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Ágrip		

	

Tilgangur	þessa	verkefnis	var	að	skoða	upplifun	ungmenna	á	því	að	gera	samning	við	

foreldra	sína	um	að	fresta	áfengisdrykkju.	Margir	gera	samning	við	foreldra	sína	um	að	

fresta	áfengisdrykkju	fram	að	bílprófsaldri	og	fá	í	staðinn	bílprófið	borgað	og/eða	bíl.	

Kannað	var	hver	upplifun	ungmenna	af	þessu	fyrirkomulagi	var,	með	ýmsa	þætti	í	huga,	til	

að	mynda	jafningja,	tómstundir,	foreldratengsl	og	sjálfsmynd.	Fræðilegur	bakgrunnur	

verkefnisins	byggir	á	kenningum	og	umfjöllun	ýmissa	fræðimanna	um	hvaða	áhrif	það	

hefur	á	ungmenni	að	fresta	áfengisdrykkju	og	hvaða	þættir	hafi	þar	helst	áhrif.	

Rannsóknin	sjálf	er	eigindleg	rannsókn	þar	sem	tekin	voru	hálfopin	einstaklingsviðtöl	við	

þrjá	unga	menn	og	þrjár	ungar	konur.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	það	

séu	nokkrir	þættir	sem	hafa	mikil	áhrif	á	það	hvernig	gekk	að	standa	við	samninginn.	Þar	

má	meðal	annars	nefna	foreldratengsl	en	þeir	viðmælendur	sem	ekki	voru	í	góðum	

tengslum	við	foreldra	sína	á	þessum	árum	héldu	ekki	samninginn.	Hvort	það	eigi	almennt	

við	er	erfitt	að	segja	þar	sem	viðmælendur	eru	fáir.	Einnig	var	hægt	að	sjá,	hjá	nokkrum	

einstaklingum,	að	skipulagðar	tómstundir	gátu	haft	áhrif.	Eftir	að	búið	var	að	lesa	viðtölin	

nokkrum	sinnum	yfir	voru	rannsakendur	sammála	því	að	um	fjögur	megin	þemu	væri	að	

ræða	og	voru	það	foreldratengsl,	jafnaldrar,	sjálfsmynd	og	tómstundir.	Með	því	að	skoða	

þessa	þætti	með	fræðilegu	sjónarhorni	náðum	við	að	komast	að	nokkuð	skýrum	

niðurstöðum.	
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Formáli	

Verkefnið	var	unnið	af	tveimur	tómstunda-	og	félagsmálafræðinemum	og	hafa	þeir	báðir	

áhuga	á	unglingum	og	vímuefnaneyslu.	Það	var	því	tilvalið	að	fjalla	um	þau	málefni	í	

lokaverkefni.	Við	erum	afar	þakklátar	fyrir	allan	þann	tíma	sem	við	höfum	fengið	við	að	

sinna	þessu	námi	og	að	fá	að	vinna	lokaverkefnið	okkar	saman.	Við	teljum	okkur	vera	vel	

undirbúnar	til	þess	að	fara	að	starfa	á	vettvangi	og	frábært	að	dýpka	þekkingu	okkar	á	

þessum	viðfangsefnum	áður	en	við	hefjum	störf	sem	tómstunda-	og	félagsmálafræðingar.	

Þakkir	fá	allir	kennarar	sem	eru	á	námsbrautinni	í	tómstunda-	og	félagsmálafræði	og	

sérstakar	þakkir	fær	Eygló	Rúnarsdóttir	fyrir	að	hafa	verið	leiðbeinandinn	okkar.	Eygló	

hefur	verið	dásamleg	í	alla	staði	og	veitt	okkur	mikla	aðstoð.	Einnig	viljum	við	þakka	öllum	

nemendunum	sem	við	höfum	verið	með	í	ferðalagi	síðustu	þrjú	ár	fyrir	frábæran	tíma.			

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	okkur	undirrituðum.	Við	höfum	kynnt	okkur	Siðareglur	

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

samkvæmt	bestu	vitund.	Við	vísum	til	alls	efnis	sem	við	höfum	sótt	til	annarra	eða	fyrri	

eigin	verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Við	þökkum	

öllum	sem	lagt	hafa	okkur	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	berum	sjálfar	ábyrgð	á	því	

sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfestum	við	með	undirskrift	okkar.		

	

Reykjavík,	____.__________________	20__	

	

_________________________________	 _________________________________	
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1 Inngangur		

Unglingsárin	eru	það	æviskeið	þar	sem	miklar	breytingar	eiga	sér	stað	hjá	hverjum	og	

einum	og	því	er	forvitnilegt	að	skoða	frekar	hvað	gerist	á	þeim	tíma.	Einstaklingar	finna	

fyrir	miklum	breytingum	bæði	líkamlega	og	andlega.	Það	eru	margir	þættir	sem	hafa	áhrif	

á	ungmennin	til	dæmis	hvernig	þau	þroskast	og	hvernig	þau	undirbúa	sig	fyrir	komandi	

framtíð.	Unglingar	geta	verið	áhrifagjarnir	og	fundið	fyrir	hópþrýstingi	og	tekið	ýmsar	

ákvarðanir	út	frá	því	sem	þeir	hefðu	kannski	ekki	gert	annars.	Þeir	geta	einnig	fundið	fyrir	

áreiti	úr	ýmsum	áttum,	til	dæmis	frá	foreldrum,	vinum,	samfélaginu	og	vefmiðlum.	Það	er	

því	næg	ástæða	til	að	fylgjast	vel	með	einstaklingum	á	þessum	tíma	og	leiða	þá	áfram	á	

rétta	braut.	Miklar	breytingar	geta	átt	sér	stað	á	þessu	æviskeiði	þar	sem	ungmenni	þurfa	

að	ákveða	hvað	þau	ætli	að	gera	eftir	grunnskólaárin	og	geta	þær	ákvarðanir	haft	áhrif	á	

allt	æviskeiðið.	Á	þessum	tíma	fer	forvitnin	að	byrja	hvað	varðar	vímuefni.	Sumum	gætu	

þótt	flott	og	spennandi	að	vera	undir	áhrifum	vímuefna	og	því	reynt	að	komast	nær	hópi	

sem	stundar	slíkt,	á	meðan	aðrir	eru	harðákveðnir	í	því	að	bíða	með	að	komast	nær	því	

eða	jafnvel	sleppa	því	alveg.	

Gerðar	hafa	verið	veiga	miklar	rannsóknir	á	ungmennum	og	vímuefnaneyslu	þeirra	

allt	frá	árinu	1997	og	þar	á	meðal	á	tíðni	áfengisneyslu.	Þessar	rannsóknir	sýna	að	dregið	

hefur	hratt	úr	áfengis-	og	vímuefnaneyslu	unglinga	við	lok	grunnskólagöngu	og	hefur	hún	

verið	frekar	lág	í	nokkur	ár.	Það	hafa	þó	ekki	verið	gerðar	stórar	rannsóknir	á	því	hvað	það	

er	sem	hefur	breytt	þessum	tölum	þrátt	fyrir	að	áætla	þá	þætti	sem	gætu	haft	mikil	áhrif.		

Í	þessu	verkefni	eru	skoðuð	hvaða	áhrif	það	hefur	á	ungmenni	að	gera	samning	við	

foreldra	sína	um	að	fresta	því	að	drekka	áfengi.	Margir	foreldrar	gera	samning	við	

ungmenni	sín	og	í	staðinn	er	ávinningur	í	boði	líkt	og	að	bílpróf	sé	greitt	fyrir	þau	eða	

jafnvel	bíll	keyptur.	Þegar	við	fórum	af	stað	með	þetta	verkefni	vorum	við	mjög	opnar	fyrir	

þeim	svörum	sem	við	áttum	von	á.	Við	fengum	mjög	ólíka	viðmælendur	en	áttu	þeir	eitt	

sameiginlegt	að	hafa	gert	samning	við	foreldra	sína	og	í	staðinn	fengu	þau	greitt	bílpróf	og	

einhverjir	bíl.	
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Þegar	farið	var	af	stað	með	þetta	verkefni	beindist	áhuginn	aðallega	að	því	hver	

upplifun	ungmenna	væri	á	því	að	gera	samning	við	foreldra	sína,	vegna	þess	að	það	getur	

bæði	haft	góð	eða	slæm	áhrif	að	vera	samningsbundinn	foreldrum	sínum	og	vita	ekki	

hvernig	á	að	takast	á	við	afleiðingar	ef	ekki	er	staðið	við	samninginn.		

	

Það	voru	fjórir	þættir	sem	allir	viðmælendur	áttu	sameiginlega	og	var	hægt	að	nýta	þá	

við	niðurstöður	þessa	verkefnis.	Tómstundir,	sjálfsmynd,	jafningjar	og	foreldratengsl	voru	

þeir	þættir	sem	voru	dýpkaðir	og	skoðaðir	út	frá	því	sjónarhorni	viðmælanda.	Það	er	því	

ekki	hægt	að	finna	eina	ástæðu	fyrir	því	að	einstaklingar	upplifi	samninginn	á	jákvæðan	

og/eða	neikvæðan	hátt.		

Hugmyndin	á	þessu	rannsóknarefni	kviknaði	þegar	við	fórum	að	pæla	í	því	hvers	

vegna	sumir	unglingar	drekki	ekki	og	hvort	það	sé	þeirra	eigin	ákvörðun	eða	vegna	áhrifa	

foreldra	þeirra	og	nánasta	tengslanets.	Ekki	er	til	mikið	af	gögnum	um	þetta	efni	á	Íslandi	

og	hefur	ekki	verið	gerð	rannsókn	á	þessu	efni,	svo	við	vitum,	og	var	því	tilvalið	að	kanna	

það	hvort	samningur	líkt	og	þessi	sé	í	raun	góður	eða	ekki.	Eflaust	hafa	margir	foreldrar	

nýtt	sér	þessa	aðferð	án	þess	að	hafa	kynnt	sér	ákveðnar	uppeldisaðferðir	og	hugsað	út	í	

hvort	tengsl	þeirra	við	börnin	muni	hafa	áhrif	á	samninginn	eða	ekki.	Mögulega	hafa	

margir	gert	svona	samning	við	börnin	sín	án	þess	að	hugsa	út	í	það	hvernig	áhrif	hann	

hefði	á	börnin.	

Rannsókninni	var	ætlað	að	svara	spurningunni:	Hver	er	upplifun	unglinga	á	að	gera	

samning	við	foreldra	sína	um	að	fresta	áfengisdrykkju?	

Til	þess	að	komast	að	kanna	þetta	voru	fengnir	sex	ólíkir	viðmælendur	til	að	svara	hálf	

opnum	spurningum.	Spurningarnar	áttu	að	gefa	einhverja	vísbendingu	um	það	hvernig	

upplifun	hvers	og	eins	var.	Eins	og	kemur	fram	hér	að	ofan	voru	fundin	fjögur	meginþemu	

sem	tengdu	alla	viðmælendurna	saman,	þau	þemu	gátu	rannsakendur	skoðað	dýpra	og	

fundið	fræðilegan	bakgrunn	með	það	í	huga	að	finna	svar	við	rannsóknarspurningunni.	

Forvitnilegt	er	að	sjá	hvort	þessi	aðferð	sé	eitthvað	sem	allir	foreldrar	gætu	gert,	það	er	að	

segja	að	gera	svona	samning	við	ungmenni	sín	og	fylgja	því	vel	eftir.	Í	fræðilega	hlutanum	

er	farið	yfir	mismunandi	uppeldisaðferðir	foreldra	og	hvaða	aðferð	telst	vera	sú	

skynsamlegasta	þegar	verið	er	að	ala	upp	einstakling.		
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2 Tómstundir	

Tómstundir	(e.	leisure)	er	hugtak	sem	líklega	flestir	hafa	heyrt	um	og	ættu	flestir	líka	að	

vita	um	hvað	snýst.	Margir	gætu	skilgreint	það	á	fræðilegan	hátt	á	meðan	aðrir	tengja	það	

við	sinn	eigin	frítíma	og	hvað	þeir	gera	í	honum	og	eru	því	ekki	allir	sammála	um	hugtakið.	

Sumum	gæti	þótt	það	að	horfa	á	sjónvarpið	vera	frábær	tómstund	á	meðan	öðrum	finnst	

það	ekki,	það	sama	gildir	um	tölvunotkun	og	íþróttir.	Hugmyndin	um	tómstundir	er	bæði	

flókin	og	fjölbreytt.		

2.1 Skilgreining	á	hugtakinu	tómstundir	

Geoffrey	Godbey	(2008:3)	benti	á	að	hugtakið	tómstundir	hafi	margar	þýðingar	og	þær	

séu	algjörlega	aðgreindar	hvor	frá	annarri.	Hann	sagði	að	ef	hann	myndi	stoppa	fólk	úti	á	

götu	og	biðja	það	um	að	útskýra	hvað	tómstundir	séu,	yrði	svarið	líklega	í	þessa	áttina:	

Tómstundir?	Ég	veit	ekki.	Ég	myndi	giska	á	frítíma	–	að	gera	það	sem	ég	vil.	

Hafa	gaman.	Eða,	kannski	er	maður	aldrei	alveg	frír.	Ég	meina,	mikið	af	tíma	

mínum		er	ég	oft	á	hlaupum.	Það	eru	svo	margir	hlutir	sem	ég	þarf	að	gera	–	

eða	langar	að	gera.	Stundum	eru	tómstundir	bara	að	setjast	niður	og	horfa	út	

um	gluggann	–	eiginlega	að	gera	ekki	neitt.	Stundum	er	það	bara	að	hanga	

með	kærastanum	mínum.	Stundum	eru	tómstundir	einhverjar	athafnir	og	

stundum	ekki.	Mér	finnst	gaman	að	fara	stundum	út	með	hundinn;	stundum	

er	það	þó	reyndar	bara	af	því	að	hann	þarf	þess.	Areobic	er	stundum	

skemmtilegt	og	stundum	er	algjör	hausverkur.	Tómstundir	..	Þetta	er	frekar	

flókið	orð	–	en	ég	veit	hvenær	ég	er	að	stunda	þær.	

(Geoffrey	Godbey,	2008)	

Það	getur	verið	mjög	mismandi	hvernig	fólk	svarar	slíkri	spurningu	en	nauðsynlegt	er	að	

greina	hugtakið	áður	en	haldið	er	áfram.	Fáar	skilgreiningar	eru	til	á	íslensku	á	þessu	

hugtaki	en	Vanda	Sigurgeirsdóttir	(2010)	kom	þó	með	eina	slíka	sem	margir	hafa	stuðst	

við.	



10	

Í	grundvallaratriðum	má	segja	að	tómstundir	eigi	sér	stað	í	frítíma.	Tómstundir	

eru	því	athöfn,	hegðun	eða	starfsemi	sem	á	sér	stað	í	frítímanum	og	flokkast	

sem	tómstundir	að	ákveðnum	skilyrðum	uppfylltum.	Þau	skilyrði	eru	að	

einstaklingurinn	líti	sjálfur	á	að	um	tómstundir	sé	að	ræða.	Að	atöfnin,	

hegðunin	eða	starfsemin	sé	frjálst	val	og	hafi	í	för	með	sér	ánægju	og	jákvæð	

áhrif.	Kjarni	tómstunda	má	segja	að	felist	í	vellíðan	og	aukningu	á	lífsgæðum.	

Vanda	bendir	einnig	á	að	gerður	sé	greinarmunur	á	frítíma	og	tómstundum.	Hún	segir	að	

tómstundir	séu	yfirleitt	stundaðar	í	frítíma	en	þó	er	ekki	allur	frítími	það	sama	og	

tómstundir.	Ástæðan	fyrir	því	er	að	ef	horft	er	á	frítíma	sem	tómstundir,	væri	í	raun	hægt	

að	segja	að	glæpir	og	ýmis	niðurbrjótandi	hegðun	sem	fólk	sinnir	í	frítíma	sínum	væru	

tómstundir	(Vanda	Sigurgeirsdóttir,	2010).	

