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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort tengsl séu milli áfengisneyslu unglinga og 

stuðnings frá fjölskyldu þeirra. Stuðningur, hlýja og áhugi frá fjölskyldu skiptir miklu máli í 

uppeldi barna og unglinga. Nauðsynlegt er að foreldrar séu meðvitaðir um áhugamál og 

athafnir barna sinna. Aukin streita á heimilinu ásamt afskiptaleysi foreldra eykur líkur á að 

unglingar byrji að drekka áfengi. Í þessari rannsókn var rýnt í tengslin milli áfengisneyslu 

unglinga og hversu góðan stuðning þeir fá frá fjölskyldu sinni hér á Íslandi. Notast var við 

gagnasafn úr rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema (HBSC) sem var lögð fyrir skólaárið 

2013-2014. Eingöngu var notast við svör frá nemendum í 10. bekk í grunnskóla við úrvinnslu 

gagna. Þeir nemendur voru alls 3480 og var kynjahlutfallið nokkuð jafnt eða 49,9% strákar og 

48,7% stelpur. Brottfallsgildi var 1,4%. Settar voru fram tvær tilgátur í þessari rannsókn, þær 

voru; (1) Þeir unglingar sem hafa einhvern tíma um ævina neytt áfengis og þeir sem hafa 

verið ofurölvaðir síðustu 30 daga telja sig fá lítinn stuðning frá fjölskyldu. (2) Stelpur eru 

líklegri til að byrja fyrr að neyta áfengis en strákar. Niðurstöður leiddu í ljós sterka neikvæða 

fylgni milli þess hvort unglingar höfðu smakkað áfengi og stuðnings frá fjölskyldu. Stærstur 

hluti þeirra sem aldrei höfðu drukkið áfengi eða 69% töldu sig fá góðan stuðning og hjálp frá 

fjölskyldu sinni. Af þeim sem höfðu verið ofurölvaðir síðustu 30 daga sögðust um 53% ekki 

sammála því að fá góðan stuðning frá fjölskyldu. Tilgátan um að stúlkur byrji fyrr að neyta 

áfengis en strákar stóðst ekki. Fleiri piltar en stúlkur neyttu fyrst áfengis þegar þeir voru 13 

ára eða yngri. Á 14 og 15 ára aldri byrjuðu fleiri stelpur að drekka áfengi en strákar og snerist 

það aftur við á 16 ára aldri. Jákvæð tengsl voru milli kyns og hvenær unglingar drukku fyrst 

áfengi. 

Lykilorð: Áfengisneysla, unglingar, stuðningur frá fjölskyldu 
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Abstract 

The purpose of the current study was to explore a potential connection between alcohol 

consumption and family support. Support, warmth and interest from family members is very 

important. Parents must be aware of their adolescents’ interests and activities. Increased stress 

at home along with parental ignorance may increase the likelihood of adolescents drinking. In 

this study the relationship between teens’ alcohol consumption and how good support they 

were receiving from their family in Iceland was examined. The database is from the study 

Health behaviors in School-aged Children (HBSC). It was submitted the academic year of 

2013-2014. The responses from students in the 10th grade were the only responses used in 

processing the data. Total of 3480 students participated and was the gender balance fairly 

even, 49,9% boys and 48,7 girls. Missing values were 1,4%. In this study there were two 

hypotheses; (1) Those adolescents who have ever consumed alcohol and those who have been 

dead drunk in the last 30 days believe they get less support from their family. (2) Girls are 

more likely to start drinking before boys. The result showed a strong negative correlation 

between whether adolescents had consumed alcohol and if they considered themselves getting 

support from family. The majority of those who had never consumed alcohol or 69% 

considered themselves to get good support and help from their family. Of those who had been 

dead drunk in the last 30 days, about 53% did not agree to receive support from family. The 

hypothesis that girls begin earlier to consume alcohol than boys failed. More boys than girls 

consumed alcohol first when they were 13 years old or younger. At 14 and 15 years of age, 

girls started to consume more alcohol than boys. It turned again at the age of 16. Positive 

correlation was found between gender and when adolescents consumed alcohol first. 

Keywords: Alcohol consumption, adolescents, family support 
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Inngangur 

Í þessari rannsókn verður skoðað hvort unglingar telji sig fá góðan stuðning frá 

fjölskyldu sinni og hvort það hafi áhrif á áfengisneyslu þeirra. Maðurinn þróast í mörgum 

þrepum gegnum lífið. Eitt þeirra eru unglingsárin og hefur verið talað um að það sé hvað 

erfiðasta þrepið. Unglingsárin eru skilgreind sem umskipti frá barnæsku yfir í fullorðinsár. 

Það er tímabil þar sem barnið byrjar að upplifa kynferðislegan þroska, æxlun og líffæri eru 

tilbúin í æxlunarhlutverk sín með hröðum lífeðlislegum breytingum. Unglingar á 

kynþroskaaldri upplifa margir mjög hraðar líkamlegar og andlegar breytingar og geta þær 

haft áhrif á breytingar á sálfræðilegum og félagslegum einkennum (Triyanto og Iskandar, 

2015). Það verða miklar breytingar á uppbyggingu og virkni í heila á unglinsárum, því er 

mikilvægt að tengja á milli líffræðilegra breytinga og hegðun unglinga. Hegðun unglings 

getur stafað af breytingum sem eiga sér stað í heilaberki (Buchanan, Eccles og Becker 1992; 

Steinberg, 2008). Það verða einnig breytingar á lögun ytra útlits sem fylgja kynþroska ásamt 

því að það verða breytingar í hugrænum, siðferðislegum, tilfinningalegum og félagslegum 

einkennum sem móta einstaklinginn. Líkamlegur vöxtur unglinga og sérkenni þeirra breytast 

mjög hratt í fullorðinn einstakling. Hinsvegar er sálrænt, félagslegt og tilfinninglegt líf þeirra 

enn mjög óstöðugt og fylgir sjaldnast með líkamlega vextinum. Þetta leiðir oft til erfiðleika 

unglinga í sjálfsuppgötvuninni og getur leitt til átaka. Einnig getur það leitt til ruglings, 

skertrar líkamsímyndar, sumir draga sig í hlé, aðrir leita í kynlíf og enn aðrir í ofbeldi. 

Unglingar geta upplifað kynferðislega sjálfsmyndarröskun, þunglyndi, samskiptaörðugleika 

og erfiðleika í lærdómi (Triyanto og Iskandar, 2015). Það eru miklar breytingar á 

líffræðilegum, hugrænum og sálfélagslegri starfsemi hjá unglingum sem geta haft áhrif á 

persónueinkenni og þroska þeirra (de Bolle, o.fl., 2015). Unglingsárin eru mikilvægt 

þroskatímabil, þar sem unglingar standa í stöðugum andlegum, líkamlegum og sálfræðilegum 

breytingum. Þeir eru að læra meira um hinn raunverulega heim og eru að reyna að skapa sitt 

eigið sjálfstæði frá foreldrum sínum sem og reyna að tilheyra ákveðnum félagshópum. Þeir 

vilja vera álitnir sem fullorðnir einstaklingar sem geta haft sínar eigin skoðanir og vilja 

jafnframt vera hluti af stórum hópi jafningja. Samt sem áður vilja þeir ávallt getað leitað eftir 

stuðningi frá foreldrum sínum (Cripps og Zyromski, 2009). 
Á kynþroskaskeiði eykst kynhvötin vegna hormónabreytinga. Unglingar byrja að hafa 

áhuga á nánari samskiptum við jafningja (Triyanto og Iskandar 2015). Tilfinningar þeirra eru 

mjög óstöðugar af völdum hraðrar aukninga kynhormóna. Þau eru mjög viðkvæm, með hörð 

viðbrögð og gagnrýnin á alla atburði. Þau sýna það með miklum pirringi og mikilli 
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tilfinningasemi. Þetta ástand er oft orsök átaka á milli unglinga og foreldra eða unglinga og 

þeirra jafningja. Á kynþroska þurfa unglingar að fara að haga sér í samræmi við hópa og 

venjur. Þessar breytingar geta haft áhrif á viðhorf táninga og uppreisn þeirra gegn reglum og 

gildum viðmiðum. Unglingar vilja upplifa félagslegar breytingar með því að vera meira með 

jafnöldrum sínum, stundum jafnvel það mikið að ekki er lengur tekið mark á 

fjölskyldugildum. Þau eru yfirleitt að leitast eftir hlutum sem eru meira aðlaðandi og meira 

spennandi fyrir þau. Þau vilja vera viðurkennd í hópi og nota því oft fatnað og hárgreiðslur 

sem falla geta gegn viðmiðum foreldra til að falla betur í hópinn eða mögulega einungis til að 

ergja foreldrana (Allen, Insabella, Porter, Smith, Land og Phillips, 2006; Triyanto og 

Iskandar, 2015). Fjöldi skýringa hafa komið fram á því hvers megi ætla er varðar 

áhættuhegðun hjá unglingum. Félagsleg staða unglings getur haft verndandi áhrif gegn 

þátttöku í áhættuhegðunum; til dæmis ef unglingur hefur greiðan aðgang að stuðningi, hefur 

meiru að tapa og framtíðin er í húfi. Sýnt hefur verið fram á að unglingar, sem hafa greiðan 

aðgang að fjármagni, geti bæði dregið úr og aukið áhættu á áfengismisnotkun. Einnig hefur 

verið sýnt fram á að áhættuhegðanir tengjast þroskaferli sem hafa áhrif á öll ungmenni óháð 

félags- og efnahagslegri stöðu (Mason, Hitch, Kosterman, McCarty, Herrenkohl og Hawkins, 

2010; Legleye, Janssen, Beck, Chau og Khlat, 2011; Kipping, Smith, Heron, Hickman og 

