að það sé einmitt málið að gera þetta á þennan hátt. 

Eins og Kristján telur Tómas að fyrirlestur frá einhverjum sem hefur ekki prófað 

vímuefni muni ekki virka og nemendur muni ekki taka mark á því sem sagt er. Þær 

forvarnir, sem hann hefur reynslu af, byggjast á fræðslu um skaðsemi efnanna, 

reynslusögum og viðtölum við fólk sem hefur verið í neyslu.  

 Tómas telur að forvarnir séu gjarnan vanmetnar og ekki sé mikið um þær þegar 

komið er í framhaldsskóla:  

Já, mér finnst þetta vera mjög mikilvægt og ég held að þetta sé svolítið vanmetið, ekki nógu 

mikið fyrir krakka á þessum aldri. Sé þeim þá sagt að þessir krakkar, sem byrja að drekka þetta 

gamlir, að það séu sláandi líkur að þetta verði vesen seinna meir og svoleiðis, segja þeim frá 

þessu, hvernig þetta er. Ég held að það sé alltof lítið af því. Ég get alveg sagt þér það að það er 

alls ekki mikið af svona fyrirlestrum í framhaldsskóla um svona forvarnir. 

Hann telur líklegustu ástæðuna vera að nemendur teljast fullorðnir einstaklingar og 

eigi að bera ábyrgð á þessu sjálf sem er svipað og Kristján nefndi. Tómas segir að 

eitthvað hafi verið um forvarnir í framhaldskólanum og nefnir fyrirlestur Sölva 

Tryggvasonar. Tómas segir að Sölvi hafi sjálfur tekið inn nauðgunarlyf og var það sýnt á 

myndbandi og hann segir að það hafi slegið marga að sjá áhrifin og náði Sölvi því vel til 

nemenda. Hann nefnir að hann hafi einnig fengið fræðslu frá kennurum skólans en það 

hafi ekki náð til hans: „Líka oft bara kennarinn okkar. Hann hefur kannski fengið 

fyrirmæli um að sýna okkur eitthvað. Þá útbýr kennarinn eitthvað létt sko. Ekkert svona 

eitthvað sem grípur mann eitthvað endilega.“ Í sálfræði hefur hann lært um áhrif 

vímuefna á heilann og segir að það hafi verið áhugavert og fræðandi.  
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 Tómas telur að nemendur hlusti á fræðslu ef hún nái vel til þeirra og telur að 

fræðsla um fíkniefni virki á nemendur en fræðsla um áfengis- og tóbaksneyslu hafi 

minni áhrif. Hann telur það góða reglu að hafa fyrirlestra eða fræðslu einu sinni á önn, 

en telur óþarfi að hafa hana oftar því þá myndu nemendur hætta að mæta.   

 Hann telur að vegna áfengismælanna séu færri fyrsta árs nemendur sem drekki 

áfengi fyrir böll en þó séu einhverjir sem taki áhættuna og komist inn á ballið. 

Jafnframt telur hann að nemendur, sem fara í viðtal hjá forvarnarfulltrúa eftir að hafa 

verið ölvaðir á balli, gæti sín betur í kjölfarið. Tómas telur líkt og Kristján að boð og 

bönn virki ekki á nemendur en Tómas nefnir að skiljanlegt sé að skólinn banni reykingar 

á skólalóð og drykkju á böllum en þeir geti ekki bannað neitt annað.  

  

Hildur 1. árs nemi  

Hildur hefur fengið fræðslu um vímuefni og verið sagt heilmikið um virkni þeirra bæði í 

grunnskóla og framhaldsskóla. Hún lýsir fræðslunni, sem hún hefur fengið, svona: „Það 

hefur alveg verið sagt hellingur um það. Um að, þú veist, að maður gerir helling af 

heimskulegum hlutum, þegar maður er fullur, og getur lent í einhverju og tóbak er ekki 

gott, þú getur skemmt lungun og svona.“ Hildur segir forvarnir af þessu tagi vera fínar 

en telur að þær nái ekki til allra. Hún telur að þeir sem drekki ekki hlusti fremur og taki 

mark á forvörnum af þessu tagi. En þeir sem drekka hlusti ekki á hvað fólk segir og vilji 

ekki meðtaka það.  