Mikið	hefur	verið	um	efasemdir	á	mikilvægi	á	tímamælingu	og		skilgreiningu	á	

tómstundum.	Eins	og	oft	hefur	komið	fram	eru	tómstundir	framkvæmdar	í	frítíma.	Ef	

skilgreina	á	og	mæla	tómstundir	sem	tíma,	er	ekki	hægt	að	aðskilja	tómstundir	frá	vinnu	

eða	öðru	sem	tengir	okkur	við	tíma.	Þannig	þarf	að	skilgreina	tómstundir	sem	

einhverskonar	athöfn.	Allir	geta	átt	frítíma	en	ekki	geta	allir	stundað	tómstundastarf.	

Frítími	telst	til	sérstaks	tíma	sem	hægt	er	að	reikna	út	og	nýta	í	sérstök	viðfangsefni.	Það	

er	hinsvegar	mjög	erfitt	að	skilgreina	tímann	sem	fer	í	frítíma,	sem	er	ekki	nýttur	í	eitthvað	

sérstakt	og	svo	tímann	sem	fer	í	það	að	sinna	áhugamálum	sem	teljast	því	vera	

tómstundir.	Það	breytir	því	samt	ekki,		að	tími	og	tómstundir	munu	alltaf	tengjast	saman	

að	einhverju	leyti.	Hver	og	einn	þarf	að	hafa	lausan	tíma	til	þess	að	geta	stundað	sitt	

tómstundastarf.	Það	er	þó	val	hvers	og	eins	í	hvað	hann	ver	frítíma	sínum	og	er	mikilvægt	

að	sérstaklega	börn	og	unglingar	hafi	góðar	fyrirmyndir	og	eigi	kost	á	því	að	taka	þátt	í	

jákvæðu	tómstundastarfi	eins	og	íþróttum,	leiklist,	skátastarfi	eða	öðru	skipulögðu	

tómstundastarfi	(Rojek,	Shaw	og	Veal,	2006:185-186).	

Flestir	vilja	skilgreina	tómstundir	sem	frítíma.	Staðreyndin	er	sú	að	frítími	getur	verið	

notaður	í	jákvæðar	tómstundir	líkt	og	íþróttaiðkun	en	einnig	getur	hann	verið	flokkaður	í	

neikvæðar	tómstundir	líkt	og	fyllerí	(e.	binge	drinking).	Samkvæmt	Leitner	og	Leitner	

(2012:4-5)	eru	tómstundir	sá	tími	sem	ekki	er	nýttur	í	vinnu	eða	fyrir	aðrar	daglegar	

skyldur.	Hæfni	fólks	eykst	við	að	taka	þátt	í	skipulögðu	tómstundastarfi	og	hefur	það	
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uppbyggjandi	og	þroskandi	áhrif	á	líf	ungmenna	þegar	starfið	er	unnið	á	faglegum	

grundvelli	og	í	umsjá	ábyrgra	aðila.	Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	tómstundastarf	sem	er	

innan	grunnskóla	og	félagsmiðstöðva	sé	það	sem	mest	er	sótt	af	unglingum.	Lykilatriðið	er	

að	starfið	sé	skipulagt	af	ábyrgum	og	reyndum	aðilum	og	að	skýr	markmið	séu	með	

starfinu,	það	sé	í	umsjón	ábyrgra	aðila	og	hafi	uppbyggjandi	áhrif	á	líf	þeirra	sem	taka	þátt	

í	því.	Í	forvarnastarfi	er	unnið	að	því	að	efla	einstaklingana,	auka	festu	í	lífi	þeirra	og	að	

vera	með	ákveðna	umgjörð	fyrir	jafningasamskipti.	Í	jafningjahópum	fer	fram	mikilvæg	

mótun	á	hugmyndum	ungmenna,	viðmiðum	þeirra,	sjálfsmynd	og	gildum.	Sýnt	hefur	verið	

fram	á	að	skemmtanalífsstíll	jafningja	hefur	veruleg	áhrif	á	líkur	á	vímuefnanotkun	hjá	

unglingum	(Hrefna	Pálsdóttir,	Margrét	Lilja	Guðmundsdóttir,	Jón	Sigfússon,	Inga	Dóra	

Sigfúsdóttir,	Álfgeir	Logi	Kristjánsson	og	Ingibjörg	Eva	Þórisdóttir,	2014:9).	

Hvernig	sem	tómstundir	eru	skilgreindar,	er	reynslan	af	þeim	öðruvísi	en	reynslan	til	

dæmis	úr	vinnu.	Reynslan	sem	við	fáum	af	tómstundaiðkun	er	oft	jákvæð	og	hvetur	

þátttakendur	til	þess	að	taka	aftur	þátt.	Einn	þeirra	sem	fjallað	hefur	um	hugtakið	

tómstundir	er	Roberts	Stebbins	(2010:	5-6),	en	hann	gerir	greinarmun	á	tilgangsríkum	

tómstundum	(e.	serious	leisure)		og	tilgangsminni	tómstundum	(e.	casual	leisure).	Mikill	

ávinningur	er	af	þátttöku	í	tilgangsríkum	tómstundum	en	tilgangsminni	tómstundir	hafa	

einnig	jákvæð	áhrif.	Stebbins	bendir	á	að	fólk	verði	sífellt	meðvitaðra	um	þennan	ávinning	

og	að	í	hugum	margra	sé	jafn	mikilvægt	að	stunda	tómstundastarf	eins	og	að	vera	í	

launaðri	vinnu	(Best,	2010:5-6).	

Að	mati	Hills	og	Argyle	(1998:523-	535)	er	það	að	taka	þátt	í	skipulögðum	

tómstundum	uppspretta	hamingju.	Þær	eru	sérstaklega	áhugaverðar	af	því	að	þeir	sem	

velja	þær	gera	það	af	persónulegum	þörfum	eða	óskum.	Tómstundaiðkun	eru	val	

einstaklinganna	og	þess	vegna	er	ekki	hægt	að	gera	ráð	fyrir	öðru	en	að	sá	sem	stundar	

hana	geri	það	fyrir	eigin	ánægju.		

2.2 Mikilvægi	tómstundaiðkunar	fyrir	unglinga	

Hægt	er	að	sjá	ákveðið	mynstur	í	fari	hvers	unglings.	Dæmi	um	það	er	til	að	mynda	að	þeir	

unglingar	sem	mæta	í	félagsmiðstöðvar	eru	líklegri	en	aðrir	sem	ekki	mæta,	til	að	taka	

þátt	í	tómstundastarfi	sem	er	á	vegum	skólans.	Þeir	sem	fara	oft	í	leikhús	eru	líklegri	til	að	

fara	á	myndlistarsýningar	og	þeir	sem	verja	miklum	tíma	í	að	horfa	á	sjónvarp,	eru	líklegri	
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til	að	horfa	á	myndbönd	og	svo	framvegis.	Það	er	í	raun	hægt	að	segja	að	þetta	sé	lífsstíll	

hvers	og	eins	og	því	ákveðið	mynstur	hegðunar	sem	byggist	á	því	hvað	einstaklingar	velja	

sér	miðað	við	stöðu	sína	í	samfélaginu.	Þannig	er	í	raun	hægt	að	sjá	hver	lífsstíll	unglinga	

er	eftir	því	í	hvað	þeir	verja	tómstundum	sínum.	Þrátt	fyrir	að	skipulagt	tómstundastarf	

gegni	mikilvægu	hlutverki	í	lífi	hvers	unglings	hvað	varðar	forvarnir,	eru	áhrif	

fjölskyldunnar,	svo	sem	fjölskyldutengsl,	einnig	mikil.	Það	helst	í	hendur	að	ef	foreldrar	

fylgjast	með	því	hvar	börn	þeirra	eru	og	með	hverjum	þau	eru,	minnka	líkurnar	á	því	að	

þau	byrji	að	neyta	vímuefna.	Stuðningur	foreldra	við	börnin	skiptir	einnig	miklu	máli	

(Þórólfur	Þórlindsson,	Kjartan	Ólafsson,	Viðar	Halldórsson	og	Inga	Dóra	Sigfúsdóttir,	

2000:117-119).	

Það	virðist	vera	svo	að	helsta	áhættutímabil	hvers	einstaklings	séu	unglingsárin,	eða	í	

kringum	14-17	ára	ef	áhættuhegðun	er	skoðuð.	Á	þessu	tímabili	virðist	áfengisneysla	

aukast	hratt	og	örugglega.	Unglingar	sem	eru	byrjaðir	að	drekka	á	þessum	aldri	virðast	

oftar	lenda	í	erfiðum	aðstæðum	í	tengslum	við	drykkjuna	og	taka	áhættu	umfram	

unglinga	sem	ekki	drekka.	Dæmi	eru	um	að	þau	lendi	í	slagsmálum,	valdi	eignatjóni,	lendi	í	

slysi,	meiðslum,	upplifi	óæskilega	kynflífsreynslu	og	aki	undir	áhrifum	(Sigrún	

Aðalbjarnardóttir,	Andrea	G.	Dofradóttir,	Þórólfur	R.	Þórólfsson	og	Kristín	L.	

Garðarsdóttir,	2003:65).	Af	þessu	má	sjá	að	mikilvægt	er	fyrir	unglinga	að	stunda	

skipulagðar	tómstundir.	

Tómstundaþátttaka	hefur	ákveðið	gildi	sem	forvörn	gegn	vímuefnaneyslu	og	

frávikshegðun	unglinga.	Einnig	hefur	verið	sýnt	fram	á	mikilvægi	hreyfingar	og	

íþróttaiðkunnar	fyrir	bæði	líðan	og	heilsu	fólks.	Þeir	sem	stunda	hreyfingu	eru	mun	líklegri	

til	að	aðhyllast	heilbrigðan	lífsstíl.	Þeim	líður	almennt	betur	og	leiðast	síður	út	í	að	byrja	

að	reykja	og,	neyta	áfengis	og	annarra	vímuefna.	Hreyfing	og	þjálfun	getur	einnig	leitt	til	

betri	námsárangurs	og	haft	mikil	áhrif	á	mataræði	og	sjálfstraust	(Hrefna	Pálsdóttir,	

Margrét	Lilja	Guðmundsdóttir,	Inga	Dóra	Sigfúsdóttir,	Jón	Sigfússon	og	Álfgeir	Logi	

Kristjánsson,	2011:34).	

Margt	bendir	til	þess	að	íþróttaiðkun	hjá	íslenskum	ungmennun	hafi	aukist	á	síðustu	

áratugum	og	er	stærsti	hópurinn	innan	íþróttahreyfingarinnar	börn	og	ungmenni.	Þessa	

breytingu	má	að	stórum	hluta	til	rekja	til	þess	að	fólk	hefur	jákvæðar	hugmyndir	um	

íþróttir.	Jákvæð	áhrif	og	uppeldisleg	gildi	eru	af	skipulögðu	félagsstarfi	og	hefur	skipulagt	
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íþróttastarf	mun	meira	mikilvægi	heldur	en	óskipulagt	starf,	ef	skoðaðir	eru	uppeldislegir	

þættir	starfsins.	Þátttaka	í	skipulögðu	íþróttastarfi	dregur	úr	því	að	unglingar	sýni	

áhættuhegðun	líkt	og	að	neyta	áfengis	og	notkun	stera.	Því	oftar	sem	íþróttastarfið	er	

stundað	eru	minni	líkur	á	slíkri	hegðun.	Þeir	einstaklingar	sem	stunda	íþróttir	utan	

skipulags	íþróttastarfs	eru	líklegri	til	að	sýna	áhættuhegðun	heldur	en	þeir	sem	stunda	

ekki	íþróttir.	Það	sýnir	að	það	er	ekki	íþróttin	sem	skiptir	mestu	máli,	heldur	eru	það	

frekar	þær	áherslur	sem	lagðar	eru	í	starfinu	ásamt	því	hvernig	það	er	skipulagt	(Viðar	

Halldórsson,	2014:3-5).	

Niðurstöður	samanburðarrannsókna	Rannsókna	og	greiningar	allt	frá	árinu	1997	sýna	

að	áfengisdrykkja	hefur	minnkað	mikið	síðastliðin	ár	(Hrefna	Pálsdóttir	og	fl.,	2014).	Erfitt	

er	að	koma	með	einhverja	eina	skýringu	á	því,	en	það	eru	þó	nokkrir	þættir	sem	eiga	

stóran	þátt	í	því	og	má	þar	nefna	tengslanet	ungmenna	þ.e.a.s.	foreldra,	systkini,	skóla,	

tómstundir	og	fleira	sem	mótar	einstaklinginn	á	þessum	árum.		

	

Mynd	1	Hlutfall	nemenda	í	8.-10.	bekk	sem	hafa	drukkið	áfengi	af	einhverju	tagi	einu	

sinni	eða	oftar	um	ævina,	árin	1997	-	2015.	

(Hrefna	og	fleiri,	2015:17)	

Rannsóknin	sýnir	tölur	síðan	árið	1997	og	má	sjá	að	fjöldi	þeirra	unglinga	sem	hafa	

smakkað	áfengi	hefur	minnkað	á	þessum	tíma.	Eins	og	myndin	sýnir	árið	1997	höfðu	82%	

unglinga	drukkið	áfengi	af	einhverju	tagi	einu	sinni	eða	oftar	um	ævina.	Árið	2015	er	þessi	
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tala	komin	niður	í	33%.	Það	er	erfitt	að	útskýra	ástæðuna	fyrir	þessu.	Að	hluta	til	gætu	

þetta	verið	breytingar	í	forvörnum,	tómstunda	–	og	íþróttastarfi	og	jafnvel	

foreldratengslum	(Hrefna	Pálsdóttir	o.fl,	2014).	

Í	tímaritinu	Central	Asian	Journal	of	Global	Health	birtust	niðurstöður	rannsóknar	á	

1.450	krökkum	frá	Víetnam	á	aldrinum	10-19	ára	um	áfengisdrykkju,	áhættuhegðun	og	

tómstundir	(Hoang,	D.	H.,	Vung,	N.	D.,	Tien,	P.	H.	og	Plant,	M.	A.,	2013).	Tekin	voru	

hálfopin	viðtöl	við	hvern	og	einn	og	voru	niðurstöðurnar	mismunandi.	Það	sem	kom	helst	

fram	var	að	krakkar	áttu	mjög	auðvelt	með	að	komast	í	áfengi	og	var	ríkjandi	menning,	

sérstaklega	hjá	karlkyninu,	að	koma	saman	og	drekka	bjór.	Þetta	gerði	það	að	verkum	að	

ungir	strákar	voru	farnir	að	drekka	mjög	ungir.	Þó	var	áfengisdrykkja	alls	ekki	svo	mikil	hjá	

ungu	fólki	miðað	við	önnur	lönd,	en	niðurstöður	sýndu	að	þeir	sem	byrjuðu	um	15	ára	

aldur	að	drekka	leituðu	frekar	að	í	einskonar	áhættuhegðun	eins	og	til	dæmis	að	keyra	

vespu	hjálmlaus	og	annað	alvarlegra	sem	þeir	sem	ekki	drukku	gerðu	ekki.	Það	var	ekki	

mikið	framboð	af	tómstundum	fyrir	þessi	ungmenni,	en	þau	sem	stunduðu	að	fara	á	

kaffihús,	spila	tölvuleiki,	stunda	íþróttir	eða	annað	sem	þau	höfðu	áhuga	á,	byrjuðu	ekki	

svona	snemma	að	drekka.	Þau	voru	í	góðum	félagsskap	og	voru	því	hvorki	að	sýna	

áhættuhegðun	eða	að	nota	vímuefni	(Hoang,	D.	H.	o.fl.,	2013).	Þrátt	fyrir	að	þessi	

rannsókn	hafi	verið	gerð	á	krökkum	sem	lifa	í	mjög	ólíkri	menningu	miðað	við	Ísland,	þá	

hefur	það	greinilega	áhrif	á	ungmenni	að	fresta	því	að	byrja	að	drekka	og	að	stunda	

einhverjar	tómstundir.	Áhættuhegðun	virðist	minnka	til	muna	ef	stundaðar	eru	

tómstundir	og	þá	sérstaklega	ef	þau	taka	þátt	í	skipulögðu	tómstundastarfi.		