Campbell, 2015).  
Umhverfisþættir, eins og tungumálaörðugleikar, fátækt, lélegt húsnæði, ótraust hverfi, 

lélegir skólar, atvinnuleysi foreldra og að vera innflytjandi, geta allir haft áhrif á þroska 

unglings (Svetaz, Garcia-Huidobro og Allen, 2014). Margar heilsutengdar hegðanir 

fullorðinna einstaklinga fara eftir félags- og efnahagslegri stöðu í þjóðfélaginu. Því lægri 

félags- og efnahagsleg staða því verri heilsutengdar hegðanir (Laaksonen, Prättälä og 

Lahelma, 2003; Kipping, Smith, Heron, Hickman og Campbell, 2015). Á unglingsárum er þó 

ekki svo auðvelt að sjá þetta út. Það fylgir meiri áhætta á drykkjuhegðun að vera í lélegri 

félags- og efnahagslegri stöðu en svo getur það mögulega ekki haft nokkur áhrif (Daniel, o.fl., 

2009; Kipping, Smith, Heron, Hickman og Campbell, 2015). Unglingar sem hafa lagt góða 

ástund á grunnmenntun og stefna á meira framtíðarnám hafa líklega aðra framtíðarsýn en þeir 

sem hafa ekki stundað námið af áhuga. Þeir áhugasamari stefna líklega á langt framtíðarnám 

meðan hinn hópurinn stefnir á að komast á vinnumarkaðinn fljótlega. Þeir sem fara snemma á 

vinnumarkaðinn virðast byrja fyrr að fullorðnast, eignast fyrsta barn fyrr og giftast fyrr. Þeir 

sem stefna á lengra nám eiga frekar til að búa lengur hjá foreldrum meðan minna menntaðir 

vinna fyrir sér og stofna heimili (de Looze, Harakeh, van Dorsselaer, Raaijmakers, 

Vollebergh og ter Bogt, 2012). 
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Andleg vellíðan vísar til þess hvernig einstaklingur metur sjálfan sig til þess að sinna 

ákveðnum þáttum í lífi sínu, má þar nefna sambönd, stuðning og vinnu. Fyrir unglinga getur 

sálræn vanlíðan leitt til neikvæðra tilfinninga og hugsana. Ungmenni með lélega geðheilsu og 

lágt sjálfmat geta upplifað síður hamingju og ánægju og eiga það til að upplifa allskonar 

vandamál mögulega alvarlegri en jafningjar þeirra (Cripps og Zyromski, 2009). Á 

unglingsárunum er mikil hætta á að einstaklingar þrói með sér vandamál tengd áfengi og 

öðrum vímugjöfum. Stór hluti byrjar að neyta áfengis á unglinsárum (Chambers, Taylor og 

Potenza, 2003; Chaplin o.fl., 2012). Áfengisneysla unglinga er þjóðfélagslegt 

heilsufarsvandamál. Því geta forvarnir gegn áfengismisnotkun virkað best á unglingsárum og 

snemma á fullorðinsaldri, þar sem tíðni misnotkunar eykst mest á þessu aldursbili. 

Áhrifavaldar unglingadrykkju eru margir, foreldrar geta meðal annars haft forvarnaráhrif til 

dæmis með góðu sambandi við barn sitt og með því að vera góðar fyrirmyndir (Yap, Jorm og 

Lubman, 2015).  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða tengsl áfengisneyslu unglinga og stuðning 

frá fjölskyldu. Skoðuð verður áfengisneysla unglinga. Meðal annars hvort að þeir hafi 

einhvern tíma smakkað áfengi og hvort þeir hafi verið blindfullir síðustu 30 daga. Einnig 

verður kynjamunur á áfengisneyslu skoðaður. 

Áfengisneysla unglinga 

Áfengisneysla unglinga tengist neikvæðum afleiðingum til skamms tíma, þær geta 

verið árásargirni, afbrot, líkamsáverkar og óvarið kynlíf. Einnig er tenging við langtíma 

afleiðingar svo sem vitræna skerðingu, geðveiki og áfengisfíkn. Eftir því sem unglingar eldast 

því meiri tíma eyða þau með jafnöldrum sínum og foreldrar hafa sjaldnar bein áhrif á börn 

sín. Foreldrar verða vægari gagnvart áfengisdrykkju barna sinna eftir því sem þau eldast. 

Strangar áfengisneyslureglur, sem foreldrar setja börnum sínum, hjálpa til við að halda 

drykkju unglinga í lágmarki. Áfengisreglur sem settar eru fram við unglingsaldur virka áfram 

þegar komið er snemma á fullorðinsár (Mares, Lichtwarck-Aschoff, Burk, van der Vorst og 

Engels, 2012). Tíðni áhættuhegðana eykst í gegnum unglingsárin og getur haldið áfram fram 

á fullorðinsárin með tilheyrandi sjúkdómsástandi og ótímabærum dauða (Underwood, 

Hachonda, Serlemitsos og Bharath-Kumar, 2006; Kipping, Smith, Heron, Hickman og 

Campbell, 2015). Unglingar eru líklegri í að stunda áhættuhegðanir en fullorðnir, þeir sækjast 

meira eftir henni en þeir gerðu í barnæsku en það er fyrst og fremst vegna þess að þau eru að 

leitast eftir ákveðnum upplifunum sem tengjast breytingum á dópamínvirkni í kringum 

kynþroska. Mesta ógnin við velferð ungs fólks eru bílslys, önnur slys, hreyfingaleysi, lélegt 

mataræði, ofbeldi, eiturlyf, áfengi og kynferðisleg áhættuhegðun (Williams, Holmbeck og 
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Greenley, 2002; Blum og Nelson-Mmari, 2004; Steinberg, 2008; Kipping, Smith, Heron, 

Hickman og Campbell, 2015). Talið er að aldursbilið 12-15 ára sé helsta tímabilið sem 

unglingar byrji að neyta áfengis (Vermeulen-Smith, Koning, Verdurmen, Van der Vorst, 

Engels og Vollebergh, 2012; Alati o.fl., 2014). Sterk tenging er á milli þess að smakka áfengi 

snemma og því að verða háður og misnota áfengi (Colder, o.fl., 2014). Þegar skoðuð var 

ástæða drykkju hjá ungu fólki greindu flestir frá því að þeir drykkju vegna félagslegra 

ástæðna og töldu að álit á þeim myndi aukast. En fáir greindu frá því að þeir drykkju í 

sjálfsbjargarviðleitni (Crutzen, Kuntsche og Schelleman-Offermans, 2013).  

Börn sjá áfengi á unga aldri hjá foreldrum sínum, fjölskyldum, samfélagi og í 

fjölmiðlum. Foreldrar gegna lykilhlutverki hvernig börn kynnast áfengi (Noll, Zucker og 

Greenberg, 1990; Gilligan, Kypri og Lubman, 2012). Foreldradrykkja er almennt talinn vera 

einn af áhættuþáttum unglingadrykkju (Mares, van der Vorst, Engels og Lichtwarck-Aschoff, 

2011; Au o.fl., 2015). Börn geta þekkt áfengi og þróað viðhorf sitt gagnvart því jafnvel svo 

snemma sem á leikskólaaldri (Noll, Zucker og Greenberg, 1990; Gilligan, Kypri og Lubman, 

2012). Hins vegar eru hinar ýmsu áfengisvenjur foreldra sem geta einnig stuðlað að beinni 

eða óbeinni drykkju hjá unglingum (Mares, van der Vorst, Engels og Lichtwarck-Aschoff, 

2011; Au o.fl., 2015). Einhverjir foreldrar hafa gefið börnum sínum áfengi með það markmið 

í huga að þeim verði kynnt áfengið á öruggan hátt, ásamt því að kenna þeim að hafa stjórn á 

því hvað þau drekka (Carter, McGee, Taylor og Williams, 2007; Gilligan, Kypri og Lubman, 

2012). Enn fremur hefur komið fram að framboð á áfengi heimafyrir hefur verið tengt við 

fjölda áfengistengdra vandamála unglinga, svo sem aukna áfengisneyslu (Mares, van der 

Vorst, Engels og Lichtwarck-Aschoff, 2011; Au o.fl., 2015). Þá hefur verið bent á að hægt er 

að tengja áfengisneyslu við eitt af hverjum tuttuguogsex dauðsföllum um allan heim. 

Aðallega vegna meiðsla, skorpulifrar, krabbameins eða hjarta- og æðasjúkdóma (Rehm, 

Mathers, Popova, Thavorncharoensap, Teerawattananon og Patra, 2009; Alati o.fl., 2014). 

Kynjamunur 

Í nýrri rannsókn Au og félaga í Hong Kong sem var gerð í mars árið 2015 greindu þeir 

frá því að stelpur væru mun líklegri í að hafa fengið fræðslu á áfengisdrykkju heimafyrir. 

Ofdrykkja kvenna er oft tengd við kynferðislega áreitni og óvarið kynlíf. Þeir sem að 

rannsókninni stóðu töldu að stúlkur sem höfðu fengið fræðslu heimafyrir gætu komið í veg 

fyrir þennan skaða. Rannsóknin varpaði ljósi á að foreldrar sem fræddu unglingsstúlkur 

heimafyrir um notkun áfengis hvöttu þær til að smakka með þeim orðum að bragðið væri gott. 

Einnig var bent á að stúlkurnar hefðu meiri áhyggjur af því að áfengið bragðaðist betur heldur 

en strákar. Þá kom fram að stúlkur væru meira í því að hella áfengi fyrir foreldra sína. Drengir 
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og eldri unglingar eru mun líklegri til að neyta áfengis en stúlkur og yngri unglingar (Currie 

og WHO, 2012; de Looze, o.fl., 2015). Strákar eru líklegri til að byrja fyrr að fara á fyllerí í 

flestum löndum þar sem HBSC rannsóknin var framkvæmd. Í flestum löndunum eru stelpur 

ólíklegri til að verða ofurölvi en strákar (Currie og WHO, 2012). 