 Hildur telur mikilvægt að fá einhvern með fyrirlestur sem veit eitthvað um efnin 

líkt og Kristján og Tómas nefndu. Einnig segir hún að gott sé að heyra frásagnir annarra 

og hlusta á reynslu þeirra. Hún segir:  

Þú veist, í grunnskóla fengum við þarna Marita-fræðsluna. Þá talaði einhver sem hefur farið í 

gegnum þetta og þá skildi maður alveg því að hann gat talað af eigin reynslu. Þá skildi maður 

alveg, þú veist hann talaði þá náttúrulega alveg beint út eða þannig. En mér finnst bara 

einhver sem getur sagt eitthvað frá þessu og veit eitthvað um þetta. 

Hildur telur að ekki sé mikið um forvarnir í framhaldsskólum og í sumum skólum séu 

engar. En hún er á íþróttabraut og hefur fengið einhverja fræðslu í tímum, meðal 

annars í heilbrigðisfræði. Þá hafði kennarinn sagt að nemendur ættu ekki að reykja og 

drekka. Einnig talaði hann um mikilvægi þess að seinka drykkju og fara rétt með áfengi 

en ekki misnota það. Hildur nefnir að henni finnist gott mál að reynt sé að seinka 
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neyslu framhaldsskólanemenda vegna þess að margir 16 ára framhaldsskólanemendur 

drekki áfengi. En á endanum sé það ákvörðun nemendanna hvort þeir vilji drekka eða 

ekki. Hún telur að best sé að fræða einstaklinga og segja frá áhrifum efnanna til lengri 

tíma.   

 Hildur telur að forvarnir, sem byggjast á leiðinlegum og löngum fyrirlestrum, 

virki ekki á nemendur. Hún segir að það þurfi að vera eitthvað skemmtilegt í þeim svo 

nemendur missi ekki einbeitinguna: 

Þú veist, það er, náttúrulega hafa myndir með, þá fer fólk svona að skoða myndirnar og eins 

og á glærunum að hafa myndir af lungum og einhverju svona. Síðan náttúrlega er líka að hafa 

fyrrverandi alka þá fer maður meira að taka eftir og heyra reynslu og svona. 

Hildur telur mikilvægt að brjóta fyrirlestra upp með myndum eða heyra reynslusögur 

annarra aðila. Hildur bendir á að henni fannst gott að hlusta á fyrirlestur Sölva og sjá 

myndina „Fáðu já“. Hún kemur þar að auki inn á reglur skólans um munntóbaksnotkun 

og telur þær vera góða leið til að minnka notkun nemenda. Hildur nefnir einnig 

áfengismælana og hún telur að einhverjir nemendur drekki ekki vegna þess að þeir séu 

hræddir um að komast ekki inn á ballið. 

    

Sólveig forvarnarfulltrúi 

Sólveig telur að gera þurfi meira úr öllu forvarnarstarfi í framhaldsskólum, en þá á hún 

ekki einungis við áfengis-, tóbaks- og vímuefnaforvarnir heldur allt starfið í heild sinni. 

Sólveigu finnst að forvarnir í framhaldsskólum eigi fremur að snúa að almennu 

heilbrigði og ýta undir það. Starfshlutfall hennar sem forvarnarfulltrúi er 25% sem hún 

segir vera fremur hátt miðað við aðra skóla. En hún telur að starf forvarnarfulltrúa ætti 

í raun að vera eitt stöðugildi á hverja 1000 nemendur og talar um mikilvægi þess að 

hafa starfsmann í skólanum sem nemendur þekki og geti leitað til. Sólveig var á sama 

máli og Hildur um fræðslu, en hún telur erfitt að ná til þess hóps sem raunverulega 

þurfi að meðtaka fræðsluna. Oft getur verið erfitt að átta sig á því hverjir meðtaki 

fræðsluna og það sé ekki hægt að fá það staðfest þar sem forvarnarstarf er lítið 

rannsakað. Einu gögnin, sem hægt er að styðjast við, eru tölulegar upplýsingar um 

neyslu vímuefna frá Rannsóknum og greiningu. Sólveig telur að nemendur viti allt um 
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skaðsemi vímuefna og telur að önnur nálgun á vandamálinu beri meiri árangur. Hún 

segir:  

Miklu frekar að reyna að ná einhverju öðru. Aðra nálgun að vandamálinu heldur en akkúrat 

þessa. Opna hug þeirra bara fyrir einhverjum hlutum, skilurðu. En ekki endilega bara áfengi 

gerir þetta eða gerir þetta. Eitthvað frekar sem kemur frá utanaðkomandi. Hvað er 

samfélagslegt vandamál við áfengisneyslu og eitthvað slíkt skilurðu. Og þá bara stjórnun, að 

halda viðburði þar sem ekki er leyft áfengi og svoleiðis, stjórnun á því. 