Það	eru	þó	ekki	aðeins	skipulagðar	tómstundir	sem	hafa	mikil	áhrif	á	ungmennin	

þegar	þau	ákveða	að	þau	ætli	að	byrja	að	neyta	vímuefna	eða	þau	ætli	að	sleppa	því.	

Margir	aðrir	þættir	skipta	miklu	máli	í	slíkum	ákvörðunum	og	má	þar	nefna	uppeldishætti	

foreldra.	Nauðsynlegt	er	að	skoða	þann	þátt	betur	og	sjá	hvað	skiptir	máli.	
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3 Áhrif	foreldra	og	annarra	fullorðinna	á	unglingsárum	

Eitt	mikilvægasta	æviskeið	hvers	einstaklings	eru	unglingsárin	en	á	þeim	tíma	þróast	hann	

úr	því	að	vera	barn	yfir	í	að	verða	fullorðinn.	Á	þessum	tíma	öðlast	einstaklingurinn	

sjálfskennd	og	fær	hugmyndir	um	sjálfan	sig	sem	sjálfstæðan	og	óháðan	fjölskyldu	sinni.		

Þessi	breyting	gerist	rólega	en	hægt	er	að	finna	ákveðna	kosti	á	þessu	tímabili	og	gefur	

hún	einstaklingnum	tíma	til	að	undirbúa	sig	fyrir	framtíðina	ásamt	því	að	þroska	ýmsa	

hæfileika.	Þetta	þrosasekið	hefur	einnig	galla	sem	fela	í	sér	ýmsa	árekstra	við	annað	fólk	

til	dæmis	hvað	varðar	sjálfstæði	og	ósjálfstæði	gagnvart	foreldrum	og	þjóðfélagi	

(Atkinson,	R.	L.,	Atkinson,	R.	C.	Og	Hilgard,	E.	R.,	1986:	95).	Skoðaður	hefur	verið	sá	þáttur	

þegar	börn	sýna	óæskilega	hegðun.	Tengsl	eru	á	milli	þess	og	ófullnægjandi	foreldrahæfni.	

Með	foreldrahæfni	er	átt	við	misbrest	í	uppeldislegum	aðbúnaði	barna.	Slíkur	misbrestur	

getur	haft	slæm	áhrif	á	börn	og	leitt	til	áhættuhegðunar	á	unglingsárum	(Freydís	Jóna	

Freysteinsdóttir,	2008:8).	

3.1 Foreldrar	og	fjölskylda	

Samvera	unglinga	og	foreldra	virðist	draga	mikið	úr	líkum	á	að	unglingar	byrji	að	neyta	

vímuefna.	Þessir	einstaklingar	eru	síður	líklegir	til	að	hefja	vímuefnaneyslu	sjálfir	þrátt	

fyrir	að	þeir	lendi	í	félagsskap	þar	sem	vímuefnaneysla	er	algeng.	Þeir	unglingar	sem	fá	

mikið	eftirlit,	stuðning	og	umhyggju	frá	foreldrum	sínum	og	verja	miklum	tíma	með	þeim	

virðast	síður	dragast	út	í	vímuefnaneyslu	miðað	við	þá	sem	fá	ekki	mikið	eftirlit,	umhyggju	

og	stuðning.	Unglingar	sem	búa	við	góðar	fjölskylduaðstæður	eru	einnig	ólíklegri	til	að	

eignast	vini	sem	hafa	neikvæð	áhrif	á	þá.	Þessir	einstaklingar	virðast	einnig	síður	eiga	við	

félagsleg	eða	sálræn	vandamál	að	stríða	(Hera	Hallbera	Björnsdóttir,	Stefán	Hrafn	

Jónsson,	Bryndís	Björk	Ásgeirsdóttir,	Inga	Dóra	Sigfúsdóttir	og	Jón	Sigfússon,	2003).	Því	

meiri	stuðning	og	umhyggju	sem	unglingar	fá	frá	foreldrum	sínum	því	minni	verða	líkurnar	

á	áhættuhegðun	unglingsins.	Því	er	mikilvægt	að	foreldrar	styðji	börnin	sín,	fylgist	með	því	

hvar	þau	eru	og	með	hverjum	þau	eru,	og	sýni	þeim	umhyggju	(Þórólfur	Þórlindsson	og	fl.,	

1998,	118-119).	
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Myndirnar	hér	að	neðan	segja	til	um	hversu	auðvelt	eða	erfitt	unglingar	telja	það	vera	að	

fá	umhyggju	og	hlýju	frá	foreldrum	sínum.	Niðurstöðurnar	eru	mjög	jákvæðar	hjá	báðum	

kynjum.		

	

Mynd	2	Hlutfall	stelpna	í	framhaldsskólum	eftir	því	hve	auðvelt	eða	erfitt	þær	telja	að	fá	

umhyggju	og	hlýju	frá	foreldrum	sínum.	

	

	

Mynd	3	Hlutfall	stráka	í	framhaldsskólum	eftir	því	hve	auðvelt	eða	erfitt	þeir	telji	að	fá	

umhyggju	og	hlýju	frá	foreldrum	sínum.	
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Talað	er	um	að	tímabil	unglingsáranna	einkennist	af	minnkandi	áhrifum	frá	fullorðnum	

þar	sem	börnin	skapi	fjarlægð	milli	sín	og	fullorðinna.	Það	er	þónokkuð	til	í	þessu	en	er	þó	

ekki	allur	sannleikurinn.	Í	raun	er	það	þannig	að	þegar	unglingar	finna	að	þau	eru	metin	af	

samfélagi	sínu,	er	treyst	af	kennurum	og	tengd	foreldrum	og	öðrum	fullorðnum	eru	mun	

minni	líkur	á	fíkniefnamisnotkun,	brottfalli	úr	skóla,	lögbrotum	og	að	þau	skaði	sig	eða	

aðra	(Berger	og	Stassen,	2008:	439).	

Þrátt	fyrir	að	unglingsárin	einkennist	af	minnkandi	áhrifum	frá	foreldrum,	þarf	

jafnframt	að	taka	fram	að	þetta	unga	fólk	lítur	oft	upp	til	annarra	fullorðinna	einstaklinga.	

Foreldrar	eru	án	efa	mikilvægustu	persónur	í	lífi	hvers	barns.	Þeir	hafa	mikil	áhrif	á	þroska	

þeirra	og	hegðun	ásamt	öðrum	hlutum	í	lífi	þeirra.	Unglingar	virðast	leitast	meira	eftir	

sambandi	við	jafningja	sína.	Einnig	geta	fullorðnir,	aðrir	en	foreldrar	(e.	nonparental	

adults)	haft	mikil	áhrif	á	sálfélagslegan	þroska	barna	og	unglinga.	Samband	unglings	við	

annan	mikilvægan	fullorðinn	aðila	en	foreldri,	er	þáttur	sem	hefur	ekki	fengið	nógu	mikla	

athygli.	Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	fullorðnir	skipi	stórt	hlutverk	í	þroskaferli	unglinga.	

Rannsókn	sem	gerð	var	sýnir	mun	á	milli	stelpna	og	stráka	er	kemur	að	mikilvægum	

fullorðnum	einstaklingum.	Stelpur	virðast	velja	kvenkyns	einstakling	fyrir	sinn	mikilvæga	

fullorðna	einstakling,	á	meðan	strákar	myndu	velja	karlkyns.	Stelpurnar	virtust	einnig	

nefna	frekar	frænku,	frænda	eða	foreldra	vinar	á	meðan	strákar	nefndu	fullorðinn	

nágranna.	Ein	möguleg	túlkun	þessara	niðurstaðna	er	sú	að	stelpur	einblína	meira	á	þróun	

persónulegra	sambanda	en	strákar.	Í	tengslum	við	stráka	gætu	þeir	mögulega	eytt	meiri	

tíma	utandyra	og	mögulega	þróað	sterkara	samband	við	fullorðinn	nágranna	í	gegnum	

sameiginlega	utanhússvinnu	(Rishel,	C.	W.,	Cottrell,	L.,	Cottrell,	S.,	Stanton,	B.,	Gibson,	C.	

og	Bougher,	K.,	2007).	Hugmyndafræðingurinn	Georg	Herbert	Mead	skoðaði	einnig	þetta	

samband	við	aðra	fullorðna	en	foreldra,	og	kallaði	hann	það	hinn	aðilann	sem	skiptir	mál	

(e.	the	significant	other).	Með	því	meinar	hann	að	hver	einstaklingur	tekur	meira	mið	af	

sumum	einstaklingum	í	kringum	sig	en	öðrum.	Það	getur	falist	í	því	að	taka	þessa	

einstaklinga	til	fyrirmyndar,	vera	hrædd	við	þá	og	fleira	í	þeim	dúr	og	hafa	samskiptin	í	

frumbernsku	áhrif	á	það	hvernig	við	lítum	á	þessa	aðila	(Gestur	Guðmundsson,	2012:39-

41).		
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Því	er	almennt	haldið	fram	að	léleg	tengsl	við	foreldra	hafi	marktæk	áhrif	á	

sálfélagsleg	vandamál	hjá	bæði	börnum	og	unglingum.	Börn	sem	lenda	í	ofbeldi,	þá	

sérstaklega	fjölþættu	og	því	sem	að	stendur	í	langan	tíma,	geta	sýnt	hegðun	sem	hefur	

neikvæð	áhrif	á	þau	sjálf,	heilsu	þeirra	og	umhverfi.	Einnig	geta	miklar	skammir	haft	

neikvæð	áhrif	á	heilaþroska	barna.	Þessi	áhrif	geta	leitt	til	þess	að	einstaklingar,	

sérstaklega	unglingar,	sem	hafa	upplifað	slíkt	geta	sýnt	meiri	árásargirni,	afbrotahegðun	

og	erfiðleika	í	samskiptum	og	þunglyndi	getur	aukist	(Jónína	Einarsdóttir,	Geir	

Gunnlaugsson,	2015).	

Þegar	erfiðleikar	eru	í	tilfinningalífi	og	félagslegum	samskiptum	getur	það	valdið	

vanda	innan	fjölskyldna,	í	vinahópi	og	í	skóla.	Ef	börn	eru	með	hegðunarerfiðleika	getur		

það	leitt	til	ýmissa	erfiðleika	seinna	meir	líkt	og	vanda	sem	tengist	grunnskólagöngunni.	

Einstaklingarnir	geta	sýnt	andfélagslega	hegðun	líkt	og	neyslu	og	afbrot	á	unglingsárunum.	

Þau	getu	einnig	átt	í	vanda	með	náin	sambönd	og	foreldrahlutverk	þegar	á	þann	aldur	er	

komið.	Ýmsir	áhættuþættir	líkt	og	slæm	hegðun	og	óæskilegar	uppeldisaðferðir	sem	

foreldrar	nota	fyrstu	fimm	árin	ævi	barnsins	geta	leitt	til	hegðunarerfiðleika	og	

afbrotahegðun	barnsins	þegar	það	er	komið	á	unglings-	og	fullorðinsár.	Nauðsynlegt	er	að	

reyna	að	fyrirbyggja	slíkan	hegðunarvanda	á	meðan	börnin	eru	ennþá	ung	og	koma	

þannig	í	veg	fyrir	að	vandinn	viðhaldist.	Þegar	börn	eru	með	tilfinninga-	og	

hegðunarerfiðleika	tengist	það	nokkrum	áhættuþáttum	sem	eru	innan	fjölskyldna.	Má	þá	

nefna	dæmi	líkt	og	erfið	samskipti,	fjölskyldur	sem	hafa	brotnað	upp,	geðrænan	vanda,	

streitu	eða	uppeldisaðferðir	sem	ekki	eru	nógu	stöðugar.	Einnig	má	við	þetta	bæta	skorti	

á	bæði	skipulagi	og	venjum,	lítið	er	um	að	jákvæð	samskipti	eigi	sér	stað,	samvera	foreldra	

og	barna	er	lítil	og	félagsleg	staða	er	léleg	(Gyða	Haraldsdóttir,	Dagmar	Kr.	Hannesdóttir,	

Brynhildur	L.	Brynjarsdóttir	og	Lone	Jensen,	2014).			

3.2 Vímuefnaneysla	og	áhrif	foreldra	

Flest	börn	tengjast	ekki	vímuefnum	á	nokkurn	hátt	en	staðan	er	þó	þannig	í	dag	að	mörg	

þeirra	eiga	einn	daginn	eftir	að	komast	í	nálægð	við	þau.	Auðvelt	er	að	komast	nær	þeim	í	

gegnum	vini	og	með	notkun	tækninnar.	Það	besta	fyrir	börnin	er	að	þau	fái	fróðleik	um	

þessi	efni	frá	foreldrum	eða	fagfólki	í	stað	þess	að	heyra	um	þetta	hjá	skólafélögum	eða	í	

fjölmiðlum.	Stuðningur	foreldris	við	barn	getur	hjálpað	því	að	neita	ef	því	verður	boðið	
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vímuefni.	Þegar	foreldrar	ræða	við	börnin	sín	varðandi	þessi	efni	getur	það	haft	áhrif	á	

það	þau	láti	efnin	vera	eða	ekki.	Öll	börn	geta	lent	í	vímuefnavanda,	hverra	manna	sem	

þau	eru	og	hversu	vel	upp	alin	þau	eru.	Það	sem	foreldrar	geta	gert	er	að	leggja	sig	fram	

við	að	hafa	mikil	áhrif	á	barnið	svo	það	leiðist	ekki	út	í	notkun	vímuefna.	Það	hefur	mikil	

áhrif	á	barnið	hver	hegðun	og	viðhorf	foreldra	eru	(Lundur,	e.d.:	4-8).	Flestir	foreldrar	

óska	sér	þess	að	börn	þeirra	verði	reglusöm	og	oft	eru	börnin	sjálf	búin	að	heita	sér	því,	

fyrir	kynþroskaskeiðið,	að	snerta	aldrei	vímuefni.	Þetta	virðist	stundum	oft	breytast	á	

unglingsárunum.		

Sumir	foreldrar	hafa	talið	það	vera	gott	ráð	að	kenna	börnum	sínum	að	drekka	eða	

reykja	heima	við	því	þeir	telja	það	jafnframt	betra	en	að	unglingarnir	geri	það	annars	

staðar.	Þannig	geti	þeir	mögulega	stjórnað	því	hver	neyslan	verður.	Sumir	foreldrar	telja	

það	vera	í	lagi	að	kaupa	áfengi	fyrir	börnin	sín	og	finnst	það	skárri	kostur	en	að	láta	þau	

„redda	sér”	með	því	til	dæmis	að	leita	til	einstaklinga	sem	selja	ólöglegt	áfengi	líkt	og	

landa.	Sumir	myndu	telja	þessa	aðferð	afar	varasama	því	helst	ættu	foreldrar	ekki	að	gera	

nokkuð	sem	auðveldar	börnum	þeirra	að	neyta	vímuefna.	Foreldrar	ættu	í	raun	að	vera	

stöðugt	að	senda	börnum	sínum	skilaboð	um	að	þeir	kæri	sig	ekki	um	að	þau	neyti	

vímuefna.	Þó	svo	að	foreldrarnir	neyti	til	dæmis	áfengis	og	tóbaks,	er	það	þannig	að	margt	

er	leyfilegt	á	fullorðinsárum	en	ekki	á	unglingsárum.	Það	má	reikna	með	því	að	sum	börn	

fari	á	bak	við	foreldra	sína	en	mikilvægt	er	að	þau	fái	rétt	skilaboð	frá	foreldrum	sínum	og	

að	þau	sýni	að	þeim	sé	alvara.	Þau	sem	fara	á	bak	við	foreldra	sína	eru	ekki	aðeins	að	

brjóta	reglur	heldur	um	leið	að	temja	sér	það	að	vera	ekki	hreinskilin.	Þá	ættu	foreldrar	að	

koma	þeim	í	skilning	um	að	ræða	málin	og	vera	hreinskilin.	Mikilvægt	er	að	benda	

ungmennunum	á	að	þó	að	þau	langi	að	prófa	vímuefni,	er	nægur	tími	seinna	meir	þegar	

þau	eru	orðin	eldri	og	þroskaðri	og	þar	af	leiðandi	eru	meiri	líkur	á	að	þau	geti	haft	stjórn	

á	sjálfum	sér.	Þeir	foreldrar	sem	vilja	kenna	börnunum	sínum	að	neyta	áfengis	ættu	að	

bíða	með	það	eins	lengi	og	hægt	er,	eða	þar	til	nægum	þroska	er	náð.	Lögin	hérlendis	

leyfa	ekki	einstaklingum	undir	tvítugt	að	kaupa	áfengi	og	ætti	það	því	að	vera	sá	aldur	sem	

miðað	er	við	(Sæmundur	Hafsteinsson	og	Jóhann	Ingi	Gunnarsson,	1995:	67-69).	