Félagslegir þættir unglinga 

Heilsa unglinga er undir miklum áhrifum félags- og persónulegra þátta, fjölskyldu- og 

samfélagslegra þátta og þáttum á landsvísu. Samfélagið kynnir ungu fólki fyrir 

uppbyggilegum tækifærum í uppvexti þeirra. Félagslegir áhættuþættir hafa áhrif á heilsu 

unglinga og skipta þeir miklu máli fyrir heilsu allra landsmanna og efnahagsþróun ríkja. 

Þroski á unglingsárum sem tengist kynþroska og þroska heilans geta leitt til nýrra hegðana og 

getu sem umbreytir fjölskyldu, jafningjum, fræðslu, heilsu og hegðun. Félagsleg tengsl þjóna 

sem verndandi þáttur fyrir unglinga. Þá kemur fram að fjölskyldusambönd virðast vera einn af 

mikilvægustu verndandi þáttum gegn lélegu heilsufari á unglingsárum. Þrátt fyrir að tekið sé 

með í dæmið þjóðerni, tekjur og fjölskyldugerð. Í Bandaríkjunum er talið að unglingar sem 

finnast þeir vera í góðum samskiptum við foreldra sína líklegri í að byrja seinna að stunda 

kynlíf. Þeir byrja seinna að reykja og drekka og eru ólíklegri í að taka þátt í ofbeldi. Svipaðar 

niðurstöður hafa komið fram í Evrópu, Brasilíu, Karabíska hafinu og Tyrklandi (Viner o.fl., 

2012). Mikilvægt er að skoða breytingu félagsleglegra samskipta og einkenna þunglyndis, 

með því að leggja skilning í þróun þess yfir æviskeið einstaklings (Treboux, Crowell og 

Waters, 2004; Fuller-Iglesias, Webster og Antonucci, 2015). 

Áhrif jafningja 

Sterk jafningjatengsl hafa áhrif á þroska snemma á unglingsárum. Jafningjar geta haft 

bæði jákvæð og neikvæð áhrif á heilsu. Enn fremur geta sterk félagsleg tengsl við jafningja 

stuðlað að jákvæðri heilsu og verndað gegn fjölmörgum áhættuhegðunum. Líkt og 

fjölskyldutengsl er samlíking við jafningja og vitund oft verndandi gegn ofbeldi, 

vímuefnamisnotkun og áhættukynhegðunum (Viner o.fl., 2012). Unglingsárin eru tími þar 

sem mjög mikilvægt er að eiga í nánu sambandi við einhvern, ekki síður við vini og jafningja 

í skólanum. Unglingar eyða meiri hluta vöku tíma með jafningjum sínum og eru undir 

stanslausum áhrifum vina sinna. Þrátt fyrir að eyða minni vökutíma með fjölskyldu sýna 

foreldrar þeirra samt sem áður áfram mikinn tilfinningalegan stuðning. Léleg félagsleg tengsl 

við jafningja og fjölskyldu eru áhættuþáttur margskonar vandamála og geðraskana. Þess 

vegna er það talið nauðsynlegt að unglingar og börn séu með góð félagsleg tengsl þar sem 

léleg tengsl geta haft áhrif á geðraskanir jafnvel til frambúðar (Ehrlich, Hoyt, Sumner, 

McDade, og Adam, 2015). Jafningar geta einnig aukið áhættuhegðanir, með jafningjum eru 
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einstaklingar líklegri í að byrja að reykja, nota áfengi, taka áhættu í kynlífi og stunda 

einhversskonar ofbeldi. Jafningjar geta haft áhrif á heilsu, samskipti og samningaviðræður. 

Þeir hafa sérstaklega áhrif á áhættukynhegðun og áhættu á HIV (Viner o.fl., 2012). Það er 

víða litið á að ef jafningi er byrjaður að drekka geti það haft öflug áhrif á hinn hvort hann 

smakki áfengi og notkun hans á áfengi (Hartup, 2005; Cruz, Emery og Turkheimer, 2012; 

Mrug og McCay, 2013). Reynslan sýnir okkur þó að einstaklingar velji sér jafningja og vini 

sem svipa til þeirra áhugasviða og þeirra drykkjuvenja (Urberg, Luo, Pilgrim og 

Degirmencioglu, 2003; Cruz, Emery og Turkheimer, 2012). Komið hefur fram að ef foreldrar 

eða jafningjar sýna að þeim líki ekki áfengisdrykkja er það talinn vera fráhrindandi þáttur 

gegn því að drekka (Nash, McQueen og Bray, 2005; Mrug og McCay, 2013).  

Samskipti unglinga við foreldra 

Gott stuðningsnet er mikilvægt í uppbyggingu mannlegra samskipta. Góður stuðningur 

og góð tengsl við foreldra eykur líkurnar á að unglingurinn stofni til jákvæðra vinabanda og 

stuðningur jafningja og vina getur einnig haft áhrif á vináttu. Foreldrar gegna helsta 

stuðningshlutverki hjá ungum börnum, þeir mynda grunn fyrir þróun tengsla við jafnaldra og 

einstaklingur byggir upp sálfræðilega velferð. Stuðningur fjölskyldu skipar yfirleitt öflugu 

hlutverki í verndun gegn svikulum vináttusamböndum (Flynn, Felmlee og Conger, 2014). 

Sambandið á milli skilningsríkra foreldra og sálfræðilegrar velferðar unglings byggist á 

tveimur veruleikum. Fyrsti veruleikinn er heimili og umhverfi. Í því umhverfi hefur unglingur 

verið undir stöðugu eftirliti og áhrifum frá foreldrum sínum. Síðar byrja þessir einstaklingar 

að leitast eftir öðrum veruleika, það er aðskilnaðar frá foreldrum, og leitast eftir þátttöku með 

jafningjum á unglingsárum. Unglingsárin eru tími sem er hvað mest krefjandi gagnvart 

sambandi barna og foreldra. Þátttaka foreldra er áfram nauðsynleg. Ef foreldrar sýna viðleitni 

í að fylgjast með áhugamálum og tómstundum, bætir það sambandið milli foreldra og barna 

sem og sýnir að foreldrarnir beri enn umhyggju fyrir barni sínu. Traust og öryggi unglinga í 

samböndum eru undir áhrifum þess hversu mikinn stöðugleika barnið naut frá foreldrum. 

Merki um óöryggi getur verið vegna þess að tilfinningar foreldra voru óaðgengilegar eða 

einhver önnur hegðun sem birtist í uppeldisþáttum og jafnvel neikvæð lífsreynsla (Cripps og 

Zyromski, 2009). 

Á unglingsárum er mjög líklegt að breyting verði á sambandi foreldra og barna, gæði 

uppeldis hefur einnig áhrif á hvernig börn komast í gegnum þennan krefjandi tíma lífsins 

(Steinberg, 2001; de Haan, Soenens, Dekovic og Prinzie, 2013). Jákvætt samband á milli 

foreldris og barns er tengt betri aðlögunarhæfni og færri vandamálahegðunum (Brook, Brook, 

Whiteman, Arencibia-Mireles, Pressman og Rubenstone, 2002; Hazel, Oppenheimer, 
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Technow, Young, og Hankin, 2014). Góð samskipti og tilfinningatengsl við foreldra eru talin 

uppspretta öryggis og er talinn mikilvægur þáttur í félagsmótun, sálfræðilegri vellíðan, 

sjálfsöryggi og sjálfsáliti unglinga (de Haan, Soenens, Dekovic og Prinzie, 2013; Cruz, 

Narciso, Pereira og Sampaio, 2014; Fuller-Iglesias, Webster og Antonucci, 2015). Það er 

mikilvægt verkefni á þroskaskeiði unglings að verða sjálfstæður og óháður foreldrum. 

Foreldrar og börn geta rofið tengsl samskipta sem stefnumótun til að endursemja og 

endurskipa samband þeirra til uppbyggingar, með því að það verði minna yfivald og að 

samskipti þeirra færist á jafnréttisgrundvöll. Samskipti eru mikilvæg leið til að ná að styrkja 

tengsl og nánd á milli foreldra og barna. Nauðsynlegt er að finna þessar leiðir til að geta átt 

auðveldari samskipti sem auðveldar og viðurkennir þarfir unglings, sjálfsforræði og sjálfstæði 

en að sama skapi efli hagsmunatengsl og skyldleika (Keijsers, og Poulin, 2013). Unglingar 

byrja uppbyggingu eigin sjálfsmyndar með því að fylgjast með viðbrögðum einstaklinga sem 

þeir telja mikilvæga. Hvernig sambandið á milli foreldra og unglinga þróast hefur það í för 

með sér hvernig unglingarnir munu meta sjálfa sig og hvernig samskiptum þeirra við aðra er 

háttað. Það hvernig þeir upplifa samband sitt og foreldra sinna er talið vera fyrirmynd af 

viðhorfum þeirra til sín og gæði tengsla við jafnaldra sína (Cripps og Zyromski, 2009). 

Jákvæðni í samböndum milli foreldris og unglings, til dæmis hlýja, stuðningur, 

samþykki og tengsl eru ekki alltaf stöðug. Þau geta verið styrkt með upplýsingum, færni og 

kunnáttu með því að vernda unglinginn gegn áhættusömum hegðunum. Þroski unglings er 

best studdur á heimilinu með fjölskyldunni og umhverfi sem er bæði sveigjanlegt og byggt á 

samheldni. Sveigjanlegar fjölskyldur eru opnar fyrir nýjum áskorunum, túlkunum og 

hugmyndum. Þær eru einnig til í að finna leiðir í að aðlagast umbreytingum unglingsins. 