Hún telur að það sé gott að hafa einhverja fræðslu en það sé vandmeðfarið. Hún segir 

að fræðsla geti virkað sem kynning fyrir suma nemendur en hræðsluáróður fyrir aðra. 

Hún telur að áróður virki ekki á nemendur og telur mikilvægara að höfða til skynsemi 

þeirra og taka nærtæk dæmi. Sólveig segir mikilvægt að hafa í huga í öllu 

forvarnarstarfi að efnið sé áhugavert og trúverðugt. Hún telur jafnframt nauðsynlegt 

að finna einstakling sem getur sett efnið vel fram.  

 Sólveig telur að gott væri ef forvarnir væru meira á allra höndum og telur hún 

að það eigi eftir að breytast þegar fleiri kennarar koma inn í skólana sem séu tilbúnir að 

ræða þessi mál. Hún telur mjög einstaklingsbundið hverjir séu góðir í að ræða þessi 

mál. Forvarnarfulltrúi reynir að finna einstaklinga, sem henta vel í að halda fyrirlestra á 

vegum skólans, og kaupir þá þjónustu frá öðrum.   

 Eftir þá fyrirlestra, sem haldnir hafa verið í skólanum, hefur Sólveig rætt við 

nemendur og kveður hún þá almennt hafa verið jákvæða. Hún telur jafnframt að 

áfengismælar virki á nemendur að því leyti að þeir noti hann gjarnan sem afsökun fyrir 

því að drekka ekki á böllum. Því telur Sólveig áfengismæla mikilvæga þar sem stór hluti 

nemenda byrjar að drekka vegna þrýstings frá jafningjum. Hún talar einnig um virkni 

refsinga varðandi munntóbaksnotkun. Hún segir að sumir nemendur séu með eins 

konar undanþágu og þessi lög og reglur þar um gildi ekki yfir þá en það sé stanslaust 

verið að áminna þá og minna þá á að losa úr vörinni og reynt að höfða til samvisku 

þeirra. Sólveig telur að það virki vel að senda bréf heim til foreldra og þá sérstaklega til 

foreldra yngri nemenda og í sumum tilvikum þurfi jafnvel ekki að senda bréfið heim 

heldur semur einstaklingur við forvarnarfulltrúa um að láta ekki taka sig aftur með í 

munntóbak í vörinni:  

Bréfið heim er svolítið, þú veist, maður hefur oft þurft að taka því líka að þegar maður tekur 

bréfið upp og lætur þau skrifa og segir: Nú verð ég að senda heim og mamma og pabbi. Og þá 
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kemur aftur þetta: viðhorfið heima er ekki samþykkt. Og þau byrja jafnvel að gráta: „Geturðu 

gert það fyrir mig að sleppa því að senda þetta bréf heim núna. Ég skal aldrei láta þig taka mig 

neins staðar annars staðar“. Og þann krakka tekur þú ekki aftur. Þú hendir þessu bréfi, þú rífur 

það fyrir framan hann og þann krakka þarftu ekki að taka aftur. Mér finnst þetta svona 

mannlegri og eðlilegri leið, skilurðu. 

Sólveig telur mikilvægara að fara samningsleiðir frekar en að fara einungis eftir lögum 

og reglum öllum stundum. Hún telur að boðun nemenda, sem eru grunaðir um neyslu 

ólöglegra efna, í viðtal reynist oft vel. Þeir nemendur sem hafa verið boðaðir í viðtal 

vegna neyslu á ólöglegum efnum hafa einhverjir neitað að þessi grunur eigi við rök að 

styðjast en leitað svo til hennar seinna meir vegna aðstoðar.   

 Sólveig telur viðhorfsbreytingar samfélagsins hafi mest áhrif á að einhverjar 

breytingar náist. Hún telur að forvarnir í skólum og margt fleira smátt geri það að 

verkum að neysla hafi minnkað en það sé fyrst og fremst vegna viðhorfsbreytinga hjá 

öllu samfélaginu í heild sinni. 