Rannsókn	sem	gerð	var	í	Californiu	á	því	hvar	og	hvernig	foreldrar	geyma	áfengi	

heima	við	og	hvernig	þeir	fylgjast	með	því	sýndi	fram	á	að	í	flestum	tilfellum	var	áfengið	

geymt	á	stað	sem	unglingar	áttu	greiðan	aðgang	að.	Sumir	foreldrar	fylgdust	með	magni	
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áfengisins	með	því	að	telja	eða	merkja	flöskurnar.	Flestir	sögðust	þó	treysta	aðallega	á	

minnið	og	innsæi	hvað	það	varðar	og	viðurkenndu	þeir	að	þeir	myndu	líklega	ekki	taka	

eftir	því	ef	smá	magn	áfengisins	myndi	hverfa.	Niðurstaða	rannsóknarinnar	sýnir	líka	að	

foreldrar	geti	haft	áhrif	á	notkun	áfengis	hjá	unglingum	sínum	með	því	að	takmarka	

aðganginn	að	því	(Friese,	Grube	og	Moore,2012).	

3.3 Uppeldishættir	

Ein	algengasta	spurningin	í	þroskasálfræði	og	hjá	foreldrum	er	„hver	er	besta	aðferðin	til	

að	ala	upp	barnið	mitt?”	Það	er	erfitt	að	svara	slíkri	spurningu	en	hægt	er	að	skoða	ýmsar	

uppeldisaðferðir	sem	foreldrar	tileinka	sér	og	bera	þær	saman.		

Diana	Baumrind	skoðaði	uppeldisaðferðir	sem	foreldrar	notuðu	og	eru	kenningar	

hennar	og	rannsóknir	með	þekktustu	kenningum	á	uppeldi	í	dag.	Foreldrar	eru	þeir	

einstaklingar	sem	hafa	mest	áhrif	á	þroska	barna	sinna.	Börnin	læra	af	foreldrum	sínum	

hvernig	þau	eigi	að	tengjast	öðrum	einstaklingum,	hverja	þau	eigi	að	taka	sér	til	

fyrirmyndar,	hverja	á	að	forðast	og	hverja	ekki.	Aðferðin	sem	foreldrar	nota	hvort	sem	er	

að	refsa	eða	verðlauna	breytir	hegðun	barna	og	hefur	áhrif	á	þau	í	framtíðinni.	Sumir	

reyna	að	hámarka	áhrif	sín	á	börnin	á	meðan	aðrir	reyna	að	lágmarka	þau.	Einnig	líkar	

sumum	foreldrum	við	langvarandi	og	mikil	samskipti	við	börnin	á	meðan	aðrir	eru	ekki	

sammála	því	(Baumrind,	1967:126-127).		

Það	sem	Baumrind	einblíndi	á	í	rannsóknum	sínum	á	uppeldisháttum	foreldra	var	

fernt.	Í	fyrsta	lagi	hvernig	foreldrar	stjórnuðu	barninu.	Í	öðru	lagi	skoðaði	hún	hvers	

skonar	þroskalegar	,	félagslegar-,	tilfinningalegar-	og	vistmunalegar	kröfur	voru	gerðar	til	

barnanna.	Í	þriðja	lagi	var	það	hvernig	foreldrar	útskýra	hluti	í	samskiptum	við	börnin.	Að	

lokum	skoðaði	hún	hvort	hlýja	og	hvatning	einkenndu	samskiptin.	Eftir	þessu	flokkaði	hún	

foreldra	í	fjóra	flokka	en	þeir	eru	leiðandi	foreldrar	(e.	authoritative),	skipandi	foreldrar	(e.	

authoritarioan),	eftirláta	foreldra	(e.	permissive)	og	svo	loks	afskiptalausir	foreldrar	(e.	

rejective-	neglecting).	Þessir	fjórir	flokkar	eru	vel	þekktir	í	dag.	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir	

og	Leifur	Geir	Hafsteinsson,	1998:4-6).		

Leiðandi	foreldrar	krefja	börnin	sín	um	þroskaða	hegðun	og	taka	því	vel	þegar	þau	

koma	með	nýjar	hugmyndir.	Skýr	mörk	eru	sett	á	það	hvað	sé	tilhlýðilegt	og	hvað	ekki	en	

það	gera	foreldrarnir	með	því	að	útskýra	og	hvetja	þau	börnin	sín	einnig	til	þess	að	
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útskýra	hver	sjónarmið	þeirra	eru.	Þannig	eru	áherslur	lagðar	á	umræður	við	börnin	þar	

sem	bæði	sjónarmið	barnanna	koma	fram	sjónarmiði	foreldranna.	Með	þessari	aðferð	eru	

foreldrarnir	ekki	uppáþrengjandi	og	er	börnunum	ekkert	bannað.	Þeim	er	sýnd	mikil	hlýja	

og	uppörvun	og	virðast	þau	vera	mjög	virk	og	vel	þroskuð	og	eru	það	sjálfstæði,	mikill	

sjálfsagi	og	trú	á	eigin	getu	sem	einkenna	þessi	börn.	Þau	eru	einnig	vingjarnleg	og	

samvinnufús	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Leifur	Geir	Hafsteinsson,	1998:	4-6,	Sigurður	J.	

Grétarsson	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	e.d.).	

Eftirlátir	foreldrar	ala	börnin	sín	í	miklu	frjálsræði	og	er	börnunum	ekki	stjórnað	af	

foreldrum	sínum.	Þeir	skipta	sér	ekki	mikið	af	börnunum	sínum	og	ekki	er	hugsað	um	að	

efla	bæði	sjálfstraust	þeirra	og	sjálfstæði.	Þeir	taka	þó	vel	á	móti	hugmyndum	sem	börnin	

þeirra	koma	með	og	leyfa	þeim	töluverða	sjálfsstjórn.	Fáar	reglur	eru	settar	og	ef	þær	eru,	

er	þeim	ekki	endilega	framfylgt.	Ekki	eru	settar	miklar	kröfur	á	börnin,	þeim	eru	ekki	sett	

skýr	mörk	og	eru	foreldrarnir	undanlátssamir	og	forðast	þeir	að	lenda	í	beinum	árekstrum	

við	börnin.	Foreldrar	sýna	börnunum	þó	hlýju.	Þroski,	vinsemd	og	sjálfstæði	einkennir	

börn	eftirlátra	foreldra	en	eru	þau	þó	líklegri	sem	unglingar	að	leita	í	vímuefni	heldur	en	

þeir	sem	búa	við	aðrar	uppeldisaðferðir	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	fleiri,	e.d.).	

Skipandi	uppeldisaðferð	er	þegar	börnunum	er	stjórnað	með	bæði	boðum	og	bönnum	

og	er	þeim	refsað	ef	þau	gera	eitthvað	vitlaust.	Reglur	eru	ávallt	skýrar	og	ætlast	

foreldrarnir	til	að	skipunum	þeirra	sé	hlýtt	án	útskýringa.	Börnunum	er	ekki	sýnd	hlýja	og	

uppörvun	og	hafa	þau	nokkra	trú	á	eigin	getu	en	eru	þó	bæld	og	vansæl.	Þau	eiga	ekki	

marga	vini	og	treysta	ekki	öðrum	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	fleiri,	e.d.).	

Afskiptalausir	foreldrar	leyfa	börnum	sínum	að	alast	upp	án	þess	að	stjórna	þeim	á	

nokkurn	hátt,	setja	þeim	ekki	mörk	og	gera	engar	kröfur	til	þeirra.	Foreldrarnir	sýna	engin	

viðbrögð	þegar	börnin	þeirra	koma	með	hugmyndir	og	er	þeim	ekki	veittur	stuðningur.	

Þessi	uppeldisaðferð	einkennist	af	vanrækslu.	Þau	börn	sem	eiga	afskiptalausa	foreldra	

virðast	ekki	hafa	neina	sjálfstrú,	sjálfsaginn	er	ekki	nægur	hjá	þeim	og	þau	eru	árásargjörn.	

Þau	börn	sem	búa	hjá	afskiptalausum	foreldrum	virðast	vera	í	mestri	áhættu	á	að	neyta	

vímuefna	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	fleiri,	e.d.).	

Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Kristín	Lilja	Garðarsdóttir	(2004:9-24)	gerðu	

langtímarannsókn	á	tengslum	milli	uppeldishátta	foreldra	og	sjálfstrausts	ungmenna.	

Rannsóknin	stóð	yfir	frá	því	að	ungmennin	voru	14	ára	til	21	árs	aldurs.	Uppeldisháttunum	
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sem	skoðaðir	voru,	var	skipt	í	fjóra	flokka;	viðurkenning	og	mikil	samheldni,	viðurkenning	

og	lítil	samheldni,	sálræn	stjórn	og	mikil	samheldni	og	loks	sálræn	stjórn	og	lítil	samheldni.	

Með	samheldni	var	átt	við	þá	tíma	sem	fjölskyldan	varði	saman	og	með	sálrænni	stjórn	

var	átt	við	það	þegar	unglingunum	fannst	foreldrar	þeirra	gera	lítið	úr	þeim	hugmyndum	

og	skoðunum	sem	þeir	höfðu.	Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	sýndu	að	þeir	sem	

sögðust	hafa	búið	við	viðurkenningu	og	mikla	samheldni	höfðu	mesta	sjálfstraustið	þegar	

þeir	voru	14	ára.	Þeir	sem	höfðu	aftur	á	móti	lélegasta	sjálfstraustið	voru	þeir	sem	sögðust	

hafa	búið	við	sálræna	stjórn	og	litla	samheldni.	Þessum	einstaklingum	fannst	þeir	fá	lítinn	

stuðning	frá	foreldrum	sínum	og	verja	fáum	stundum	með	þeim.	Þetta	sýnir	því	fram	á	að	

viðurkenning	og	samheldni	innan	fjölskyldunnar	skipta	miklu	máli	á	unglingsárunum.	Ekki	

má	gleyma	að	taka	það	fram	að	þeir	einstaklingar	sem	sögðust	hafa	búið	við	

viðurkenningu	en	litla	samheldni	virtust	vera	með	meira	sjálfsálit	heldur	en	þeir	sem	

bjuggu	við	sálræna	stjórn	og	mikla	samheldni.	Því	má	áætla	að	viðurkenning	foreldra	veiti	

betri	grunn	að	góðu	sjálfstrausti	heldur	en	samheldni.			

Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Leifur	Geir	Hafsteinsson	(1998)	gerðu	rannsókn	á	

reykvískum	unglingum	þar	sem	lagðir	voru	spurningalistar	fyrir	unglingana	í	þrjú	ár	í	röð	til	

þess	að	kanna	tengsl	milli	uppeldishátta	og	neyslu	vímuefna.	Niðurstöðurnar	sem	þau	

fengu	sýndu	að	forvarnarstarf	þarf	að	standa	yfir	í	lengri	tíma	og	að	mikilvægt	sé	að	

foreldrar	reyni	að	tileinka	sér	leiðandi	uppeldishætti.	Niðurstöðurnar	sýndu	einnig	fram	á	

að	þeir	unglingar	sem	eiga	leiðandi	og	eftirláta	foreldra	eru	ólíklegri	en	aðrir	til	að	hafa	

neytt	áfengis	þegar	þau	voru	14	ára.	Þeir	unglingar	sem	bjuggu	við	afskiptalausa	

uppeldishætti	sýndu	að	þeir	urðu	fyrir	meiri	áhrifum	af	áfengisneyslu	vina	sinna	en	þeir	

sem	búa	við	hina	uppeldishættina.	Unglingar	sem	ólust	upp	við	skipandi	uppeldishætti	

sýna	minni	viðbrögð	við	því	þegar	vinir	þeirra	neyta	áfengs	eða	við	14	ára	aldur	heldur	en	

þeir	sem	ólust	upp	við	leiðandi,	afskiptalausa	eða	eftirláta	foreldra.	Þeir	sem	bjuggu	við	

afskiptalausa	uppeldishætti	voru	mun	líklegri	til	að	neyta	áfengis	í	miklu	magni	miðað	við	

þá	sem	ekki	bjuggu	við	þá.		

Uppeldishættir	foreldra	er	mikilvægur	þáttur	í	lífi	hvers	ungmennis.	Ungmenni	hafa	

gott	af	því	að	vita	hverjar	reglurnar	eru	á	heimilinu,	en	um	leið	að	vera	vinir	foreldra	

sinna.	Sú	leið	virðist	vera	sú	heppilegasta	fyrir	ungmennin.	En	þrátt	fyrir	að	vera	góðir	vinir	

foreldra	sinna	verða	þau	einnig	að	eiga	góða	vini	á	sínum	aldri.	Vinir	virðast	skipta	miklu	
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máli	og	geta	þeir	haft	mikil	áhrif	á	hvorn	annan.	Það	er	því	gott	að	foreldrar	reyni	að	hafa	

áhrif	á	vinahópinn	svo	ungmenni	þeirra	geti	umgengist	jafningja	sem	hafa	góð	áhrif.		
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4 Unglingsárin		

Einstaklingar	finna	líklega	fyrir	miklum	breytingum	á	unglingsárum	sínum	en	þá	eru	þeir	

að	fara	úr	því	hlutverki	að	vera	börn	og	yfir	í	að	vera	fullorðin.	Margt	getur	breyst	á	þessu	

æviskeiði	og	getur	þetta	verið	flókið	og	erfitt	tímabil.	Það	getur	verið	mikilvægt	að	skoða	

þá	þætti	sem	hafa	áhrif	á	unglinga	og	áhrif	á	að	þeir	leiðast	út	í	vímuefnaneyslu.	Í	þessum	

kafla	verður	fjallað	um	jafningja	og	áhrif	þeirra	meðal	ungmenna	ásamt	því	að	skoðuð	

verður	sjálfsmynd	unglinga	en	telja	má	að	þessir	þættir	hafi	mikil	áhrif	á	þessum	árum.	

4.1 Jafningjar	og	áhrif	þeirra	

Vinir	eru	eitt	af	því	mikilvægasta	sem	unglingar	eignast	og	endast	þau	vinasambönd	sem	

myndast	á	þessum	árum,	oft	til	frambúðar.	Foreldrar	gera	sér	ekki	alltaf	grein	fyrir	því	hve	

miklu	máli	það	skiptir	unglinginn	að	vera	samþykktur	af	félögunum.	Unglingar	fara	í	

gegnum	allskonar	tilfinningaskala	og	þá	er	oft	mjög	gott	að	eiga	einhvern	jafnaldra	að	sem	

þeir	geta	rætt	málin	við	því	þá	eru	foreldrar	líklega	ekki	alltaf	fyrsti	kostur.	Vinirnir	brúa	

bilið	á	milli	miðbernsku	og	fullorðinsára.	Þeir	skiptast	á	skoðunum	um	lífið	og	tilveruna.	