Umbreytingarnar eru meira krefjandi fyrir fjölskyldur sem eru minna sveigjanlegar. Mikil 

samheldni stuðlar að tilfinningalegum stuðningi sem gerir einstaklinga og fjölskyldu tengsl 

sterkari gegn erfiðum áskorunum. Fjölskyldur þar sem stjórnsemi foreldra ræður ríkjum geta 

ekki hlúð næginlega að unglingi á meðan umskiptum stendur. Það er krefjandi að viðhalda 

góðri samheldni og samskiptum innan fjölskyldunnar. Ef mikið af streitu er til staðar til 

dæmis ef um skort af fjármagni er að ræða og ekki sterkt bakland, foreldrar kannski einstæðir 

er það talið mun erfiðara að viðhalda samheldni. Foreldrar sem nýta jákvæða foreldrahæfni 

eru yfirleitt með gott sjálfsálit. Að ala upp ungling getur eitt og sér búið til streitu sem grefur 

undan uppeldisvenjum (Svetaz, Garcia-Huidobro og Allen, 2014). 

Það eru margir félagslegir þættir sem stuðla að áfengisneyslu. Foreldrarnir eru þó 

sterkustu áhrifavaldar á viðhorf barna sinna gagnart áfengisdrykkju (Jackson, Henriksen og 

Dickenson, 1999; Boyd, Corbin og Fromme, 2014). Þegar börnin komast á unglingsaldurinn 
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fara áhrif foreldra minnkandi og jafningjar fara að hafa meiri áhrif (Windle, 2000; Boyd, 

Corbin og Fromme, 2014). Hversu mikið foreldrar eða aðrir fjölskyldumeðlimir neyta áfengis 

hefur gífurleg áhrif á börn og unglinga (Alati o.fl., 2014). Foreldrar geta haft óbein áhrif á 

drykkjuhegðun barna sinna með því að fylgjast með jafningjunum sem þeir umgangast (Abar 

og Turrisi, 2008; Boyd, Corbin og Fromme, 2014). Stuðningur foreldra, eftirlit þeirra með 

hegðun barna sinna virðist hafa áhrif á áhættuhegðun unglinga (Gilligan, Kypri og Lubman, 

2012; Cruz, Narciso, Pereira og Sampaio, 2014; Boyd, Corbin og Fromme, 2014). Færri 

unglingar neyta áfengis og vímuefna sem eru í góðum samskiptum við foreldra sína heldur en 

þeir sem voru í litlum samskiptum við foreldrana. Metnaðarfullir unglingar sem stunduðu 

betur heimanám og höfðu minni tíma til þess að gera annað en að læra og hittu vini sína 

sjaldnar utan skóla. Foreldrar vissu meira af börnum sínum því skólatengd verkefni voru 

yfirleitt gerð heima. Foreldrar metnaðarfullra barna eru líklegri til þess að halda uppi meiri 

aga en foreldrar þeirra unglinga sem áttu erfiðara með nám (de Looze, Harakeh, van 

Dorsselaer, Raaijmakers, Vollebergh og ter Bogt, 2012).  

Átök milli foreldris og barns getur valdið persónuleikabreytingu sem einkennast af 

vonleysi, kvíða og hvatvísi hjá barni og seinna meir aukið líkur á áfengisneyslu. Togstreitan 

milli unglinga og foreldra veldur oft hærri blóðþrýstingi og auknum reiðiviðbrögðum sem svo 

leiðir til aukinnar áfengisneyslu hjá unglingum (Chaplin o.fl., 2012). Foreldrar eru ekki þeir 

einu sem hafa mikilvæg áhrif á unglingsárum. Félagslegt umhverfi unglinga verður stærra og 

þeir efla mikilvæg sambönd við jafnaldra sína. Talið er að líðan unglinga sé byggð á 

stöðugum tengslum, góðri vináttu, viðurkenningu meðal jafningja, ástúð og innilegri nánd. 

Sjálfsvirðing eykst útfrá viðurkenningu jafningja (Cripps og Zyromski, 2009). 

Áhrif foreldra á unglinga og uppeldishættir 

Í hinum ýmsu menningarheimum hefur sýnt sig að foreldrar hafi svipuð áhrif á 

unglinginn hvað varðar hans siðferðilegu gildi og heilsu (Viner o.fl.,2012). Foreldrar nota 

margar mismunandi aðferðir við félagslegum þroska barna sinna, þar með talið stuðning og 

ráðandi hegðun. Það hefur sýnt sig að mikilvægast er að foreldrar sýni hlýju. Hlýja 

samanstendur af hegðun eins og að sýna samúð, ástúð og tjá áhuga á lífi barnsins. Hlýja er 

mikilvæg fyrir myndun tilfinningatengsla. Unglingar sem hafa byggt upp góð 

tilfinningatengsl vita að þeir eru alltaf velkomnir aftur í öryggið hjá foreldrum sínum 

(MacDonald, 1992; de Haan, Soenens, Dekovic og Prinzie, 2013). Foreldrar sem eru ekki 

mjög meðvitaðir um hvað börn og unglingar þeirra viðhafast eru líklegri í að eiga unglinga 

sem stunda einhversskonar vandamálahegðun. Þá er verið að tala um kynferðislega 

áhættuhegðun, tánings meðgöngu, ofbeldi eða misnotkun vímuefna. Mikið foreldraeftirlit 
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kemur enn fremur í veg fyrir að unglingar verði fyrir áhrifum eða þrýstingi frá jafningjum og 

kemur einnig í veg fyrir að þeir verði áhættusæknir (Viner o.fl., 2012). Skortur á skipulagi svo 

sem fáar eða engar reglur á heimilinu tengjast auknum blóðþrýstingi hjá unglingum. Skortur á 

kærleika og umhyggju frá foreldrum sýndi tengsl við aukna reiði gagnvart foreldrum sem jók 

líkur á að unglingur forðaðist samskipti við foreldra. Það minnkaði eftirlit foreldra á barni 

sínu sem síðan jók líkur á að unglingur kæmist í aðstæður þar sem hætta væri á að hann neytti 

áfengis eða annarra vímuefna (Chaplin o.fl., 2012). Margar kenningar styðja það að jákvætt 

samband milli foreldris og barns aðstoðar barnið við að þróa með sér eðlilega sjálfsmynd og 

að trúa á sjálft sig. Talið er að sjálfsálitið þróist beint frá því í hvernig sambandi foreldrið og 

barnið eiga. Hlýja og stuðningur eru mikilvæg í þróun sjálfsálits. Mikilvægt er að byggja upp 

sjálfsálit barna og unglinga. Sýnt hefur verið fram á að því meira sjálfsálit sem einstaklingar 

hafa því mun meira áorka þeir í lífinu. Einstaklingar með lítið sjálfstraust eru líklegri til að 

þróa með sér allsskonar geðræn vandamál svo sem þunglyndi og kvíða. Þau börn sem eru með 

meira sjálfsálit eru líklegri í að verða heilbrigðari einstaklingar á fullorðinsárum. Talið er að 

við mótum öll okkar sjálfsálit í gegnum linsu frá öðrum einstaklingum, það er hvernig aðrir 

horfa á okkur og sjá okkur. Þess vegna er mikilvægt að ef foreldrar og aðrir líta á okkur með 

hlýju eru meiri möguleikar á að við þróum með okkur meira sjálfsálit. Sjálfsálit er einnig 

félagslegur mælir fyrir okkur. Fyrir alla er nauðsynlegt að tilheyra einhverjum hópi. Við 

getum ekki tilheyrt öllum hópum og því þurfum við að geta séð þegar okkur er hafnað úr 

hópi. Talið er nauðsynlegt að átta sig á muninum til að geta lifað af (Harris o.fl., 2015). 

Fjölskylduviðmið og viðhorf hafa áhrif á áfengisnotkun unglinga og kynhegðanir. 

Foreldrarnir sjálfir geta haft bein áhrif á heilsu og hegðun með því að móta jákvæða hegðun 

eða móta fyrir ákveðinni áhættuhegðun. Unglingar sem búa við að foreldrar þeirra reykja, 

drekka áfengi eða stunda einhversskonar ofbeldi eru mun líklegri til að taka upp eins hegðun 

(Viner o.fl., 2012). Eftirlit foreldra, skipulag á heimilinu og að forðast átök virðast góðar 

forvarnir gegn óæskilegri áfengis og vímuefnaneyslu unglinga (Li, Stanton og Feigelman, 

2000; Piko og Kovács, 2010).  

Í ljósi þess sem fram hefur komið um mikilvægi foreldra hafa rannsóknir sett fram 

hvers konar eiginleika og færni foreldrar þurfi að hafa til að ná sem best til barna sinna. Sýnt 

hefur verið fram á að hægt sé að þróa með sér þessa foreldrahæfileika. Stigin eru fjögur sem 

eru lýst á grundvelli stjórnunar, aga og ræktun tilfinninga milli barna og foreldra. Þau eru; 

Stjórnandi (e. authoritative) með sambland af góðu uppeldi og aga. Vísað er til þessa stíls sem 

„jákvætt uppeldi“. Ráðgjarn (e. authoritarian) með mikla stjórn og lítinn tilfinningalegan 

stuðning. Oft nefnt „ríkjandi“. Eftirlátur (e. indulgent) þá er gott uppeldi en lítil stjórn eða 
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skortur á eftirliti. Óviðriðinn (e. uninvolved) er bæði með lítið af tilfinningalegum stuðningi 

og lítið af aga. Einnig er lítið eftirlit og er það oftast nefnt „aftengdur“. Sýnt hefur verið fram 

á að börn og unglingar sem alast upp á heimili þar sem er stjórnandi, talað um sem jákvætt 

uppeldi, sýni góðar heilsutengdar ákvarðanir. Þau eru til dæmis mun ólíklegri í að taka þátt í 

áhættusömum kynlífshegðunum. Minni líkur eru á að þau byrji að reykja eða noti annars 

konar vímuefni. Þau eru mun líklegri í að vera á heilbrigðara mataræði og stundi heilbrigða 

hreyfingu. Þau eru yfirleitt með betra sjálfsálit og lægri tíðni þunglyndis sem og færri 

sjálfsmorðs tilraunir. Þau sýna betri námsárangur, færri afbrot og fara síður í fangelsi (Svetaz, 

Garcia-Huidobro og Allen, 2014).  