 

Hanna námsráðgjafi  

Hanna telur að fræðsla, þar sem unglingum er kennt að drekka, muni virka á 

nemendur. Þá væri gott að sýna þeim hvernig sjónin geti breyst og lýsa því hvaða áhrif 

þeir geti fundið. Hún segir að nemendur skorti gjarnan þekkingu á því að það er ekki 

eðlilegt að muna ekki eftir fyllerí og að það sé fremur hættulegt ástand. Hún telur 

einnig gott að nemendur fái fræðslu um hversu mikið þeir geti drukkið og segir í því 

sambandi: „Svolítið bara svona líka fræðsla ... það fer kannski eftir því hvað þú ert þung 

og hvað þú ert búin að borða hvað þú mátt drekka.“ Hún segir að í fyrirlestri frá SÁÁ 

hafi eitthvað verið komið inn á þetta. Hún telur að það sé komin tími á þann fyrirlestur 

aftur þar sem hann hafi verið mjög góður síðast en líklegt sé að hann hafi ekki náð til 

allra nemenda.   

 Hönnu finnst að Embætti landlæknis eigi að sjá um fræðslu fyrir nemendur og 

telur að það virki ekki að senda hvern sem er til að fræða einstaklinga. En hún er á 

sama máli og nemendur um að sá sem hefur ekki prófað fíkniefni getur ekki veitt 

fræðslu um þau. Hanna setur spurningamerki við fræðslu frá fyrrverandi fíkli og telur 

það vera varasamt þar sem einhverjir nemendur geti hugsað sem svo að fyrst að hann 

komst út úr þessu þá sé í lagi að prófa það sem hann gerði. Einnig nefnir hún að 
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nemendur fái kynningu á ákveðnum efnum sem þeir hafi kannski ekki heyrt um áður og 

geti það vakið forvitni þeirra og löngun til að prófa þau efni. Hanna ræðir um að hún sé 

ekki viss um að það henti öllum að fá fræðslu um fíkniefni þar sem einungis lítill hluti 

nemenda noti þau eða kynnist þeim. Hún telur hins vegar Marita-fræðsluna vera öfluga 

inni í grunnskólum en segir að það henti ekki vel að koma með sömu fræðslu í 

framhaldsskólum þá missi hún marks þar.    

 Hanna er á sama máli og Sólveig og segir að nemendur vanti afsökun fyrir því að 

drekka ekki og telur áfengismæla vera góða afsökun. Hanna telur að ef nemendur eru 

einu sinni staðnir að verki á balli þar sem þarf að hringja í foreldra þá séu 95% líkur á að 

þeir nemendur verði allsgáðir á næsta balli og vinir hans líka því þeir vilji ekki taka 

áhættuna. Hanna segir að áfengismælarnir virki vel að þessu leyti. Hún nefnir einnig líkt 

og Sólveig að það að boða nemendur í viðtal, ef grunur er á neyslu ólöglegra vímuefna, 

hafi skilað sér í því að nemendur leiti til þeirra ef eitthvað kemur upp á og viti að þeir 

geti treyst þeim.  

 Henni finnst vanta aukið samstarf á meðal framhaldsskóla á landinu og segir í 

því sambandi: „En það vantar kannski líka samstöðu á meðal framhaldsskólanna. Það 

væri svo sem gott ef samstaða næðist milli allra skólameistara um að við ætlum að 

hafa þetta svona og við ætlum ekki að leyfa þetta. Það vantar svolítið.“ Hanna segir að 

henni finnist forvarnir í skólum vera mikilvægar en bendir einnig á líkt og Sólveig að 

viðhorfsbreytingar samfélagsins séu mikilvægar. Hún telur að það skipti litlu máli hvað 

skólinn segir ef viðhorf foreldra sé annað.  

 

Samantekt á niðurstöðum  

Rannsóknin sýnir að þátttakendur, bæði nemendur og starfsmenn, telja forvarnir í 

framhaldsskóla mikilvægar en það skipti miklu máli hvernig þær séu skipulagðar. Stefna 

þess framhaldsskóla, sem hér um ræðir, er að stuðla að fræðslu fyrir nemendur og 

einnig eru nokkrir áfangar forvarnatengdir. Í skólanum er lögð áhersla á félagslega 

viðburði og reynt er að efla félagslíf án vímuefna. Skólinn leggur jafnframt áherslu á 

heilbrigða lífshætti og tekur þátt í verkefni sem nefnist „heilsueflandi framhaldsskóli“. 