Þeir	aðstoða	hver	annan	við	að	skilgreina	sjálfsmynd	hvers	annars,	eru	til	staðar	þegar	

þeim	líður	illa	og	eru	ákveðinn	stuðningur.	Hjá	mörgum	unglingum	verða	vinirnir	eins	og	

fjölskylda	þeirra.	Unglingar	treysta	á	vinina,	þeir	leita	hver	til	annars	til	að	fá	

hughreystingu,	hvatningu	og	ráðleggingar	að	nóttu	sem	degi.	Þetta	skýrir	hvers	vegna	

vinir	eru	svona	mikið	saman	í	skólanum,	á	daginn,	á	kvöldin,	í	síma	og	í	gegnum	

samfélagsmiðla.	Mikil	pressa	er	á	unglinginn	að	fylgja	hópnum,	sérstaklega	í	upphafi	

unglingsáranna	en	sú	pressa	dvínar	síðan	smátt	og	smátt	(Berger,	2011:441-442,	Phillip	T.	

Slee,	2002:442).		

Foreldrar	eru	oft	hræddir	um	að	hópþrýstingur	verði	til	þess	að	ungmenni	fari	að	gera	

óæskilega	hluti	eins	og	t.d.	að	nota	eiturlyf	eða	annað	sem	unglingurinn	myndi	ekki	taka	

uppá	einn.	Staðreyndin	er	sú	að	yfirleitt	hvetja	vinirnir	hver	annan	til	jákvæðra	hluta	líkt	

og	að	taka	þátt	í	íþróttum,	læra	undir	próf,	hafna	tóbaksreykingum	og	sækja	um	í	

menntaskóla.	Félagar	gera	yfirleitt	meira	gagn	en	ógagn	(Berger,	2011:443).		
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Ef	vinirnir	gera	eitthvað,	þá	er	auðveldara	fyrir	ungmennið	að	gera	það	líka,	hvort	sem	

það	er	eitthvað	neikvætt	eins	og	„hey	skrópum	í	skólanum	í	dag”	eða	eitthvað	jákvætt	

eins	og	„lærum	saman	fyrir	prófið”	(Berger,	2011:443).		

Gott	er	að	hafa	kenningu	félagsfræðingsins	Edwins	Sutherlands	um	mikilvægi	ólíkra	

tengsla	(e.	theory	of	differential	associations),	í	huga.	Hann	taldi	að	frávikshegðun	eins	og	

til	dæmis	að	neyta	vímuefna,	væri	hegðun	sem	lærðist	af	öðrum.	Í	samskiptum	við	aðra	

verða	áhrifin	ósjálfrátt	mjög	mikil	og	þá	sérstaklega	í	hópi	unglinga,	því	til	þess	að	vera	

hluti	af	hópnum	þarf	að	fylgja	þeirri	hegðun	sem	hópurinn	tileinkar	sér	sama	hvort	

hegðunin	hafi	jákvæð	eða	neikvæð	áhrif	á	einstaklinginn	(Þórólfur	Þórlindsson,	Inga	Dóra	

Sigfúsdóttir,	Jón	Gunnar	Bernburg	og	Viðar	Halldórsson,	1998).		

Þegar	horft	er	á	rannsóknir	sem	gerðar	hafa	verið	í	tengslum	við	áhrif	jafningja	hvað	

varðar	vímuefnaneyslu	og	afbrotatíðni,	þá	eru	sterk	tengsl	þar	á	milli.	Því	er	skiljanlegt	að	

foreldrar	verði	áhyggjufullir	og	full	ástæða	er	til	þess	að	foreldrar	skipti	sér	af	

jafningjahópnum.	Svo	virðist	sem	að	þeir	sem	byrja	að	drekka,	eiga	vini	sem	eru	einnig	

byrjaðir	að	drekka	(Þórólfur	Þórlindsson,	Inga	Dóra	Sigfúsdóttir,	Jón	Gunnar	Bernburg	og	

Viðar	Halldórsson,	1998).		

Þrátt	fyrir	að	hópar	geti	haft	þau	slæmu	áhrif	að	unglingar	hefji	að	neyta	vímuefna	

fyrr	þá	er	samt	sem	áður	nauðsynlegt	fyrir	alla	að	tilheyra	hópi.	Hópar	geta	líka	haft	mjög	

góð	áhrif	á	einstaklinginn	og	verða	oft	til	hópar	í	kringum	sameiginleg	áhugamál	eins	og	

íþróttir,	leiklist	og	annað	tómstundatengt	(SÁÁ,	1995:13-15).	

Þegar	komið	er	á	fullorðinsárin	skiptir	það	meira	máli	fyrir	einstaklingin	að	eiga	góðan	

náin	vin	heldur	en	að	vera	vinsæll	í	einhverjum	ákveðnum	hópi	(Phillip	T.	Slee,	2002:441).	

Það	er	nauðsynlegt	að	eiga	vini	að	og	geta	tilheyrt	einhverjum	hóp.	Það	má	því	segja	að	

jafningjar	hafi	töluverð	áhrif	á	það	hvort	ungmenni	hefji	að	neyta	áfengis	á	einhverjum	

tímapunkti.	Einnig	skiptir	miklu	máli	að	ungmennin	nái	að	þekkja	sig	sjálf	og	styrkleika	sína	

og	veikleika.	Nauðsynlegt	er	að	þau	umgangist	góðan	jafningjahóp	þar	sem	þau	ná	að	

spegla	sig	í	honum	og	þróa	sjálfsmynd	sína.	Jafningjahópurinn	hefur	mikil	áhrif	á	

ungmenni,	en	einnig	hefur	sjálfsmynd	hvers	og	eins	mikil	áhrif	á	það	hvaða	ákvarðanir	

hann	tekur	og	hvaða	leið	hver	og	einn	velur	að	fara	í	lífinu.	
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4.2 Sjálfsmynd	

Það	er	margt	sem	hefur	áhrif	á	sjálfsmynd	ungs	fólks,	en	helstu	áhrifaþættir	eru	

fjölskyldan,	vininir,	skólinn	og	nærumhverfið.	Mikilvægustu	áhrifaþættirnir	eru	fjölskyldan	

og	jafningjahópurinn	því	þar	eru	mestu	samskiptin	á	unglingsárunum	(Kroger,	2007:64).	

Unglingsárin	er	erfiður	tími	fyrir	sjálfsmyndina	af	því	að	hún	er	í	mikilli	mótun	og	er	

því	nauðsynlegt	að	hafa	gott	og	sterkt	tengslanet	í	kringum	sig.	Unglingar	eiga	stundum	

erfitt	með	að	vita	hvað	þeir	vilja	og	afhverju.	Unglingar	eru	á	því	tímabili	að	vera	barn	og	

yfir	í	það	að	vera	fullorðin	og	geta	þau	upplifað	mikið	óöryggi	bæði	andlega	og	líkamlega	

(Berger,	2011:437).	

Í	kenningu	þroskasálfræðingsins	Erikson,	skiptir	hann	æviðskeiðum	mannsins	upp	í	

átta	mismunandi	stig:			

1.	 Traust	–	vantraust	(0-1	árs)	

2.	 Sjálfstæði	–	ósjálfstæði	(1-3	ára)	

3.	 Frumkvæði	–	sektarkennd	(3-6	ára)	

4.		 Iðjusemi	–	minnimáttarkennd	(6-12	ára)	

5.	 Sjálfsmynd–hlutverkaruglingur	(12-20	ára)	

6.	 Nálægð	–	einangrun	(20-40	ára)	

7.	 Umhyggja	–	eigingirni	(40-65	ára)	

8.	 	Sátt	–	örvænting	(65→)	

(Erikson,	1968:165).	

Á	fimmta	stiginu	(Sjálfsmynd	–	hlutverkaruglingur)	sem	að	mati	Eriksons	á	við	

aldursbilið	12-	20	ára,	er	sjálfsmyndin	að	styrkjast	og	unglingar	fara	að	vita	hvað	þeir	vilja.	

Það	er	mjög	jákvætt	ef	þeir	hafa	gott	tengslanet	í	kringum	sig	sem	þeir	geta	speglað	sig	í	

og	fengið	aðstoð	við	þetta	tímabil.	Erikson	taldi	að	af	öllu	æviskeiðinu	væru	unglingsárin	

mikilvægasta	skeiðið.	Þar	er	unglingurinn	að	spyrja	sig	hver	hann	sé	og	hver	hann	vill	vera.	

Hann	taldi	að	öll	þau	vandamál	sem	verða	á	fullorðisárunum	megi	tengja	við	æskuna.	Ef	

einstaklingur	hefur	upplifað	eitthvað	slæmt	í	æsku	getur	það	valdið	honum	erfiðleikum	á	

fullorðisárunum	(Erikson,	1968:115).	

James	Marcia	sálfræðingur	og	fræðimaður,	hefur	einnig	rannsakað	sjálfið	mjög	mikið	

og	stuðst	við	kenningar	Eriksons.	Hann	taldi,	líkt	og	Erikson,	að	tengslanetið	og	nánasta	
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umhverfi	hefði	mestu	áhrifin	á	sjálfið.	Í	rannsókn	sem	hann	gerði	á	unglingspiltum	bjó	

hann	til	fjóra	flokka	út	frá	svörum	þeirra	á	spurningalistum	(Kroger,	2007:64).		

Hlutverkaruglingur	(e.	Identity	diffusion)		Þessum	flokki	tilheyra	þeir	sem	hafa	ekki	

áttað	sig	á	hvert	þeir	stefna,	hafa	ekki	fundið	sína	sjálfsmynd.	Dæmi	eins	og	þegar	strákur	

situr	með	vinum	sínum	og	það	fara	allir	að	tala	um	körfubolta,	og	það	segja	allir	frá	sín	

uppáhalds	körfuboltaliði,	strákurinn	áttar	sig	á	því	að	hann	á	ekkert	uppáhalds	

körfuboltalið	og	hefur	í	raun	engan	áhuga	á	því	(Kroger,	2007:65).		

Forgefin	sjálfsmynd	(e.	Foreclosure)		Í	þessum	flokki	er	unglingurinn	að	velja	eins	og	

fjölskyldan	hans	hefur	talið	honum	trú	um	að	best	sé	að	gera.	Hann	hefur	valið	ákveðið	

nám	vegna	þess	að	móðir	hans	eða	faðir	völdu	það.	Í	raun	hafði	unglingurinn	ekkert	

hugsað	út	í	það	hvað	hann	gæti	annað	gert	eða	áttað	sig	á	því	hvar	hans	áhugasvið	er	

(Kroger,	2007:65).		

Átakaskeið	(e.	Moratorium)	–	Einstaklingur	hefur	prófað	ýmislegt	en	ekki	ennþá	

fundið	það	sem	hentar	honum.	Dæmi	um	slíkt	er	þegar	aðili	prófar	margar	íþróttir	en	

hefur	en	ekki	fundið	þá	sem	honum	líkar	vel	(Kroger,	2007:65).	

Heildstæð	sjálfsmynd	(e.	Identity	achievement)	–	Hér	eru	einstaklingar	sem	vita	hvað	

þeir	vilja	og	hafa	sett	sér	ákveðna	stefnu.	Dæmi	um	slíkt	er	að	aðili	sem	fer	í	

framhaldsskóla	með	það	i	huga	að	fara	á	náttúrufræðibraut	því	sá	grunnur	er	góður	fyrir	

áframhaldandi	háskólanám	í	læknisfræði	(Kroger,	2007:65).	

Samkvæmt	þessari	rannsókn	þá	er	mjög	mikilvægt	að	snemma	sé	hugað	að	því	að	

styrkja	sjálfsmynd	hjá	ungmennum,	strax	í	grunnskóla	sé	best	að	sýna	barni	að	það	getur	

orðið	það	sem	það	vill.	Gefa	skal	því	kost	á	að	hugsa	á	þann	hátt	að	hvað	sem	það	myndi	

vilja	gera	gæti	það	alveg	gengið	upp.	Mikilvægt	er	að	uppalendur,	þá	er	átt	við	

fjölskyldumeðlimi	og	starfsfólk	frístundamála,	kennarar	og	aðrir	fullorðnir	séu	meðvitaðir	

um	hversu	mikilvægt	það	sé	að	styrkja	sjálfsmynd	ungmennisins	og	leyfa	því	að	hafa	val	

(Kroger,	2007:65).	

Það	er	gott	að	hafa	í	huga	að	sterk	sjálfsmynd	í	uppeldi	er	talin	nauðsynleg	þegar	

kemur	að	ákvarðanatöku	þegar	einstaklingar	verða	eldri.	Áfengisneyslu	ungmenna	má	því	

tengja	við	sjálfsmynd.		
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5 Aðferðafræði	

Í	þessum	hluta	ritgerðarinnar	verður	farið	yfir	hvert	markmið	rannsóknarinnar	er,	val	á	

viðmælendum	og	rannsóknaraðferð.	Rannsóknaraðferðin	sem	stuðst	var	við	nefnist	

eigindleg	rannsóknaraðferð	og	verður	hún	útskýrð	nánar.	Viðmælendur	verða	einnig	

kynntir.		

5.1 Markmið	rannsóknarinnar	

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	sjá	hvort	það	hafi	góð	eða	slæm	áhrif	á	ungmenni	þegar	

foreldrar	gera	samning	við	þau	um	að	fresta	drykkju	gegn	fjárhagslegum	ávinning.	

Fjárhagslegur	ávinningur	var	í	öllum	tilfellum	bílpróf	og	sumum	einnig	bíll.	Rannsakendur	

langaði	að	komast	að	því	hvort	ungmennin	hefðu	staðið	við	samninginn	eða	hvort	þau	

hafi	brotið	hann,	og	þá,	hvort	þau	höfðu	verið	hreinskilin	við	foreldra	sína	eður	ei.	Rætt	

var	um	samninginn	hjá	hverjum	og	einum	og	voru	allir	viðmælendur	spurðir	í	lokin	hvort	

þeir	myndu	gera	slíkan	samning	við	sín	ungmenni	í	framtíðinni.	

5.2 Eigindleg	rannsóknaraðferð	

Margar	eigindlegar	rannsóknaraðferðir	eiga	rætur	að	rekja	í	heimspeki	fyrri	alda	og	var	

það	ekki	fyrr	en	á	síðari	hluta	20.	aldar	sem	þessar	hugmyndir	voru	þróaðar	yfir	í	ákveðnar	

rannsóknaraðferðir.	Erfitt	er	að	gera	eina	skilgreiningu	á	því	hvað	eigindlegar	

rannsóknaraðferðir	eru	þar	sem	þær	eru	mjög		fjölbreytilegar.	Þær	eiga	það	þó	flestar	

sameiginlegt	að	leitast	er	við	að	skilja	og	lýsa	ákveðnum	mannlegum	fyrirbærum,	sama	

hvers	eðlis	þau	eru	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013:239).	

Í	rannsókninni	var	notuð	aðferð	sem	nefnist	eigindleg	rannsóknaraðferð	(e.	

qualitative	research	methods).	Til	að	finna	ákveðið	sjónarhorn	á	veruleikann	eru	gerðar	

rannsóknir.	Eigindlegur	rannsakandi	notar	viðtöl	sér	til	stuðnings	við	rannsókn	sína.	Hann	

skráir	svo	viðtölin	niður	frá	orði	til	orðs	og	greinir	þau	svo	eftir	ákveðnum	þemum	og	

innihaldi,	áður	en	skýrslan	sjálf	er	skrifuð.	Eigindlegir	rannsakendur	halda	því	fram	að	best	

sé	að	rannsaka	félagsleg	fyrirbæri	í	sínu	eigin	umhverfi	til	þess	að	slíta	þau	ekki	úr	



29	

sambandi	við	sinn	rétta	ramma.	Eigindlegar	rannsóknir	eru	notaðar	þegar	ekki	er	vitað	

fyrirfram	hvað	hugsanlega	er	hægt	að	finna,	til	þess	að	skilja	hlutina	djúpum	skilningi,	

skoða	þá	í	eðlilegu	umhverfi	og	til	að	skoða	tímaröð	atburða.	Slíkar	rannsóknir	þurfa	að	

vera	trúverðugar	og	verður	að	vera	hægt	að	sýna	fram	á	að	niðurstöður	standist.		Það	er	

gert	með	því	að	afla	gagna	frá	mörgum	aðilum,	nota	fleiri	en	eina	aðferð,	fleiri	en	einn	

aðili	greinir	gögnin	eða	að	skoða	þau	út	frá	fleiri	en	einni	kenningu.	Notast	er	við	

einstaklingsviðtöl	eða	viðtöl	við	hópa	um	það	efni	sem	er	verið	að	rannsaka	og	reynt	að	

komast	að	niðurstöðum	með	því	að	nýta	sér	upplýsingar	viðmælenda	og	upplifun	þeirra.		