Þegar tveir foreldrar eru á heimili, geta uppeldishættir þeirra verið eins en þeir geta 

einnig verið ólíkir. Það að hafa tvo jákvæða foreldra sýnir fram á bestu niðurstöðurnar fyrir 

unglinga. Það að annað foreldrið sé jákvætt foreldri getur þó verndað unglinginn gegn 

neikvæðum afleiðingum uppeldisstíls hins foreldrisins (Svetaz, Garcia-Huidobro og Allen, 

2014). Gott eftirlit og mikil afskipti foreldra af börnum sínum afhjúpar meira um þau. Þessi 

miklu afskipti sýna tengsl við litla andfélagslega hegðun og litla vímuefnanotkun. Tengslin 

eru líka við betri námsárangur. Þegar foreldri og barn tala reglulega saman eykur það 

gagnkvæmt traust og hlýhug. Aukinn áhugi eykur vilja til að deila upplýsingum. Unglingar í 

góðu sambandi við foreldra sína eru líklegri til að sjá mikilvægi þess að standa sig í skóla og 

vanda vinavalið. Gott samband milli foreldris og barns gefur foreldrum betri aðstæður til að 

leiðbeina börnum sínum og styðja þau í öllu. Mikilvægt er að foreldrar eyði tíma með börnum 

sínum og að börnin segi frá því mikilvægasta sem gerist þeirra lífi. Því meiri tíma sem 

foreldrar eyða með börnum sínum því meiri líkur eru á að þeir komist að mikilvægum 

upplýsingum um eitthvað sem gæti valdið vandamálahegðun. Einnig getur vel upplýst foreldri 

gripið inn í ef unglingur sýnir óviðeigandi hegðun eða umgengst óæskilega aðila (Criss o.fl., 

2015). Hvort foreldrar séu virkir þátttakendur í lífi unglings og styðji þá getur haft bein áhrif á 

persónulegan og félagslegan þroska sem og námsárangur þeirra. Uppeldishættir eru 

skilgreindir sem hegðun, viðhorf og gildi foreldra til að ákvarða hvernig samskipti þeir hafi 

við börnin sín (Cripps og Zyromski, 2009). Uppeldishættir sem innihalda mikið magn af 

jákvæðum eiginleikum stuðla að jákvæðri hegðun unglinga, meira sjálfstrausti og verndar 

gegn mörgum áhættuhegðunum (Viner o.fl., 2012). 

Foreldrar unglinganna sem voru slakari i skóla vissu minna um vini, gjörðir og 

staðsetningu barna sinna. Þeir virðast fylgjast minna með börnum sínum, spyrja síður um 

hvert þau fara og með hverjum. Það gefur þeim meiri tíma til þess að vera með vinum sínum 

og meiri möguleika á að stunda óæskilega hegðun. Upplýsingagjöf unglinga til foreldra 
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virðast vera algjörlega í höndum unglinganna. Því minna sem foreldrar vita af börnum sínum 

því minni líkur eru á að þeir geti brugðist snemma við áhættuhegðun barna sinna (de Looze, 

Harakeh, van Dorsselaer, Raaijmakers, Vollebergh og ter Bogt, 2012). 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að foreldrar gegni verndandi hlutverki í lífi barna sinna. 

Unglingsárin eru þó meira jafningjamiðuð. Foreldrarnir hafa mun meiri áhrif á unglinginn en 

þeir gætu trúað. Unglingar hafa sjálfir greint frá því að foreldrar þeirra hafi áhrif á hvaða 

ákvarðanir þeir taki. Þeir treysta mun meira á foreldra sína með stórar ákvarðanir eins og hvað 

varðar til dæmis kynlíf. Þá treysta þeir mun meira á skoðanir foreldra sinna á kynlífi en vina. 

Jákvæð áhrif foreldra og fjölskyldu vega þyngra gegn neikvæðum samskiptum frá jafningjum 

(Svetaz, Garcia-Huidobro og Allen, 2014). Unglingar vilja að foreldrar þeirra leyfi þeim að 

rökræða og að þeir tali ekki höstuglega við þá og öskri ekki. Ef foreldrar sýna blíðu eru meiri 

líkur á að unglingur sýni blíðu á móti og að þeir opni sig meira við foreldra sína. Þessi leið 

getur leitt foreldra og unglinga nær hvoru öðru. Nauðsynlegt er að foreldrar fylgist vel með 

unglingum sínum sérstaklega á byrjunarstigi kynþroska (Triyanto og Iskandar, 2015). Þó 

vitað sé um þessi augljósu tengsl milli foreldris og barns í þróun sjálfsálits er samt óljóst 

hvenær einstaklingar byrja að þróa með sér sjálfsálit. Börn eru talin þróa innsæi á fyrsta ári. 

Grundvallar sjálfsvirðing er ekki talin þróast fyrr en á öðru aldursári. Sjálfsmat er jafnvel ekki 

talið þróast fyrr en á miðri barnæsku. Þar sem það verður svo hröð breyting á unglingsárunum 

er ekkert endilega talið að foreldrarnir hafi nokkur áhrif á sjálfsálitið á unglingsárunum. Þá 

skipta jafningjarnir mestu máli, hvað þeir segja og hvernig þeirra sýn er hefur mestu áhrif á 

unglinginn. En foreldrarnir eru taldir hafa mótað það sem fyrir var og hefur það mögulega 

áhrif á hvernig börnin koma inn í unglingsárin (Harris o.fl., 2015). 

Börn og unglingar sem sýna litla meðaumkun eru líklega ekki eins næmir fyrir 

tjáningu tilfinninga foreldra sinna og gætu því ekki verið eins móttækilegir fyrir tilraunum 

foreldra til að vingast við börn sín (Blair, 2003; Van der Graaff, Branje, de Wied og Meeus, 

2012). Unglingar sem sýna mikla meðaumkun hagnast meira á góðum stuðningi frá foreldrum 

heldur en unglingar sem sýna minni meðaumkun. Stuðningur foreldra virkar neikvætt á 

unglinga sem sýna litla meðaumkun (Van der Graaff, Branje, de Wied og Meeus, 2012). 

Vímuefnanotkun unglinga var líklegri hjá fjölskyldum þar sem átök voru milli foreldra og 

unglinga (Ennett o.fl., 2008; Piko og Balázs, 2012). Aftur á móti sýndi gott samband milli 

unglings og foreldra vörn gegn vandamálahegðun unglinga. Afskipti og eftirlit foreldra er 

með betri forvarnaraðferðum sem vitað er um. Eftirlit minnkar líkur á að unglingar lendi í 

aðstæðum þar sem auknar líkur eru á drykkju eða annari áhættuhegðun. Eftirlit minnkar 

einnig líkur á að unglingur séu í samskiptum við einstaklinga sem neyta vímuefna og stunda 
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áhættuhegðun. Jákvætt uppeldi, þar sem foreldrar eru stjórnandi og móttækilegir, hefur 

mótverkandi áhrif á drykkju og reykingar unglinga (Li, Stanton og Feigelman, 2000; Piko og 

Balázs, 2012). Öruggi umhverfis hefur bæði bein og óbein áhrif á heilsu unglings. Foreldrar 

þurfa að vera næmir fyrir þessum umhverfisáhrifum og þurfa að hafa meiri aga og með meira 

eftirlit í ótraustari umhverfi. Við þessar aðstæður er best að hvetja unglingana til iðkunar á 

áhugamálum eftir skóla þar sem unglingur getur þróað félagsleg tengsl við jafnaldra á 

öruggari hátt (Svetaz, Garcia-Huidobro og Allen, 2014). Einhverjar uppeldisaðferðir svo sem 

eftirlitslítið uppeldi hafa verið tengdar við framgang á áhættusamri drykkju meðal unglinga 

(Gilligan, Kypri og Lubman, 2012). Einnig hefur það slæm áhrif á unglingadrykkju ef 

unglingurinn er látinn sækja eða hella áfengi fyrir fullorðna (Au o.fl., 2015). Unglingar sem 

fengu áfengi frá foreldrum sínum og drukku það án eftirlits voru fjórum sinnum liklegri til að 

drekka meira en 4-6 glös af áfengi (Gilligan, Kypri, Johnson, Lynagh, og Love, 2012). 

Hægt er að skipta fjölskyldum í tvo flokka þeir eru virk fjölskylda og óvirk fjölskylda. 

Virkar fjölskyldur leysa sín vandamál öðruvísi en þær óvirku. Þær eru mjög opnar og 

fjölskyldumeðlimir eru tengdir tilfinningalegum böndum. Allir fjölskyldumeðlimirnir eru 

hvattir til að skapa sína eigin sjálfsmynd. Andrúmsloftið í þessum fjölskyldum er fyllt af ást 

og ótakmörkuðu samkomulagi. Með þessum hætti ná þeir að vinna í gegnum hvers konar 

vandamál með yfirveguðum hætti og geta hjálpað hvert öðru fullkomlega. Óvirku 

fjölskyldurnar eru aðeins erfiðari. Fjölskyldumeðlimir standa einir með sjálfum sér 

tilfinningalega. Ást er skilyrt ferli og eru fjölskyldumeðlimir hvattir til að skapa sína eigin 

sjálfsmynd. Þessar fjölskyldur eiga erfitt með að takast á við vandamál sem koma upp og 

virðist sem vandamál komi stöðugt upp í ýmsum formum (Owrangi, Yousliani og 

Zarnaghash, 2011). Fjölskyldan er grunnkerfi í að styðja heilbrigðan þroska barna. Vel stöðug 

fjölskylda getur líka orðið óstöðug ef einn fjölskyldumeðlimurinn missir jafnvægi. Til að 

viðhalda jafnvægi er nauðsynlegt að vera sveigjanlegur og aðlögunarhæfur. Unglingarnir fara 

að leitast meira í jafningja sína og hætta að verða eins háðir foreldrum sínum. Það þykir mjög 

erfitt þroskastig fyrir foreldrana þrátt fyrir að aukinn skilningur sé á mikilvægi foreldra í lífi 

unglinga. Vitað er að þeir geti borið kennsl á helstu aðferðir og leiðir til að hjálpa barni sínu í 

gegnum unglingsárin. Enn er lítinn stuðning fyrir foreldra að fá á þessum umskiptatímum. 