Skólinn hefur einnig sett reglur varðandi tóbak og vímuefni og viðurlög eru við brotum 
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á þeim reglum. Nær allar forvarnir í skólanum eru almennar forvarnir sem stuðla að því 

að efla heilbrigði og þekkingu allra nemenda. Auk þess er ein sértæk forvörn sem snýr 

að þeim einstaklingum sem hætta er á að þrói með sér aukinn vanda. Hún felst í því að 

nemendur, sem hafa neytt áfengis á balli, munntóbaks í skólanum eða neytt ólöglegra 

vímuefna, eru boðaðir í viðtal til forvarnarfulltrúa.  

 Viðhorf þátttakenda til vímuefna eru misjöfn en nemendurnir þrír og 

starfsmennirnir tveir telja öll að áfengisneysla sé fremur algeng meðal 

framhaldsskólanemenda og halda því fram að einhver hluti nemenda missi gjarnan 

tökin á drykkjunni. Viðmælendur segja að ákveðinn þýstingur sé á nemendur að byrja 

að drekka en það fari einnig eftir vinahópnum. Hópþrýstingur gæti verið ástæða þess 

að áfengisneysla sé fremur algeng meðal framhaldsskólanemenda. Starfsmennirnir 

tveir nefna að jákvæðar breytingar hafi orðið á áfengisdrykkju nemenda og telja að þeir 

drekki ekki eins illa og áður. Ástæðuna telja þeir vera breytingar á viðhorfum 

samfélagsins til drykkju ungmenna, þ.e. að drykkja ungmenna sé ekki viðurkennd í 

sama mæli og áður. Nokkrir þátttakendur telja jafnframt að tóbaksreykingar hafi 

minnkað en munntóbaksnotkun og marijúanareykingar hafi aukist meðal nemenda. 

Viðhorf nemenda til vímuefna er misjafnt og fer gjarnan eftir því hvort þeir hafi neytt 

efnanna eða ekki. Þeir nemendur, sem höfðu prófað efnin, höfðu jákvæðara viðhorf til 

þeirra.   

 Nemendurnir þrír segja að ekki sé mikið um forvarnir í framhaldsskóla og telja 

tveir þeirra að það sé líklega vegna þess að nemendur séu taldir fullorðnir einstaklingar 

eftir 18 ára aldur. Það er mjög áhugavert og virðist sem svo að þeir sem eru eldri en 18 

ára upplifi það að minna sé íhugað að forvörnum fyrir þennan aldurshóp. Einn 

nemandinn segir að ástæðan sé líklega sú að þegar nemendurnir eru orðnir 18 ára þá 

sé skólinn laus við öll vandræði sem stafa af kvörtunum foreldra. En nemendurnir eru 

samt sem áður almennt ánægðir með þær forvarnir, sem eru í skólanum, og telja að 

þær beri einhvern árangur.   

 Viðmælendur tala um mikilvægi þess að vanda val þeirra sem veiti fræðslu um 

vímuefni. Nemendur segja allir frá mikilvægi þess að sá sem er með fræðslu hafi 

reynslu af efnunum og nefna janframt að þeim finnist áhugavert að heyra reynslusögur 

frá einstaklingum sem hafa sjálfir kynnst fíkn eða ofneyslu. Þeir nefna einnig að boð og 

bönn og fræðsla sem byggist á hræðsluáróðri virki ekki á alla nemendur. Einn 
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nemandinn nefnir að það gæti vakið forvitni og jafnvel haft þveröfug áhrif. 

Forvarnarfulltrúi talaði jafnframt um að henni þætti mikilvægt að fara ekki einungis 

eftir lögum og reglum öllum stundum heldur væri mikilvægt að semja við nemendur. 

Viðhorf starfsmanna voru þau að það skipti miklu að skólinn leggi sitt af mörkum til að 

efla forvarnir en jafnframt skipti umhverfið og gildismat samfélagsins miklu máli og hafi 

áhrif á neyslu ungmenna. Starfsmennirnir telja að fræðsla geti verið varasöm vegna 

þess að hún geti virkað sem kynning fyrir einhverja nemendur en hræðsluáróður fyrir 

aðra. Námsráðgjafi lýsir efasemdum sínum um það að bjóða nemendum upp á fræðslu 

um fíkniefni og fyrirlestra frá óvirkum ölkum. Þetta viðhorf er þveröfugt við það sem 

nemendur hafa þar sem þeir telja að það veki áhuga nemenda og að frásagnir annarra 

hafi áhrif. 