Veikleiki	eigindlegra	rannsóknaraðferða	er	að	ekki	er	hægt	að	búast	við	því	að	yfirfæra	

niðurstöður	rannsóknarinnar	yfir	á	aðra	hópa	eða	aðstæður.	Lesandinn	sjálfur	þarf	því	að	

dæma	um	það	hvort	eigin	aðstæður	séu	það	líkar	þeim	sem	voru	skoðaðar	í	rannsókninni,	

að	hann	geti	yfirfært	niðurstöðurnar	(Sigurlína	Davíðsdóttir,	2003:219-233,	Háskóli	

Íslands,	2014).	

Þegar	notuð	eru	viðtöl	sem	gagnasöfnunaraðferð	í	rannsóknum	er	upplýsinganna	

aflað	með	orðaskiptum.	Viðtöl	þykja	afar	hentug	þegar	rannsaka	á	reynslu	fólks	og	er	

hægt	að	nýta	þau	í	ólíkum	tegundum	rannsókna.	Þau	er	einnig	hægt	að	nota	samhliða	

öðrum	aðferðum	líkt	og	athugunum,	lífeðlisfræðilegum	mælingum,	skýrslum	og	

dagbókum.	Þegar	ákvörðun	er	tekin	um	að	notast	eigi	við	viðtöl	í	rannsókn,	byggist	sú	

ákvörðun	fyrst	og	fremst	á	því	að	það	sé	besta	aðferðin	til	að	svara	þeim	

rannsóknarspurningum	sem	leitað	er	svara	við	(Helga	Jónsdóttir,	2013:137-138).	Viðtöl	

sem	eru	notuð	í	eigindlegum	rannsóknum	eru	ýmist	opin/djúp/óstöðluð	eða	hálf	opin	en	

þau	hafa	einnig	þann	tilgang	að	lýsa	og	veita	skilning	á	ýmsum	fyrirbærum	sem	fólk	

upplifir	og	svo	að	lýsa	félagslegum	ferlum.	Viðtölin	sem	notuð	eru	felast	í	því	að	nota	

samræður	þar	sem	rannsakandi	ákveður	umræðuefnið	og	leggur	hann	sitt	af	mörkum	til	

að	nálgast	viðmælendur	á	jafningjagrundvelli.	Þegar	notuð	eru	viðtöl	í	eigindlegri	

rannsókn	er	verið	að	leita	eftir	að	ná	dýpt	í	umfjölluninni	um	viðfangsefnið.	Samskipti	í	

eigindlegum	rannsóknum	verða	einnig	mun	persónulegri	en	í	megindlegum	rannsóknum	

þar	sem	fólk	svarar	spurningalistum(Helga	Jónsdóttir,	2013:143-144).	
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5.3 Fyrirbærafræði	

Í	fyrirbærafræði	er	leitast	við	að	koma	auga	á	þemu	til	að	lýsa	fyrirbærum	eða	reynslu	

fólks.	Fyrirbærafræði	er	rannsóknaraðferð	sem	notuð	er	til	þess	að	rannsaka	reynslu	fólks	

með	opnum	huga	og	er	reynt	að	leggja	til	hliðar	fyrirframgerðar	hugmyndir	um	viðleitni.	

Upphafsmaður	þessarar	rannsóknaraðferðar	var	þýski	heimspekingurinn	Edmund	Husserl.	

Hann	sagði	að	ekki	væri	auðvelt	að	skrifa	um	fyrirbærafræði	þar	sem	hún	er	í	stöðugri	

þróun	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013:244-246).	

Rannsóknaraðferðin	byggist	á	því	að	skilja	viðleitni	fólks	með	því	að	fá	reynslu	þess	

„lánaða”	og	horfa	á	lífið	með	augum	þessarar	reynslu.	Markmið	slíkrar	

rannsóknaraðferðar	er	að	rannsaka	og	lýsa	öllum	fyrirbærum	líkt	og	mannlegri	reynslu	og	

eru	þau	rannsökuð	í	allri	sinni	hæð	og	dýpt.	Með	fyrirbærafræði	geta	rannsakendur	fengið	

aðgang	að	verðmætum	upplýsingum	sem	annars	væri	erfitt	að	fá.	Edmund	Husserl	notaði	

einkunnarorðin	„Ding	an	sich”	eða	að	hverfa	til	hlutanna	sjálfra	og	lýsa	þessi	orð	hans	

aðferðinni	vel.	Til	eru	margar	framsetningar	á	fyrirbærafræði	og	margir	hafa	komið	fram	

með	ákveðin	þrep	sem	notuð	eru	í	fyrirbærafræðinni.	Í	þessari	ritgerð	verður	þó	farið	yfir	

það	hvernig	Vancouver	skólinn	í	fyrirbærafræði	skilgreinir	það.	Skólinn	er	

fyrirbærafræðilegur	skóli	og	er	ætlast	til	þess	að	skilningur	á	mannlegum	fyrirbærum	

aukist	meðal	annars	til	þess	að	bæta	mannlega	þjónustu	líkt	og	heilbrigðisþjónustu	eða	

menntakerfið.	Því	verður	að	líta	á	hann	með	virðingu,	hlýju	og	hógværð	(Sigríður	

Halldórsdóttir,	2003:249-262).	

5.4 Þátttakendur	

Í	rannsókn	á	samningum	foreldra	við	unglinga	um	frestun	áfengisneyslu	var	auglýst	eftir	

þátttakendum	í	gegnum	vefmiðilinn	Facebook	þar	sem	fram	kom	um	hvað	rannsóknin	

væri.	Fjöldi	einstaklinga	hafði	áhuga	á	að	taka	þátt	en	aðeins	voru	valdir	6	einstaklingar,	3	

konur	og	3	karlmenn.	Einstaklingarnir	voru	valdir	með	það	í	huga	að	rannsakendur	þekktu	

þá	lítið	sem	ekki	neitt.	Þeir	voru	allir	búnir	að	ná	18	ára	aldri	og	voru	á	aldrinum	20-25	ára.	

Ákveðið	var	að	hafa	aðeins	einstaklinga	eldri	en	18	ára	til	þess	að	ekki	þyrfti	að	fá	

samþykki	foreldra	fyrir	viðtölunum.	Ekki	voru	settar	neinar	forsendur	á	vali	

einstaklinganna	nema	að	ákveðið	var	að	tala	við	þá	sem	rannsakendum	þótt	líklegast	að	

myndu	í	raun	taka	þátt	en	ekki	hætta	við	á	síðustu	stundu	en	dæmt	var	út	frá	svörum	
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einstaklinganna.	Viðtölin	voru	svo	bókuð	í	gegnum	saman	miðil	og	auglýst	var	í	upphafi	

rannsóknarinnar.	Allir	þessir	einstaklingar	gerðu	samning	við	foreldra	sína	þegar	þeir	voru	

á	unglingsárunum	og	var	bílpróf	alltaf	ávinningurinn	en	hjá	sumum	fylgdi	bíll	einnig	með.	

Fyllsta	trúnaði	var	heitið	og	nafnleynd	og	viðmælendum	eru	gefin	dulnefni.	

Sigríður	er	tuttugu	og	fjögurra	ára	sem	býr	í	Reykjavík	eins	og	staðan	er	núna	en	hún	

er	utan	af	landi.	Hún	er	búin	með	háskólagráðu	og	vinnur	í	móttöku	á	hóteli.	Hún	hefur	

alla	tíð	staðið	með	sjálfri	sér	og	tók	þá	ákvörðun	snemma	að	ætla	ekki	að	drekka	fyrr	en	

hún	væri	tilbúin	í	það.		

Gunnar	er	tuttugu	og	fjögurra	ára	og	býr	í	Reykjavík	og	stundar	nám	við	Háskóla	

Íslands.		Með	skóla	vinnur	hann	á	skóla-	og	frístundasviði	Reykjavíkurborgar.	Gunnar	hefur	

mikinn	áhuga	á	að	stunda	allskonar	íþróttir	og	stundar	meðal	annars	box	og	kraftlyftingar.	

Kristinn	er	tuttugu	og	fimm	ára	og	býr	í	Hafnarfirði.	Hann	var	við	nám	í	

Tækniskólanum	og	vinnur	nú	hjá	símafyrirtæki	við	að	sjá	um	mest	allan	tæknibúnað	

starfsfólks.	Hann	hefur	gaman	af	því	að	fara	í	sund	en	hans	helstu	áhugamál	eru	

tölvutengd.		

Edda	er	tuttugu	og	fjögurra	ára	og	er	utan	að	landi.	Hún	nemur	lögfræði	við	Háskóla	

Íslands	og	á	einungis	2	ár	eftir	í	því	námi.	Hún	hefur	gaman	að	íþróttum	og	æfir	fótbolta	

og	fer	svo	í	sund	í	frítíma	sínum.		

Þórunn	er	tuttugu	og	sex	ára	og	er	frá	Reykjavík.	Hún	vinnur	með	börnum	á	

grunnskólaaldri	og	hefur	mikið	stundað	íþróttir	í	gegnum	tíðina.	Hún	er	einnig	

skíðaþjálfari	og	ver	því	miklum	tíma	á	skíðasvæðinu	á	veturna.	Einnig	stundar	hún	fótbolta	

af	miklu	kappi.		

Óli	er	tuttugu	og	þriggja	ára	og	er	að	norðan.	Hann	flutti	til	Reykjavíkur	eftir	að	hann	

var	búinn	að	ljúka	námi	við	Verkmenntaskóla	Akureyrar	til	þess	að	fara	í	Tækniskóla	

Reykjavíkur	að	læra	forritun.	Hann	býr	með	kærustu	sinni	í	Reykjavík.	Hann	hefur	mikinn	

áhuga	á	leiklist	og	sérstaklega	dragshowi.		

5.5 Gagnaöflun	og	framkvæmd	

Rannsakendur	voru	búnir	að	búa	til	viðtalsramma	sem	stuðst	var	við	í	viðtölunum	og	voru	

spurningarnar	13	talsins.		Í	undirbúningi	viðtalanna	voru	búnar	til	spurningar	sem	gætu	
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mögulega	komið	rannsakendum	nær	því	að	finna	svar	við	rannsóknarspurningunni.	

Spurningarnar	voru	lagðar	fyrir	leiðbeinanda	áður	en	viðtölin	hófust,	til	þess	að	fá	álit	á	

þeim	og	fá	mögulega	fleiri	hugmyndir	af	spurningum.	Leiðbeinandinn	kom	með	góðar	

uppástungur	og	ábendingar	og	aðstoðaði	við	að	klára	viðtalsrammann.		

Viðmælendur	voru	valdir	með	það	í	huga	að	tengslin	væru	sem	minnst	við	báða	

rannsakendur.	Rannsakendur	skiptu	viðtölunum	á	milli	sín	og	var	spyrjandinn	ávallt	sá	

sem	þekkti	viðmælandann	minna.	Hinn	rannsakandinn	gat	þó	alltaf	gripið	inn	í	ef	mikilvæg	

spurning	kom	upp	í	hugann.	Eftir	að	búið	var	að	finna	3	einstaklinga	af	hvoru	kyni	var	haft	

samband	við	hvern	og	einn	og	fundinn	tími	fyrir	viðtal.	Viðtölin	fóru	fram	með	löngu	

millibili	og	var	hvert	viðtal	í	um	tuttugu	til	þrjátíu	mínútur	og	fóru	þau	fram	á	mismunandi	

stöðum.	

Viðtölin	voru	öll	tekin	upp	með	aðstoð	Voice	Memos	sem	er	staðlað	forrit	í	Apple	

farsímum.	Eftir	að	öll	viðtölin	voru	búin	notuðu	rannsakendur	forrit	á	netinu	til	þess	að	

rita	upp	viðtölin.	Forritið	ber	heitið	Transcribe	og	er	afar	þægilegt	til	notkunar	þegar	rita	á	

upp	viðtöl.	Í	því	eru	ýmsar	flýtileiðir	sem	hægt	er	að	nýta	sér	til	þess	að	rita	þau	upp	á	sem	

stystum	tíma.	Viðtölin	voru	svo	öll	prentuð	út	í	tveimur	eintökum	og	fóru	rannsakendur	

yfir	öll	viðtölin	í	sitthvoru	lagi	til	þess	að	þemagreina	þau.	Að	því	loknu	báru	þeir	saman	

bækur	sínar	og	fóru	dýpra	yfir	þemagreininguna,	öllum	gögnum	var	síðan	eytt	þar	sem	við	

lofuðum	viðmælendum	okkar	fullum	trúnaði	og	að	það	væri	engin	leið	að	rekja	viðtölin.		

5.6 Gagnagreining	

Þegar	búið	var	að	rita	upp	öll	viðtölin	hófst	svokölluð	gagnagreining.	Rannsóknargögn	

voru	orðin	að	rituðum	texta	og	var	hann	lesinn	að	minnsta	kosti	tvisvar	til	þrisvar	yfir	en	

það	var	gert	til	þess	að	fá	heildarmynd	af	reynslu	þeirra	sem	viðtölin	voru	tekin	við.	

Sigríður	Halldórsdóttir	(2013:290)	bendir	á	að	mikilvægt	sé	að	við	fyrstu	lesningu	eru	

viðtölin	aðeins	lesin	en	ekkert	merkt	við	neins	staðar.	Eftir	það	er	merkt	við	inni	í	

viðtölunum	það	sem	þeim	þótti	skipta	máli,	líkt	og	nemendur	gera	við	kennslubækur	

þegar	þeir	undirstrika	það	sem	er	merkilegt.	Merkingu	þeirra	atriða	sem	skipta	er	svo	

gefið	heiti	og	þeim	velt	fyrir	sér.	Þessi	aðferð	kallast	að	kóða	og	er	mikilvægt	skref	í	að	

greina	þemu	í	viðtölunum.	Rannsakendur	tóku	upp	öll	6	viðtölin	með	þónokkru	millibili	en	

byrjuðu	ekki	að	rita	þau	upp	fyrr	en	öll	voru	tilbúin.	Viðtölin	voru	rædd	og	farið	yfir	það	
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hver	möguleg	þemu	væru	í	þeim.	Einnig	var	rýnt	djúpt	í	textann	og	farið	yfir	það	sem	ekki	

var	nógu	skýrt.		

Þegar	textinn	er	flokkaður	í	þemu	getur	verið	þægilegt	að	skrifa	á	spássíuna	eitthvert	

hugtak,	orð	eða	setningu	sem	gefur	mynd	af	því	hvert	þemað	er	og	er	þetta	gert	við	öll	

viðtölin.	Til	þess	að	styðja	við	meginþemu	og	undirþemu	er	hægt	að	nota	beinar	tilvitnanir	

í	setningar	sem	komu	fram	í	viðtölunum	(Sóley	S.	Bender,	2013:307-309)	

Í	viðtölunum	voru	aðeins	notuð	meginþemu	og	skiptust	þau	í	fjögur	þemu.	Hvert	og	

eitt	þema	var	merkt	inni	í	viðtölunum	með	mismunandi	litum	svo	auðveldara	var	að	vinna	

með	hvert	og	eitt	þema.	Þemun	voru	svo	skrifuð	niður	og	dýpkuð	með	því	að	nota	beinar	

tilvitnanir	úr	viðtölunum.		
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6 Niðurstöður	

Hér	verða	niðurstöður	rannsóknarinnar	kynntar	ásamt	því	að	farið	verður	yfir	þau	þemu	

sem		greind	voru	í	viðtölunum.	Þau	þemu	sem	stuðst	var	við	voru	fjögur	talsins	og	voru	

þau	sjálfsmynd,	fjölskyldutengsl,	hópþrýstingur	og	tómstundir.	Beinar	tilvísanir	verða	

nýttar	úr	viðtölunum	sem	gefa	skýrari	mynd	af	því	viðfangsefni	sem	skoðað	var	í	

rannsókninni.	Einnig	verður	samningurinn	útskýrður	og	hvernig	viðmælendur	upplifðu	að	

hafa	gert	slíkan	samning.	