Foreldrar fá mikla ráðgjöf þegar þeir eignast börn. Þeir fá að vita hvað ungabörnum er fyrir 

bestu frá hinum ýmsu aðilum. Þeir fara jafnvel á svokölluð foreldranámskeið. 

Heilbrigðisþjónustan veitir þessa þjónustu með ungabörn en þessi þjónusta er ekki eins 

aðgengileg fyrir foreldra unglinga. Afleiðingar vegna skorts á upplýsingum og skorts á 

stuðningi við foreldra unglinga eru djúpstæð. Svetaz, Garcia-Huidobro og Allen benda á að 
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heilsugæslur gætu veitt þennan stuðning og upplýsingar til foreldra unglinga. Þær gætu 

þjálfað foreldra í að veita sem besta umhyggju fyrir unglinginn, hjálpa fjölskyldunni að 

viðhalda jafnvægi og reyna að tryggja heilbrigðan þroska og umskipti fyrir unglinginn 

(Svetaz, Garcia-Huidobro og Allen, 2014). 

Rannsóknir sýna að jákvætt uppeldi hafi góð áhrif á drykkju unglinga. Afskipti 

foreldra snemma, af drykkju unglinga, minnka líkur á vandamálahegðunarmunstri 

áfengisneyslu. Aftur á móti er strangt og óstöðugt uppeldi eða frjálslynt uppeldi, þar sem 

notast er við mútur og ágreiningur er milli barns og foreldris, tengt aukinni áfengisneyslu 

unglinga (Alati o.fl., 2014). 
Fjölskyldusambönd og stuðningur fjölskyldu 

Fjölskyldubönd er aðal þátturinn sem ræður heilbrigðu lífi í mörgum 

menningarheimum. Fjölskyldur eru aðal áhrifaþáttur þroska barna. 

Alþjóðaheilbrigðissamtökin WHO skilgreinir félagslega áhrifaþætti heilbrigðis sem „skilyrðin 

sem fólk fæðist við, lifnaðarhættir, atvinna og aldur“. Það hefur áhrif á núverandi og framtíðar 

heilsu og vellíðunar. WHO hefur bent á að stuðningur foreldra sé aðal áhrifaþáttur heilbrigðis 

og þroska barna. Á unglingsárum gengur ungt fólk í gegnum umskipi frá barnsárum yfir í 

frambærilegt ungt fólk (Viner o.fl., 2012). Áhugalaust viðhorf foreldra til unglinga á 

kynþroska er hægt að flokka sem óvirkan fjölskyldustuðning (Triyanto og Iskandar, 2015). 

Fjölskyldusambönd eru yfirleitt mikilvægari en önnur sambönd þar sem þau eru líklegri í að 

þjóna lykilhlutverki stuðnings á tímum sem þess er þörf (Grundy og Henretta, 2006; Fuller-

Iglesias, Webster og Antonucci, 2015). Innan þroskasálfræðinnar hafa góð fjölskyldusambönd 

lengi verið viðurkennd sem mikilvægi fyrir þroska barna (Schneider, Atkinson og Tardif, 

2001; Fuller-Iglesias, Webster og Antonucci, 2015). Stuðningur fjölskyldu uppfyllir 

grunnþarfir einstaklinga. Hann gefur einstaklingum sjálfsviðurkenningu, leyfir þeim að finna 

að þeir tilheyra einhverju og að ávallt sé ást án skilyrða (Lyubomirsky, King og Diener, 2005; 

North, Holahan, Moos og Cronkite, 2008). Fjölskyldan gegnir mikilvægu hlutverki í að hjálpa 

unglingum að þroskast eðlilega. Umhverfi fjölskyldu er áhrifamest á velgengni unglinga sem 

gengur í gegnum kynþroskaaldur. Fjölskyldan og heimilið er staðurinn til að þróa með sér 

gildi, venjur, viðhorf og leiðsögn á erfiðum tímum kynþroskaskeiðs. Fjölskyldan ætti að 

skapa skilyrði sem styður við vöxt og þroska unglinga á líkamlegan, andlegan og félagslegan 

hátt (Triyanto og Iskandar, 2015). Foreldrar eru mikilvægir í mótun félagslegra tengsla þegar 

kemur að því hvort og hvernig unglingar byrja að drekka eða þróa áfengisnotkun sína. Eftirlit 

og stuðningur foreldris hefur sýnt fram á að séu mikilvægur þáttur í að þróun 

drykkjuhegðunar unglinga. (Mares, Lichtwarck-Aschoff, Burk, van der Vorst og Engels, 
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2012). Oft á tíðum á fjölskyldan það til að hafa of miklar áhyggjur og leggja unglingnum of 

strangar reglur og þeim jafnvel ekki gefið nægjanlegt svigrúm í að vera með vinum sínum. 

Allir foreldrar vilja að börn og unglingar þeirra sýni góða hegðun og séu almennt til 

fyrirmyndar. Fjölskyldan hefur áhrif á og mótar hegðun barnsins og er það ólíkt eftir hverri 

fjölskyldu (Triyanto og Iskandar, 2015). Stuðningur fjölskyldu, stuðningur í skóla og öryggi 

ásamt jákvæðni jafningja eru allt mikilvæg atriði í að hjálpa ungu fólki að þróa hæfileika sína 

til fulls og ná sem bestum árangri í umskiptum yfir í fullorðinsárin (Viner o.fl., 2012). Sérhver 

unglingur hefur mismunandi þarfir á kynþroskaskeiði. Stuðningur fjölskyldunnar þarf að vera 

efnislegur, tilfinningalegur og fjölskyldan þarf að veita hinar helstu upplýsingar. Foreldrar 

þurfa að geta verið vinir unglingsins, gefið næga ást, skilning og að geta uppfyllt þeirra þarfir. 

Ef foreldrar geta uppfyllt allar þessar grunnþarfir unglings getur það hjálpað unglingnum í að 

ná andlegum og tilfinningalegum stöðugleika (Triyanto og Iskandar, 2015).  

Ungt fólk vex til fullorðinsáranna í flóknu samspili fjölskyldu, jafningja, samfélags, 

þjóðfélagsaðstæðna og menningarlegra áhrifa (Viner o.fl., 2012). Stuðningur fjölskyldu við 

unglinga í dreifbýli er talinn minni en í þéttbýli. Þar er talinn vera skortur á stuðningi við 

fjölskyldur vegna efnahagslegra ástæðna, þekkingar og uppruna fjölskyldu. Einnig eru flest 

dreifbýlishagkerfi lítil. Því er geta fjölskyldna í að veita efnislegan stuðning einnig ábótavant. 

Fyrir unglingnum er góður stuðningur fjölskyldu flokkaður sem; skilningur, að þiggja, að 

leyfa, mæta þörfum þeirra og kenna þeim. Neikvæður stuðningur fjölskyldu er flokkaður sem; 

skortur á athygli, engar útskýringar, hömlur, gefa engar leiðir í að rökræða. 

Fjölskyldustuðningur er nauðsynlegur í tilfinningalegum stuðningi unglings á kynþroska. 

Unglingar þurfa að fá tækifæri til að leika sér ennþá. Til að ná fram góðri hegðun og vinna 

með unglingi er nauðsynlegt að vera blíður og góð fyrirmynd (Triyanto og Iskandar, 2015). 

Áfengismisnotkun á heimilinu eykur líkur á að unglingar misnoti áfengi. Lélegt 

upplýsingaflæði og lítill agi við uppeldi eykur líkur á áfengisneyslu unglinga (Chaplin o.fl., 

2012). Streita er almennt talin vera áhrifaþáttur fyrir áfengisdrykkju hjá unglingum (Hawkins, 

Catalano og Miller, 1992; King, Molina og Chassin, 2009). Streita fjölskyldumeðlima hefur 

áhrif á samband foreldra og barna. Samband þeirra hefur svo áhrif á þróun 

áfengisneyslumynsturs (Alati o.fl., 2014) 

Í þessari rannsókn voru tvær tilgátur lagðar fram:  

1. Þeir unglingar sem hafa einhvern tíma um ævina neytt áfengis og þeirra sem hafa 

verið ofurölvaðir síðustu 30 daga telja sig fá lítinn stuðning frá fjölskyldu. 

2. Stelpur eru líklegri til að byrja fyrr að neyta áfengis en strákar. 
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Aðferð 

Notast var við gögn úr íslenska hluta rannsóknarinnar Heilsa og lífskjör skólanema (e. 

Health behaviors in school-aged children, HBSC) sem beinist að ýmsum þáttum í lífi ungs 

fólks. Hún er alþjóðleg rannsókn og nær til ríflega 200.000 skólabarna víðsvegar um heiminn 

og er endurtekin á fjögurra ára fresti með styrk frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (e. World 

Health Organization, WHO). Hún er í formi spurningalista sem hefur verið lagður fyrir frá 

árinu 1983 en Ísland tók fyrst þátt í henni árið 2006 (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, Þóroddur 

Bjarnason, Ársæll M. Arnarsson og Andrea Hjálmarsdóttir, 2010). Meðal efnis má nefna 

mataræði, áfengi, vímuefni, stuðning frá fjölskyldu ásamt ýmsu fleiru. Eins og fram hefur 

komið hér að ofan snýr þessi rannsókn að stuðningi frá fjölskyldu og áfengishneigð unglinga. 