  

Umræða  

Þegar unnið er að vímuefnaforvörnum er margt sem þarf að hafa í huga. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að forvarnarstefna skólans var skýr og unnið var 

markvisst að forvarnarstarfi. Í skólanum voru skýrar reglur varðandi áfengis- og 

tóbaksnotkun og viðurlög við brotum á þeim. Jafnframt var reynt að minnka neyslu 

áfengis á öllum skemmtunum á vegum skólans en það er mikilvægt í forvarnarstarfi 

vegna þess að rannsóknir hafa sýnt að starfsfólk skóla sendir gjarnan óbein skilaboð til 

nemenda varðandi tóbaksnotkun og vímuefnaneyslu (Roberts, 2007). Því er mikilvægt 

að skólar hafi skýrar reglur um neyslu og sendi nemendum viðeigandi skilaboð. 

 Rannsóknin sýndi að nemendurnir þrír höfðu ólík viðhorf til neyslu vímuefna, 

eftir því hvort þeir höfðu neytt þeirra sjálfir og einnig eftir því hvernig vinahópi þeir 

tilheyrðu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna að viðhorf 

nemendanna sjálfra og vina til tóbaks og vímuefna getur haft áhrif á hvort þeir neyti 

efnanna eða ekki (Mason o.fl., 2013; Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003 Stephens o.fl., 

2009). Áhugavert var að heyra viðhorf ungmennanna þriggja þar sem viðhorf þeirra 

sem neyttu efnanna var gjarnan jákvæðara og var það sérstaklega áberandi þegar 

nemendur ræddu um marijúanareykingar. Einn nemandi taldi marijúanareykingar ekki 

skaðlegar og neytti þeirra sjálfur öðru hverju. Annar nemandi talaði um að þeir sem 
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reyktu marijúana hefðu oft jákvæðara viðhorf til marijúana og töldu það vera 

skaðlaust, en þessi nemandi reykti ekki og taldi að marijúana gæti haft mikil áhrif á 

ungmenni. Þriðji nemandinn þekkti engan sem hefur reykt marijúana og sagðist vita 

þar að leiðandi lítið um efnið.   

 Í þeim skóla, sem hér um ræðir, var ekki haft formlegt samráð við nemendur 

um innihald forvarnarfræðslu eða skipulag hennar en niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýndu að ungmennin töldu ekki vera mikið um vímuefnaforvarnir í framhaldsskólanum. 

Hugsanlegt er að nemendur telji áherslu á heilbrigði ekki vera forvarnir gegn 

vímuefnaneyslu eða þá að þær forvarnir, sem eru í skólanum, höfði ekki til þeirra. 

Ungmennin, sem þátt tóku í þessari rannsókn, upplifðu ekki að samstarf væri haft við 

nemendur um forvarnir. En nauðsynlegt er að hlusta á raddir ungmenna og huga að 

þeirra viðhorfum til vímuefna og forvarna þar sem þær ættu að byggjast á þörfum 

nemenda svo að þeir séu líklegri til að taka þátt í forvarnarstarfi og taka mark á því 

(McBride o.fl., 2004). Til að hægt sé að höfða betur til ungmenna er mikilvægt að huga 

að viðhorfum þeirra til efnanna og að því hvaða forvarnir þau telja að beri árangur. 

 Nemendur, sem tóku þátt í rannsókninni, töluðu hvað mest um forvarnir sem 

byggja á fræðslu um skaðsemi vímuefna og nefndu að þær forvarnir, sem byggja á 

hræðsluáróðri, muni ekki virka á alla nemendur. Þessir nemendur bentu á að sá sem 

veiti fræðslu verði að hafa góða þekkingu á efnunum og fannst þeim áhugavert að 

heyra reynslusögur og er það í samræmi við það sem önnur ungmenni hafa sagt 

(Ogenchuk, 2012). En starfsmenn skólans höfðu efasemdir um fræðslu um skaðsemi 

efnanna þar sem það gæti virkað sem kynning fyrir einhverja nemendur og sem 

hræðsluáróður fyrir aðra. Þá hafa rannsóknir jafnframt sýnt að fræðsla ein og sér hefur 

ekki áhrif á hegðun einstaklinga en hún getur samt sem áður haft áhrif á viðhorf þeirra 

og þekkingu (Botvin og Griffin, 2007). Ljóst er að fræðsla um skaðsemi efnanna, sem 

byggist á hræðsluáróðri, getur haft þveröfug áhrif á nemendur. Því þarf að huga vel að 

því á hverju fræðsla byggist og hverjir veita hana.   