6.1 Samningurinn	

Allir	sex	einstaklingarnir	sem	teknir	voru	í	viðtöl	höfðu	gert	samning	við	foreldra	sína,	með	

mismunandi	ávinningi	en	með	því	skilyrði	að	þeir	myndu	fresta	áfengisneyslu	sinni	fram	

að	ákveðnu	aldursári.	Samningurinn	hljóðaði	upp	á	að	foreldrar	myndu	greiða	bílpróf	

og/eða	bíl	fyrir	viðkomandi	ef	unglingurinn	myndi	ekki	neyta	áfengis	fyrr	en	

bílprófsaldrinum	væri	náð.	

Flest	upplifðu	þau	samninginn	vel	og	töldu	það	að	fresta	því	að	byrja	að	drekka,	hafa	

þroskað	þau	og	gert	sjálfsmynd	þeirra	sterkari.	Gunnar	talaði	um	að	honum	hafi	ekki	þótt	

neitt	erfitt	við	að	gera	svona	samning	og	Þórunn	sagði	að	samningurinn	hafi	mótað	

ákvörðun	sína	um	drykkju.	Sigríði	og	Eddu	fannst	samningurinn	einnig	vera	jákvæður	og	

góður.	

	

Sigríður:	

„Það	var	mjög	jákvætt	fyrir	mig,	af	því	að	mér	fannst	bara	mjög	ó	kúl	að	drekka	og	

ég	var	svona	mjög	föst	á	því	að	ég	ætlaði	aldrei	að	byrja	að	drekka	og	fannst	þetta	

geðveikur	samningur.”		
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Edda:	

„Ég	ætlaði	hvort	sem	er	ekki	að	byrja	að	drekka,	held	ég,	þannig	að	þetta	var	mjög	

hentugt	sko.	Ég	gerði	þetta	þegar	ég	var	örugglega	10	ára	eða	eitthvað,	þannig	að	

ég	var	alltaf	ákveðin	í	að	drekka	ekki	fyrr	en	ég	yrði	orðin	17	ára.”		

	

Aðeins	voru	tveir	einstaklingar	af	sex	sem	stóðust	ekki	samningin	en	þrátt	fyrir	það	

upplifðu	þeir	hann	vel.		Annar	aðilinn	taldi	það	hafa	verið	ákveðna	uppreisn	að	byrja	að	

drekka	þar	sem	hann	hafði	upplifað	sig	sem	bómullarbarn	alla	sína	tíð.	Báðir	einstaklingar	

voru	þó	samviskusamir	og	létu	foreldra	sína	vita	af	því,	þegar	þeir	hófu	að	drekka.	Annar	

fékk	hluta	af	bíl	borgaðan	þrátt	fyrir	að	hafa	ekki	staðið	við	samninginn	en	hinn	þurfti	að	

greiða	sitt	bílpróf	sjálfur.		

	

Óli:	

„Ég	hafði	alltaf	verið	bara	góða	barnið	sem	að	hlýddi	öllu	sem	mamma	sagði	og	svo	

bara	varð	þetta	bara	svolítið	pínu	mikið,	fokk	jú	mamma.”	

	

Kristinn:		

„Upplifun	mín	var	alveg	ágæt	af	honum,	ég	bara..	braut	hann	því	miður.	Ég	kom	

heim,	ég	var	fullur,	fór	beint	til	foreldra	minna	og	sagði	þeim	að	ég	hefði	verið	að	

drekka..	Daginn	eftir	sögðu	þau	mér	að	ef	ég	myndi	halda	hreinskilninni	mætti	ég	

drekka	með	því	áfengi	sem	þau	gefa	mér,	ég	má	ekki	reykja.	En	þau	myndu	þá	

gefa		mér	helming	í	bíl	svo	lengi	sem	ég	myndi	fara	eftir	þessu.	Ég	stóð	við	þetta.”	

	

Það	var	mjög	áhugavert	að	skoða	svörin	frá	viðmælendum	þegar	þau	voru	spurð	

hvort	þau,	sem	foreldrar,	myndu	gera	slíkan	samning	við	börn	sín.	En	svörin	voru	í	

nokkurn	veginn	í	samræmi	við	það	hvort	þau	stóðu	við	samninginn	eða	ekki.	Allir	

sem	stóðu	við	samningin	sögðust	vilja	gera	svona	samning	við	sín	börn	auk	annars	

þeirra	sem	ekki	stóðu	við	hann.	Sá	sem	sagðist	ekki	vilja	gera	slíkan	samning	taldi	
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það	ekki	vera	gott	ráð	upp	á	tengslin	við	barnið	sitt.	Þarna	fengi	ungmennið	tækifæri	

til	þess	að	fara	á	bakvið	foreldra	sína.		

Óli:	

„mér	fannst	þetta	fáránlega	heimskulegt.	Að	mínu	mati	finnst	mér	þetta	núna	

bara,	þetta	er	alls	ekki	sniðugt	aðferð	til	að	byggja	upp	traust	með	.....myndi	ég	

segja.	Af	því	að	ég	upplifði	þetta	sem,	af	því	ég	drakk	síðan	þegar	ég	var	15		ára,	

á	sömu	önn	eða	fyrstu	önninni	í	framhaldsskóla.	Og	þá	var	þetta	einmitt	fyrst	

bara	"ókei,	ég	þarf	semsagt	að	ljúga	að	mömmu	og	pabba	núna".	Og	ég	gerði	

það	alveg	í	2	ár.	Þá	voru	þau	búin	að	borga	part	af	náminu,	en	svo	bara	eitthvað	

"neei	mér	finnst	það	illa	gert	af	mér	-	ég	vill	ekki	vera	að	ljúga	að	þeim"	þannig	

að	ég	sagði	þeim	það	og	þau	voru	ekki	sátt.”		

	

Gunnar:	

„Já, ég myndi reyna að hafa þetta aðeins lengra en 17” 

6.2 Sjálfsmynd	

Í	viðtölunum	var	ekki	spurt	beint	út	í	sjálfsmynd	þeirra	en	allir	viðmælendur	komu	inn	á	

sjálfsmynd	sína	í	viðtölunum		með	einum	eða	öðrum	hætti.		

Á	unglingsárunum	er	sjálfsmyndin	mjög	mikilvægur	þáttur	í	því	að	þroskast	og	komast	

yfir	á	fullorðinsárin	og	töluðu	þau	öll	um	það	hvernig	það	hafði	áhrif	á	þau	að	fresta	því	að	

byrja	að	drekka.		

Sigríður	bjó	út	á	landi	þegar	hún	var	unglingur	og	voru	jafningjar	hennar	byrjaðir	

snemma	að	drekka	eða	í	kringum	15	ára	aldur.	Hún	taldi	það	hafa	verið	sterkri	sjálfsmynd	

sinni	að	þakka	að	hún	hafi	ekki	byrjað	jafn	snemma	og	þau.	Það	voru	margir	sem	voru	

mjög	hissa	á	henni	en	hún	stóð	á	sínu	allan	tímann.		

Sigríður:	

„Mér	fannst	bara	geðveikt	sterkt	að	drekka	ekki.”	

„Þetta	hefur	svo	góð	áhrif	á	sjálfsmyndina	að	fresta	því	að	byrja	drekka.”	
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Þórunn	taldi	það	hafa	styrkt	sig	og	mótað	sig	heilmikið	að	hafa	frestað	því	að	byrja	að	

drekka.	Hún	taldi	það	hafa	haft	mjög	jákvæð	áhrif	á	sig	sem	einstakling.		

	

Þórunn:	

„Held	þetta	hafi	mótað	mína	ákvörðun	með	það	að	drekka	ekki	það	er	að	

segja	að	gera	svona	samning.”	

	

Óli	átti	ekki	marga	vini	í	grunnskóla	og	var	óöruggur	með	sjálfan	sig.	Þegar	hann	kom	í	

framhaldsskóla	eignaðist	hann	fleiri	vini	og	fór	að	þekkja	sjálfan	sig	betur.	Hann	

uppgötvaði	til	dæmis	að	hann	væri	fyrir	bæði	kynin	sem	var	ákveðin	léttir	fyrir	hann.		

Óli:	

„Hljómar	geðveikt	lonley,	eða	þú	veist,	geðveikt	sad,	en	ég	átti	enga	súper	

góða	vini	í	grunnskóla...	Það	að	vera	hinsvegin,	ég	er	tvíkynhneigður	hafði	

líka	mikil	áhrif.”	

	

Það	er	erfitt	að	segja	hvort	það	var	samningurinn	sem	lét	einstaklinga	upplifa	sig	sem	

sterka	persónu	með	því	að	standa	við	hann,	eða	hvort	þau	voru	þegar	búin	að	ákveða	að	

þau	ætluðu	að	standast	hann	og	voru	ekki	í	þeim	hugleiðingum	að	hefja	drykkju	fyrir	17	

ára	aldur.	Engu	að	síður	hefur	hann	verið	ákveðin	hvatning	fyrir	þá	sem	höfðu	ákveðið	að	

byrja	ekki	að	drekka	og	líka	fyrir	þá	sem	höfðu	ekki	hugsað	mikið	út	í	það	og	horfðu	á	

þetta	sem	styrkleika	hjá	sér.	

	

6.3 Fjölskyldutengsl	

Þeir	sem	stóðu	við	samninginn	sýndu	augljós	merki	þess	að	hafa	átt	gott	samband	við	

foreldra	sína	á	yngri	árum	með	því	til	dæmis	að	hafa	varið	miklum	tíma	með	foreldrum	

sínum.		
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Sigríður:	

„Þau	eru	vel	menntuð	og	mikið	fyrir	ferðalög	og	aðalega	það	sem	ég	hef	verið	

spenntust	fyrir	og	við	höfum	rosalega	mikið	verið	saman	alltaf.”	

	

Þeir	tveir	einstaklingar	sem	ekki	áttu	í	góðum	tengslum	við	foreldra	sína	sýndu	það	

greinilega	og	voru	það	þeir	sem	stóðu	ekki	við	samninginn.	Þeir	virtust	ekki	hafa	varið	

miklum	tíma	með	foreldrum	sínum	á	yngri	árum.	Óli	talaði	um	að	foreldrar	hans	hefðu	

verið	miklu	eldri	en	hann	sjálfur	að	það	hefði	haft	mikil	áhrif	á	hann.	Það	lýsti	sér	til	dæmis	

þannig	að	þegar	hann	var	kominn	á	unglingsárin,	leit	hann	frekar	upp	til	systur	sinnar	sem	

er	nær	honum	í	aldri	en	samt	er	hún	21	ári	eldri	en	hann.	Óli	nefndi	að	það	gæti	verið	að	

mikill	aldursmunur	hafi	verið	stór	ástæða	þess	að	ekki	voru	betri	tengsl	á	milli	hans	og	

foreldranna.	Breyttir	tímar	gætu	einnig	haft	mikil	áhrif	því	hann	vill	meina	að	foreldrar	

sínir	séu	af	gömlu	kynslóðinni.	Óli	segist	vera	tvíkynhneigður	og	var	það	til	dæmis	aldrei	

rætt	innan	veggja	heimilisins	og	þar	af	leiðandi	hefur	honum	aldrei	þótt	hann	vera	

samþykktur	af	foreldrum	sínum.		

Óli:		

„Ég	get	ekki	treyst	þeim	fyrir	hverju	sem	er	og	við	erum	ekki	það	náin.”	

	

Kristinn	sagðist	hafa	verið	hreinskilinn	þegar	hann	drakk	í	fyrsta	skipti.	Hann	var	viss	um	

að	foreldrar	hans	myndu	hvort	sem	er	frétta	að	hann	hefði	brotið	samninginn,	svo	hann	

sagði	þeim	bara	strax	frá	því.	Þannig	vonaðist	hann	til	þess	að	þau	myndu	því	lina	

samninginn	örlítið	af	því	að	hann	var	svo	hreinskilinn	við	þau.	Það	var	í	fyrstu	vikunni	í	

framhaldsskóla	sem	hann	braut	samninginn	en	ekki	kom	nánar	fram	hvernig	það	átti	sér	

stað	og	því	erfitt	að	áætla	hvort	það	hafi	verið	vegna	áhrifa	hópþrýstings	og/eða	jafningja.	

Viðmælendurnir	voru	einnig	spurðir	að	því	hvernig	fyrirmyndir	þeim	fannst	foreldrar	

sínir	vera	á	þessum	árum	og	voru	frekar	mismunandi	svör	frá	þeim.	Foreldrar	virtust	vera	

góðar	fyrirmyndir	í	flestum	viðtölum	en	var	einn	viðmælandinn	sem	fannst	þau	langt	því	

frá	að	vera	góðar	fyrirmyndir.	Það	var	áhugavert	að	þeir	sem	ekki	stóðu	við	samninginn	

litu	á	foreldra	sína	sem	slæmar	fyrirmyndir.	
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Kristinn:		

„Hræðileg..	þau	reyktu	og	drukku	eins	og	enginn	væri	morgundagurinn..	Þau	

voru	með	bjór	í	sitthvorri	höndinni	þegar	þau	gerðu	þennan	samning.”	

	

Óli:		

„Uhm,	alveg	ágætar.	En	ég	einhvern	veginn,	ég	veit	að	það	er	pínu	spes,	en	

ég	hef	einhvern	veginn	horft	í	aðrar	áttir	með	mínar	fyrirmyndir	í	lífinu.	Ég	

held	að	það	sé	aðallega	af	því	að	semsagt,	foreldrar	mínir	eru..	Pabbi	minn	

er	65	og	mamma	62.	Ég	held	að	það	sé	af	því	að	foreldrar	mínir	eru	það	

mikið	eldri	heldur	en	foreldrar	flestra	á	mínum	aldri.”		

	

Þeir	sem	stóðu	við	samninginn	höfðu	gott	að	segja	um	foreldra	sína.	Það	er	því	hægt	að	

áætla	að	þeir	sem	líta	upp	til	foreldra	sinna	muni	frekar	standa	við	samninginn	heldur	en	

aðrir.	Þess	vegna	er	mikilvægt	að	skoða	hvernig	samband	er	á	milli	foreldra	og	barna	

þeirra	þegar	gerðir	eru	svona	samningar.	Gunnar	missti	föður	sinn	á	táningsaldri	og	lýsti	

hann	því	aðeins	móður	sinni.	Hann	leit	á	móður	sína	sem	góða	fyrirmynd	á	þessum	árum	

þar	sem	hún	hvorki	reykti	né	drakk	áfengi.	Sigríður	leit	einnig	mikið	upp	til	foreldra	sinna.	

Hún	lýsti	þeim	sem	heilbrigðum,	skemmtilegum	og	góðum	foreldrum.	Þau	vörðu	miklum	

tíma	saman	á	unglingsárum	hennar.	Einnig	sagði	Sigríður	að	hún	og	foreldrar	hennar	væru	

mjög	góðir	vinir.	Þórunn	og	Edda	voru	báðar	á	sama	máli	um	að	foreldrar	þeirra	hafi	verið	

góðar	fyrirmyndir.	

Þórunn:		

„Mjög	góðar	fyrirmyndir	íþróttalega	séð	og	allt	það	skilurðu.	En	ég	meina,	

mamma	reykti	þegar	ég	var	yngri	og	pabbi	reykir	svona	við	og	við.	Þau	buðu	

í	mat	og	fengu	sér	rauðvín	eða	hvítvín,	bara	svona	eins	og	eðlilegir	foreldrar	

gera	held	ég..	En	þau	voru	ekkert	blindfull	fyrir	framan	mig	sko.”	