Ársæll Már Arnarsson prófessor við Háskólann á Akureyri er stjórnandi íslenska hluta 

rannsóknarinnar og er rannsókninni stýrt frá Rannsóknarsetri forvarna við Háskólann á 

Akureyri. 

Þátttakendur 

Úrtök rannsóknar voru nemendur úr öllum grunnskólum landsins sem tóku þátt Í 

HBSC rannsókninni sem framkvæmd var skólaárið 2013-2014. Þátttakendur í íslenska 

hlutanum voru alls 10.881 nemendur í 6., 8. og 10. bekk í öllum grunnskólum á Íslandi. Í 

þessari rannsókn var einungis notast við svör nemenda í 10. bekk. Spurningalistinn er lengri 

fyrir 10. bekkingana þar sem meðal annars er spurt sérstaklega um kynhneigð og kynhegðun. 

Þátttakendur voru alls 3480. Kynjahlutfallið var nokkuð jafnt, 1735 strákar (49,9%) og 1696 

stelpur (48,7%). Fjörutíuogníu nemendur (1,4%) sögðu ekki til um kyn, eða merktu við báða 

svarmöguleika. 

Mælitæki 

Mælitækin sem notast var við í þessari rannsókn var staðlaður spurningalisti úr 

rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema 2013-2014 sem notast er við í yfir 40 löndum. 

Spurningalistinn samanstendur af 112 spurningum. Í þessari rannsókn var notast við samtals 

sex spurningar við úrvinnslu á niðurstöðum. Notast var við fjórar spurningar til að kanna 

áfengishneigð unglinga: „Hversu marga daga (ef nokkra) hefur þú drukkið áfengi?“,„Hversu 

marga áfenga drykki færð þú þér yfirleitt í þau skipti sem þú notar áfengi?“, „Hefur þú 

einhvern tíma drukkið svo mikið áfengi að þú hefur orðið blindfull(ur)?“, „Hversu 

gamall/gömul varst þú þegar þú gerðir eftirfarandi?“. Til þess að kanna hvort unglingar fengu 

góðan stuðning frá fjölskyldu var notast við spurningu „ég fæ þann tilfinningalega stuðning 
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og hjálp sem ég þarf frá fjölskyldu minni“. Í töflu 1 má sjá spurningarnar í heild ásamt 

svarmöguleikum. 

Tafla 1   

Spurningar úr HBSC gagnasafni sem stuðst var við í þessari rannsókn 

Flokkur Spurningar Svarmöguleikar 

Áfengi 

74. Hversu marga daga (ef nokkra) 

hefur þú drukkið áfengi? 

a) Um ævina: aldrei, 1-2, 3-5, 6-9, 10-19, 

20-29, 30 eða oftar 

  

b) Á síðustu 30 dögum: aldrei, 1-2, 3-5, 6-

9, 10-19, 20-29, 30 eða oftar 

 

 

75. Hversu marga áfenga drykki 

færð þú þér yfirleitt í þau skipti 

sem þó notar áfengi?  

Ég drekk aldrei áfengi, minna en einn 

drykk, 1 drykk, 2 drykki, 3 drykki, 4 

drykki, 5 eða fleiri drykki 

 

76. Hefur þú einhvern tíma drukkið 

svo mikið áfengi að þú hefur orðið 

blindfull(ur)?  

a) Um ævina: nei aldrei, já einu sinni, já 2-

3 sinnum, já, 4-10 sinnum, já, oftar en 10 

sinnum 

  

b) Á síðustu 30 dögum: nei aldrei, já einu 

sinni, já 2-3 sinnum, já 4-10 sinnum, já 

oftar en 10 sinnum 

 

 

77. Hversu gamall/gömul varst þú 

þegar þú gerðir eftirfarandi? 

a) Drakkst áfengi (meira en bara að 

smakka): aldrei, 11 ára eða yngri, 12 ára, 

13 ára, 14 ára, 15 ára, 16 ára eða eldri 

  

b) Varðst full(ur): aldrei, 11 ára eða yngri, 

12 ára, 13 ára, 14 ára, 15 ára, 16 ára eða 

eldri 

 

Stuðningur frá 

fjölskyldu 

87. Við höfum áhuga á að vita 

hvað þér finnst um eftirfarandi 

fullyrðingar 

Ég fæ þann tilfinningalega stuðning og 

hjálp sem ég þarf frá fjölskyldu minni: 

mjög ósammála, frekar ósammála, 

ósammála, hlutlaus, sammála, frekar 

sammála, mjög sammála 

   

Framkvæmd 

Rannsóknarsetur forvarna við Háskólann á Akureyri sá um framkvæmd HBSC 

verkefnisins hér á landi. Foreldrum þátttakenda voru send bréf. Í bréfunum voru upplýsingar 

um rannsóknina og gátu foreldar neitað börnum sínum þátttöku fyrir þeirra hönd. 

Umsjónarkennarar sáu um fyrirlögn í skólastofum. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS. Unnið var með lýsandi 

tölfræði til að skoða gögnin og ganga úr skugga um hvort væru einhver útlagagildi eða 

einhver brottfallsgildi í gagnagrunninum. Notast var við tíðni- og krosstöflur til að bera saman 

áfengisneyslu spurningarnar og stuðning frá fjölskyldu. Kí-kvaðrat til að sjá fylgnina þar á 

milli. Einnig var notast við einhliða dreifigreiningu til að sjá hvort munur væri á breytum. 
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Niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða áfengisdrykkju unglinga í 10. bekk. Hvort 

að þeir unglingar sem ekki fengu góðan stuðning frá fjölskyldu sinni væru líklegri til að vera 

byrjaðir að neyta áfengis. Skoðuð voru svör þátttakenda í rannsókn HBSC sem framkvæmd 

var skólaárið 2013-2014. Einungis voru skoðuð svör nemenda í 10. bekk. Miðað var við alfa 

stuðul 0,01 við tölfræðiúrvinnslu gagna. Niðurstöður þessarar rannsóknar byggja á lýsandi 

tölfræði.  

Tengsl áfengis og stuðnings frá fjölskyldu 

 Af 3480 þátttakendum í 10. bekk voru 20% þeirra sem neytt höfðu áfengis mjög 

ósammála því að þeir fengju góðan stuðning frá fjölskyldu sinni. Samtals töldu 27% sem hafa 

neytt áfengis sig ósammála því að fá góðan stuðning frá fjölskyldu (sjá mynd 1).  

Mynd 1. Áfengisneysla unglinga og stuðningur frá fjölskyldu.  

Á mynd 1 má sjá að þeir sem eru mjög sammála því að fá góðan stuðning frá 

fjölskyldu hafa síður neytt áfengis. Svörin við spurningunni „hversu marga daga (ef nokkra) 

hefur þú drukkið áfengi“ voru flokkuð í tvennt eftir því hvort nemendur hefðu neytt áfengis 

eða ekki. Af 3363 þátttakendum sem svöruðu spurningu um áfengisaldur höfðu um 67% 

þátttakenda aldrei smakkað áfengi en 33% höfðu smakkað áfengi. Um 50% þeirra sem aldrei 

höfðu neytt áfengis sögðust mjög sammála því að fá stuðning frá fjölskyldu, 13% frekar 

sammála og 6% sammála. Samtals voru um 69% þeirra sem aldrei höfðu drukkið áfengi 

sammála því að fá góðan stuðning frá fjölskyldu sinni. Niðurstöður sýndu fram á sterka 

neikvæða fylgni á milli þess hvort einstaklingar hefðu smakkað áfengi og stuðnings frá 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mjög
ósammála

Frekar
ósammála

Ósammála Hvorki
ósammála né

sammála

Sammála Frekar
sammála

Mjög
sammála

%

Hefur ekki neytt áfengis

Hefur neytt áfengis



ÁFENGISNEYSLA UNGLINGA OG STUÐNINGUR   20 
 

fjölskyldu r = -0,75, p < 0,01. Marktækur munur var á milli stuðnings frá fjölskyldu og hvort 

að unglingarnir höfðu neytt áfengis yfir ævina F (6, 3357) = 21,189, p < 0,01. Einnig var 

skoðaður kynjamunur á áfengisdrykkjualdri. 

Í töflu tvö má sjá að strákar hafa tilhneigingu til að byrja fyrr að smakka áfengi en 

stelpur. Sem snýst svo við í kringum 14 og 15 ára. Strákar taka svo aftur við í kringum 16 ára. 

Niðurstöður sýna jákvæð tengsl á milli kyns og hvenær unglingar neyta fyrst áfengis r= 0,51, 

p<0,01. Hærra hlutfall stráka en stelpna eru byrjaðir að neyta áfengis fyrir 17 ára aldurinn. 

Tafla 2 

Kynjamunur á áfengisdrykkjualdri 

    Strákar Stelpur 

Áfengisdrykkjualdur 

(N=1735) 

% 

(N=1696) 

% 

Aldrei   52 48 

11 ára eða yngri 67 33 

12 ára  58 42 

13 ára  53 47 

14 ára  43 57 

15 ára  40 60 

16 ára eða eldri 65 35 

 

Tengsl áfengisneyslu síðustu 30 daga við stuðning frá fjölskyldu 

Spurningarnar „ég fæ þann tilfinningalega stuðning og hjálp sem ég þarf frá fjölskyldu 

minni“ og „hversu marga daga (ef nokkra) hefur þú drukkið áfengi á síðustu 30 dögum“ voru 

bornar saman. Voru um 40% þeirra sem höfðu drukkið áfengi 30 sinnum eða oftar síðustu 30 

dagana, mjög ósammála stuðningi frá fjölskyldu og 20% voru frekar ósammála. Voru því 

60% þátttakenda sem töldu stuðning frá fjölskyldu ekki vera góðan. 