 Nauðsynlegt er að huga að fleiri gerðum forvarna og einblína ekki einungis á 

almennar forvarnir eins og fræðslu vegna þess að margt getur haft áhrif á neyslu 

ungmenna. Þessi tegund forvarna virkar ekki á alla nemendur og þá sérstaklega ekki á 

þá sem eru í neyslu (Ariza o.fl., 2013). Mikilvægt er að hjálpa jafnframt þeim 

ungmennum, sem byrjuð eru í neyslu, og vinna að sértækum forvörnum þar sem gripið 
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er inn í vanda ungmenna. Þær forvarnir, sem umræddur framhaldsskóli stendur fyrir, 

byggjast nær allar á almennum forvörnum. Auk þess er unnið að sértækum forvörnum 

þar sem nemendur, sem eru teknir ölvaðir á balli eða þeir sem nota munntóbak í 

skólanum, eru boðaðir í viðtal við forvarnarfulltrúa. Nemendur, sem eru grunaður um 

neyslu ólöglegra vímuefna, eru auk þess boðaðir í viðtal. Þetta er í raun eina sértæka 

forvörnin í skólanum. En jafnframt má varpa fram þeirri spurningu hvort hægt sé að 

ætlast til þess að skólinn sé með fleiri gerðir sértæka forvarna. Hlutverk skólans er fyrst 

og fremst að mennta einstaklinga og er það mikið vafamál hvort að hann þurfi að huga 

að sérhæfðum forvörnum fyrir þau ungmenni sem eiga við vímuefnavanda að etja. 

Höfundur þessarar ritgerðar telur að það sé jafnframt í höndum foreldra að huga að 

velferð barna sinna og leita aðstoðar. En þó er samstarf milli skóla og heimilis 

mikilvægt. 

 Starfsmenn skólans töluðu mikið um það að viðhorf foreldra og samfélags 

hefðu áhrif á neyslu ungmenna. Það er í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna og 

því er jafnframt mikilvægt að allir vinni saman að heildrænum aðgerðum (France o.fl., 

2010). Þá er talið nauðsynlegt að samfélagið vinni saman að því að seinka neyslu 

ungmenna eða minnka skaða sem af getur hlotist. Þar gegna skólar, foreldrar og aðrir 

sem koma að lífi ungmenna mikilvægu hlutverki og nauðsynlegt er að ungmenni fái 

sams konar skilaboð frá samfélaginu öllu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2001). Glæsilegt 

forvarnarstarf er unnið í framhaldsskólanum og virðist það bera nokkurn árangur en 

auðvitað er alltaf hægt að gera enn betur. Höfundur þessarar ritgerðar telur að leggja 

þurfi meiri áherslu á samstarf nemenda, foreldra og skóla og vinna þurfi markvisst að 

heildrænum forvörnum.   

 Að lokum er mikilvægt að hafa í huga að rannsókn þessi hefur ekki 

alhæfingargildi þar sem hún byggir á gögnum frá einum framhaldsskóla og 

endurspeglar viðhorf fimm þátttakenda. En rannsóknin gefur engu að síður mikilvæga 

innsýn í viðhorf framhaldsskólanemenda og starfsfólks. Einn helsti kostur þess að hafa 

fáa þátttakendur er að nákvæmari svör fást og viðhorf viðmælenda kemst til skila. Í 

kjölfar rannsóknarinnar væri áhugavert að heyra viðhorf fleiri nemenda til vímuefna og 

forvarna og hvað þeir telja að beri árangur enda eru framhaldsskólanemendur 

fjölbreyttur hópur og forvarnir geta virkað mismunandi á einstaklinga. Jafnframt væri 

áhugavert að kanna hvernig foreldrasamstarf er í framhaldsskólum í sambandi við 
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vímuefni og forvarnir einkum þar sem þessi rannsókn leiddi í ljós mikilvægi þess að 

foreldrar og skóli vinni saman svo að forvarnir beri árangur.  
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