Þegar bornar voru saman spurningarnar „Hefur þú einhvern tíma drukkið svo mikið 

áfengi að þú hefur orðið blindfull(ur) á síðustu 30 dögum“ og „ég fæ þann tilfinningalega 

stuðning og hjálp sem ég þarf frá fjölskyldu minni“. Um 22% þeirra sem höfðu orðið 

blindfullir síðustu 30 daga töldu ekki að þeir fengju góðan stuðning frá fjölskyldu. Frekar 

ósammála voru 9% og ósammála 9%. Samtals voru 40% þeirra sem höfðu verið blindfullir 

ósammála stuðningi frá fjölskyldu, 47% sammála og 13% hlutlausir. Það voru u.þ.b. 28% 

þeirra sem höfðu ekki verið blindfullir síðustu 30 daga sem voru ósammála stuðningi frá 

fjölskyldu, 5% hlutlausir og 67% sammála stuðningi. Um 50% þeirra sem höfðu verið 
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blindfullir oftar en 9 sinnum síðustu 30 daga voru frekar ósammála eða mjög ósammála 

stuðningi frá fjölskyldu. Niðurstöður sýndu fram á nokkuð sterka neikvæða fylgni r = -0,65, 

p<0,01 á milli þess hvort einstaklingar höfðu orðið blindfullir síðustu 30 daga og stuðningi frá 

fjölskyldu. Marktækur munur var á milli stuðnings frá fjölskyldu og þeirra sem hafa verið 

ofurölvi síðustu 30 daga F (6, 3315) = 6,578, p < 0,01. Mikill meirihluti unglinga sem tóku þátt í 

þessari rannsókn höfðu ekki drukkið síðustu 30 daga og enn færri höfðu verið ofurölvi síðustu 

30 daga (sjá mynd 2). 

  

Mynd 2. Áfengisneysla unglinga. 

Á mynd 2 má sjá hversu margir unglingar hafa ekki neytt áfengis síðustu 30 daga og 

þeirra sem hafa neytt áfengis síðustu 30 daga. Einnig má sjá þá sem hafa orðið ofurölvi 

síðustu 30 daga. 

Fyllerísaldur og stuðningur fjölskyldu 

Þeir sem byrjuðu yngstir að fara á fyllerí töldu sig fá mjög lítinn stuðning frá 

fjölskyldu. Spurningarnar „hversu gamall/gömul varst þú þegar þú gerðir eftirfarandi? Varðst 

fullur“ og „ég fæ þann tilfinningalega stuðning og hjálp sem ég þarf frá fjölskyldu minni“. 

Um það bil 44% þeirra sem fóru á fyllerí fyrir 12 ára aldur voru mjög ósammála stuðningi frá 

fjölskyldu. Þeir sem drukku ekki eða lítið fengu góðan stuðning frá fjölskyldu. Sterk neikvæð 

fylgni var á milli þess hvort einstaklingar höfðu orðið blindfullir síðustu 30 daga og stuðningi 

frá fjölskyldu r = -0,65, p<0,01. Flestir þátttakendur, í þessari rannsókn, töldu sig fá góðan 

stuðning frá fjölskyldu (sjá mynd 3). 
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Mynd 3. Stuðningur Fjölskyldu 

Á mynd 3 má sjá stuðning sem allir unglingar töldu sig vera að fá frá fjölskyldum 

sínum.  
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Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áfengisneyslu unglinga í 10. bekk í 

grunnskóla og tengslin við stuðning frá fjölskyldu. Skoðuð voru svör þátttakenda í rannsókn 

HBSC sem framkvæmd var skólaárið 2013-2014. Einungis voru skoðuð svör nemenda í 10. 

bekk. Tvær tilgátur voru settar fram. Þær voru 1) Þeir unglingar sem hafa einhvern tíma um 

ævina neytt áfengis og þeir sem hafa verið ofurölvaðir síðustu 30 daga telja sig fá lítinn 

stuðning frá fjölskyldu og 2) Stelpur eru líklegri til að byrja fyrr að neyta áfengis en strákar. 

Fyrri tilgátan var studd af niðurstöðum þessarar rannsóknar. Þeir sem töldu sig fá góðan 

stuðning frá fjölskyldu sinni hafa síður neytt áfengis en aðrir. Um 69 prósent þeirra sem aldrei 

hafa drukkið áfengi voru sammála stuðningi frá fjölskyldu og um 50 prósent sögðust mjög 

sammála um að fá góðan stuðning frá fjölskyldu. Unglingum sem finnst þeir vera í góðum 

samskiptum við foreldra sína byrja seinna að drekka og reykja (Viner o.fl., 2012). Af 

unglingunum sem höfðu verið ofurölvaðir síðustu 30 daga voru um 53 prósent sem ekki voru 

sammála því að fá góðan stuðning frá fjölskyldu. Niðurstöður sýndu sterka neikvæða fylgni 

milli þess hvort unglingar hafa smakkað áfengi og stuðnings frá fjölskyldu r= -0,75, p<0,01. 

Streita fjölskyldumeðlima hefur áhrif á samband foreldra og barna sem hefur svo áhrif á 

þróun áfengisneysluhegðun unglinga (Alati o.fl., 2014). Lélegt upplýsingaflæði og lítill agi 

við uppeldi eykur líkur á áfengisneyslu unglinga (Chaplin o.fl., 2012). Togstreita milli 

unglinga og foreldra veldur hærri blóðþrýstingi og auknum reiðiviðbrögðum sem eykur líkur 

á áfengisneyslu (Chaplin o.fl., 2012). Foreldrar geta haft bein áhrif á heilsu og hegðun með 

því að móta jákvæða hegðun. Ungt fólk, þar sem foreldrar þeirra reykja, drekka áfengi og 

sýna ofbeldishegðun, eru mun líklegri til að taka upp þá hegðun (Viner o.fl., 2012). Unglingar 

með aðgang að góðum stuðningi og telja sig hafa miklu að tapa eru ólíklegri til að byrja 

snemma að drekka. Tengsl eru milli þess hvenær unglingar byrja að stunda áhættuhegðun, svo 

sem að drekka áfengi og hvenær unglingar verða kynþroska (Kipping, Smith, Heron, 

Hickman og Campbell, 2015). Í þessari rannsókn voru um 44 prósent þeirra sem fóru á fyllerí 

fyrir 12 ára aldur sem töldu sig fá mjög lítinn stuðning frá fjölskyldu sinni. 

Strákar og eldri unglingar eru töluvert líklegri til að neyta áfengis en stelpur og yngri 

unglingar (Currie og WHO, 2012; de Looze, o.fl., 2015). Strákar eru líklegri til að byrja fyrr 

að fara á fyllerí í flestum löndum sem HBSC rannsóknin var framkvæmd. Í flestum löndunum 

eru stelpur ólíklegri til að verða ofurölvi en strákar (Currie og WHO, 2012). Í þessari 

rannsókn var hærra hlutfall pilta en stúlkna sem neyttu fyrst áfengis þegar þeir voru 13 ára eða 

yngri. Á 14 og 15 ára aldri byrjuðu fleiri stelpur að drekka áfengi en strákar og snerist það 
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aftur við á 16 ára aldri. Jákvæð tengsl voru milli kyns og hvenær unglingar neyta fyrst áfengis 

r= 0,51, p<0,01. Seinni tilgátan var ekki studd í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Fleiri 

strákar byrja fyrr að neyta áfengis.  

Sex af tíu unglingum, sem höfðu neytt áfengis alla síðustu 30 daga, sögðust fá lítinn 

tilfinningalegan stuðning og litla nauðsynlega hjálp frá fjölskyldu sinni. Um 40 prósent þeirra 

sem höfðu orðið ofurölvaðir síðustu 30 daga voru ósammála stuðningi og hjálp frá fjölskyldu 

en 47 prósent töldu sig fá góðan stuðning. Þeir sem byrjuðu yngstir að drekka áfengi töldu 44 

prósent sig fá mjög lítinn stuðning frá fjölskyldu. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvort einhver tengsl væru á milli 

áfengisnotkunar unglinga og stuðnings frá fjölskyldu þeirra. Viðfangsefni þessarar rannsóknar 

hefur lítið verið rannsakað hér á Íslandi en hefur talsvert verið rannsakað úti í heimi þ.e. þá 

aðallega áfengisneysla unglinga sem og samskipti foreldra við unglinga. Flestar rannsóknir 

sem snérust að samskiptum foreldra snérust að fósturforeldri, um hvað varðaði skólagöngu og 

þess háttar. En ekki fundust mikið af rannsóknum þar sem þær snérust um akkurat málefni 

þessarar rannsóknar. Niðurstöður þessar rannsóknar sýna að greinileg tengsl eru á milli 

þessara þátta. Niðurstöðurnar gefa okkur einnig ákveðna hugmynd um hversu mikil 

unglingadrykkja á sér stað í dag árið 2015 sem og hversu góð samskipti unglingar eiga við 

foreldra. Eins og kom fram töldu flestir sig fá góðan stuðning frá fjölskyldu og að ekki er 

mikil áfengisdrykkja yfir höfuð eða um 67 prósent allra þátttakenda sem höfðu aldrei 

smakkað áfengi. Takmarkanir á þessari rannsókn eru helst að þátttakendur svara sjálfir 

spurningalistum og eru svörin samkvæmt huglægu mati hvers og eins þátttakanda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þó á svipuðum nótum og erlendar rannsóknir á skildum 

viðfangsefnum. Hugsanlega hafa unglingarnir verið varfærnir við að viðurkenna hversu 

mikils áfengis þeir neyttu. Þessi rannsókn getur reynst ágætis grunnur fyrir frekari rannsóknir 

á þessu viðfangsefni í framtíðinni. 
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