Edda:		
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„Þau	voru	svona,	miklir	pepparar.	Ég	var	kannski	smá	bómullarbarn.	Þau	

sko,	þú	veist,	ég	var,	eins	og	í	tónlistarskólanum	og	það	gekk	mjög	illa	en	

þau	voru	alltaf	bara	“þetta	er	frábært”	og	voru	alltaf	að	hvetja	mig	til	að	

halda	áfram.	Þrátt	fyrir	að	ég	hafi	ekkert	átt	erindi	þar.	Pabbi	var	

fótboltaþjálfarinn	minn.	Mamma	og	pabbi	fóru	alltaf	í	allar	fótboltaferðir.	

Alltaf	og	öll	sumrin	voru	alltaf	bara,	ferðalög	og	eitthvað,	hingað	og	

þangað.”	

	

6.4 Jafningjar	

Á	unglingsárunum	hafa	jafningjar	mikil	áhrif	á	ungmenni	og	geta	haft	áhrif	á	margt	í	

kringum	þau.	Í	þessari	rannsókn	koma	jafningjar	mikið	við	sögu	þar	sem	þeir	geta	haft	

mikil	áhrif	á	viðmælendur	okkar	á	það	hvort	þeir	hefðu	staðið	við	samninginn	eða	ekki.	

Tveir	viðmælenda	okkar	voru	frekar	félagslega	einagraðir	og	því	hægt	að	telja	að	þeir	hafi	

ekki	orðið	fyrir	hópþrýstingi	frá	jafnöldrum.	

	

Gunnar:		

„Ég	var	ekki	í	þannig	félagskap	að	það	var	áfengi	með.”	

Á	sama	tíma	voru	aðrir	viðmælendur	sem	áttu	marga	vini	og	mættu	stundum	í	partý	þar	

sem	vinir	þeirra	voru	að	drekka	en	ekki	þau	sjálf.	Á	svoleiðis	tímum	hefði	getað	verið	

auðvelt	að	hætta	við	samninginn	til	þess	eins	að	ganga	í	augun	á	jafningjum	sínum.		

Kristinn	átti	til	dæmis	kærustu	á	þessum	tíma	og	hafði	hún	greiðan	aðgang	að	bæði	

áfengi	og	sígarettum	og	fannst	honum	oft	á	tíðum	erfitt	að	nota	þessi	efni	ekki	með	

henni.			

	

Kristinn:	

„Ég	var	á	tölvubrautinni	þannig	ég	eyddi	öllum	mínum	helgum	með	félögum	

mínum	að	spila	tölvuleiki.”		
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„Að	vera	alltaf	bara	heima	um	helgar	og	hafa	engan	til	þess	að	fara	út	að	

djamma	með	á	meðan	hinir	í	bekknum	voru	á	fylleríi.”	

	

Þórunn	stóð	við	samninginn	en	hún	sagði	að	hún	hefði	þó	stundum	fengið	sér	sopa	hjá	

vinum	sínum	en	hana	langaði	aldrei	að	vera	full.	Hún	var	alltaf	með	vinum	sínum	þegar	

þau	voru	að	drekka	en	henni	fannst	þau	vera	asnaleg	þegar	þau	voru	full.		

	

Þórunn:	

„Allar	mínar	vinkonur	voru	í	íþróttum	og	æfa	mikið	og	við	vildum	ekki	

skemma	það	með	því	að	byrja	að	drekka.”	

	

Edda	sagðist	aldrei	hafa	upplifað	pressu	frá	vinum	sínum	að	byrja	að	drekka	þrátt	fyrir	að	

þeir	væru	byrjaðir	að	drekka.	Þeir	vissu	flestir	af	samningnum	sem	hún	var	með	en	þrátt	

fyrir	hann	langaði	hana	ekki	að	byrja	að	drekka.	Það	má	því	segja	að	jafningjar	sem	hún	

umgekkst	höfðu	ekki	haft	mikil	áhrif	á	hana.		

	

Sigríður:	

„Já,	ég	myndi	segja	það.	Út	af	því	að	allar	bestu	vinkonur	þínar	eru	byrjaðar	

að	drekka	og	ég	var	alltaf	bara	edrú	og	fór	oftast	bara	fyrr	heim	því	ég	

nennti	ekki	meira	rugli.”	

	

Sigríður	hins	vegar	reyndi	að	fela	samninginn	fyrir	vinum	sínum	því	þegar	hún	var	byrjuð	

að	fara	í	partý	með	vinum	sínum	fannst	henni	þessi	samningur	ekkert	rosalega	spennandi	

lengur.	Henni	fannst	pínu	vandræðalegt	að	vera	alltaf	bara	með	gos	á	meðan	aðrir	voru	

með	áfengi.	Henni	var	oft	boðnir	drykkir	og	fékk	hún	stöku	sinnum	augnaráð	sem	lýsti	sér	

í	því	að	horft	var	á	hana	eins	og	það	væri	eitthvað	að	henni	af	því	að	hún	drykki	ekki.	
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6.5 Tómstundir	

Allir	viðmælendur	okkar	höfðu	mikið	tengst	skipulögðum	tómstundum	í	gegnum	lífið	en	

aðallega	á	yngri	árum.	Þegar	þau	voru	yngri	voru	þau	öll	í	skipulögðum	tómstundum.	

Sigríður	var	í	mjög	fjölbreyttum	afþreyingum	á	sínum	yngri	árum.	Hún	var	í	kirkjustarfi,	

lúðrasveit,	skólasveit,	kór	og	nemendaráði.	Seinna	meir	fór	hún	svo	í	blak	og	leikfélag	og	

var	í	því	öll	framhaldsskólaárin.	Í	dag	er	hún	ekki	í	neinum	skipulögðum	tómstundum.		

	

Sigríður:		

„Ekkert	sérstakt,	nema	þá	bara	ræktina.”		

	

Þórunn	sagðist	alltaf	hafa	æft	bæði	fótbolta	og	skíði	á	sínum	yngri	árum	og	í	dag	æfir	hún	

fótbolta,	skíði	og		þjálfar	yngri	krakka	á	skíðum.		

Gunnar	stundar	íþróttir	af	miklu	kappi	og	hefur	það	frekar	aukist	eftir	því	sem	hann	

varð	eldri.	Hann	hefur	æft	box	í	6	ár,	var	í	körfubolta	með	meistaraflokk,	prófaði	fullorðins	

fimleika	fyrir	stuttu	og	stefnan	tekin	á	að	prófa	ólympískar	lyftingar	svo	dæmi	séu	nefnd.	

Kristinn	sagðist	hafa	æft	sund	í	8	ár	og	átti	hann	íslandsmet	í	einhvern	tíma.	Einnig	var	

hann	í	klifri	og	skátum	og	æfði	karate,	fótbolta	og	handbolta.	Á	framhaldsskólaárunum	fór	

hann	öðru	hverju	í	sund	en	hætti	öllu	öðru	strax	eftir	grunnskólann.	

	

Kristinn:		

„Ömm,	nei	því	miður..	Mjög	takmarkað.	Ég	er	ekta	tölvunörd,	ég	sit	heima	í	

tölvunni	þegar	ég	er	ekki	að	vinna	í	tölvunni.	Ég	reyndar	vinn	ofboðslega	

mikið,	þannig	að	mínar	tómstundir	eru	að	halda	áfram	að	vinna	þegar	ég	er	

búin	að	vinna.”	

	

Edda	æfði	fótbolta	þegar	hún	var	yngri.	Í	dag	fer	hún	einu	sinni	í	viku	í	innanhús	

fótbolta	og	þess	á	milli	í	sund.	
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Óli	er	mikill	áhugamaður	um	dragshow	og	tekur	reglulega	þátt	í	slíkum	uppsetningum,	

annars	hefur	hann	áhuga	á	tölvuleikjum	og	finnst	gaman	að	hanga	með	vinum.		

Óli:		

„Ég	hef	mikinn	áhuga	á	tölvuleikjum	og	tölvuleikjagerð.	Mér	finnst	svo	

gaman	að	hanga	með	vinum	og	drekka..	eða	ekki..	mér	finnst	rosalega	

gaman	að	skemmta	mér	með	skemmtilegu	fólki.”		

	

Á	yngri	árum	æfði	hann	á	trompet,	var	mikið	í	leiklist	og	í	fimleikum.	Óli	talar	um	að	

hann	hafi	í	raun	ekki	haft	mikinn	áhuga	á	þeim	tómstundum	sem	hann	stundaði	þegar	

hann	var	yngri,	það	var	eitthvað	sem	hann	gerði	fyrir	mömmu	sína,	því	hún	vildi	að	hann	

væri	að	stunda	tónlistarnám	og	leiklist.	

Áhugavert	var	að	sjá	að	allir	viðmælendur	okkar	tóku	mikinn	þátt	í	skipulögðum	

tómstundum	á	sínum	yngri	árum.	Það	skiptist	þó	þannig	að	þeir	tveir	sem	ekki	stóðu	við	

samninginn	voru	ekki	duglegir	að	stunda	tómstundir	á	unglingsárum	sínum	á	meðan	hinir	

voru	það.		
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7 Umræður	

Markmiðið	með	rannsókninni	var	að	finna	út	hver	væri	upplifun	ungmenna	af	því	að	gera	

samning	við	foreldra	sína	um	að	fresta	áfengisdrykkju.	Það	er	ansi	algengt	að	foreldrar	

geri	samning	við	unglinga	sína,	um	að	þau	fresti	því	að	byrja	drekka	gegn	því	að	foreldrai	

greiði	fyrir	þau	bílpróf,	helming	í	bíl	eða	álíka	ávinning.	

Vert	er	að	taka	það	fram	að	af	sex	einstaklingum	voru	fjórir	sem	stóðust	samninginn	

og	upplifðu	hann	á	góðan	hátt	og	vilja	rannsakendur	meina	að	þar	komi	fjölskyldutengsl	

sterk	inn.	Þeir	einstaklingar	sem	stóðu	við	samninginn	upplifðu	mikið	traust	og	góð	

samskipti	við	foreldra	sína	en	þeir	tveir	sem	ekki	stóðust	samninginn	sögðust	ekki	hafa	átt	

góð	tengsl	við	foreldra	sína.	Með	því	að	skoða	viðtölin	hjá	þeim	sem	ekki	stóðu	við	

samninginn	er	því	hægt	að	spyrja	sjálfan	sig	að	því	hvort	það	sé	í	raun	einhver	hvati	að	

gera	samning	líkt	og	þennan	við	ungmenni	sem	mögulega	eiga	ekki	góð	tengsl	við	foreldra	

sína.	Það	er	því	hægt	að	áætla	að	ef	samningurinn	er	gerður	í	slíkum	fjölskyldum,	mun	

hann	aðeins	ganga	upp	ef	ungmennið	vill	fresta	drykkjunni	fyrir	sjálft	sig,	en	ekki	fyrir	

foreldra	sína.	Það	sýndi	sig	svo	að	þeir	sem	upplifðu	gott	samband	við	foreldra	sína	gátu	

lýst	þeim	sem	góðum	fyrirmyndum	og	að	þau	væru	vinir	en	það	virðist	skipa	miklu	máli.	

Það	gefur	því	vísbendingu	um	að	þeir	hafi	búið	við	leiðandi	uppeldishætti.	Leiðandi	

foreldrar	virðast	vera	meiri	vinir	barnanna	sinna	heldur	en	foreldrar	sem	nota	aðra	

uppeldishætti.	Þar	af	leiðandi	myndast	meira	traust	á	milli	foreldra	og	barna	þeirra.	Því	er	

mikilvægt	að	foreldrar	og	börn	séu	meiri	jafningjar,	í	stað	þess	að	foreldrar	skipi	þeim	

stöðugt	fyrir.	Rannsakendur	veltu	því	mikið	fyrir	sér	að	það	væri	í	raun	ekki	hægt	að	

ákveða	fyrirfram	hvort	slíkir	samningar	væru	gagnlegir	nema	fyrr	en	á	unglingsárin	væri	

komið,	til	þess	að	sjá	hvort	ungmennið	sé	í	góðum	tenglsum	við	foreldra	og	sýni	þá	

hegðun	að	hann	muni	reyna	að	standast	hann	en	ekki	að	fara	á	bakvið	foreldra	sína.		

Allir	viðmælendurnir	voru	duglegir	að	stunda	skipulagðar	tómstundir	þegar	þeir	voru	

á	yngri	árum	líkt	og	að	æfa	einhvers	konar	íþróttir,	tónlist	og	leiklist.	Nokkrir	töluðu	um	að	

áhuginn	fyrir	því	að	byrja	drekka	hafi	ekki	verið	mikill	þar	sem	þeir	vildu	ekki	skemma	fyrir	

sér	í	þeirri	íþrótt	sem	þeir	stunduðu	og	voru	einnig	í	þannig	hóp	að	ekki	átti	við	að	byrja	að	
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drekka.	Það	má	því	álykta	að	íþróttir	séu	góð	forvörn	fyrir	þá	sem	stunda	þær.	Innan	

íþróttaiðkunnarinnar	myndast	oft	góð	vinasambönd	og	má	áætla	að	slík	vinasambönd	hafi	

góð	áhrif,	ungmennin	geta	stutt	hvort	annað	bæði	í	tómstundastarfinu	en	einnig	geta	þau	

staðið	saman	gegn	því	að	verða	fyrir	hópþrýstingi.	Líkt	og	fram	kemur	hér	að	ofan	segir	að	

það	að	stunda	skipulagðar	tómstundir	hefur	góð	áhrif	á	einstaklinginn	og	hefur	það	gott	

forvarnargildi.		

Þegar	upplifun	á	samningnum	var	erfið	eða	löngun	í	það	að	prófa	að	drekka	kom	upp	

var	það	yfirleitt	í	jafningjahópi.	Unglingurinn	var	í	gleðskap	þar	sem	margir	af	jafnöldrum	

hans	voru	að	drekka	og	vakti	þetta	upp	forvitni.	Það	er	því	hægt	að	álykta	að	

hópþrýstingur	frá	jafnöldrum	sé	það	sem	gerði	það	að	verkum	að	fyrsti	sopinn	var	tekinn.	

Þó	voru	flestir	sem	tilheyrðu	vinahópi	þar	sem	áfengisneysla	var	ekki	viðhöfð	á	þeim	tíma	

sem	samningurinn	var	í	gildi.	Tveir	einstaklingar	áttu	ekki	marga	vini	í	grunnskóla	og	

upplifðu	ekki	að	vera	að	fara	mikið	í	gleðskap	um	helgar,	þeir	voru	frekar	heima	í	tölvunni	

eða	vörðu	tímanum	fjölskyldum	sínum.	Þeir	töldu	sig	þó	ekki	hafa	byrjað	að	drekka	þótt	

þeir	hefðu	farið	í	gleðskap	á	þessum	tíma.		

Ef	hópþrýstingur	er	það	mikill	að	hann	hefur	áhrif	á	ungmenni,	getur	það	verið	vegna	

þess	að	einstaklingurinn	sjálfur	hefur	ekki	nægilega	sterka	sjálfsmynd.	Einstaklingur	sem	

hefur	sterka	sjálfsmynd	er	oftast	ákveðinn	og	stendur	við	sínar	ákvarðanir	þrátt	fyrir	að	

verða	fyrir	þrýsingi	frá	jafningjum	eða	öðrum.	Hinsvegar	þeir	sem	byrja	vegna	

hópþrýstings	eru	meira	forvitnir	og	prufa	kannski	að	fá	sér	sopa	og	drekka	svo	ekki	aftur	

fyrr	en	mörgum	mánuðum	seinna.	Þó	voru	flestir	sem	tilheyrðu	vinahóp	þar	sem	

áfengisneysla	var	ekki	viðhöfð	á	þeim	tíma	sem	samningurinn	var	í	gildi.		

Þegar	spurt	var	í	viðtölunum	hvort	viðmælandi	myndu	gera	samning	við	sín	börn	

þegar	að	því	kæmi	töldu	allir	nema	einn	það	mjög	líklegt.	Ástæðan	væri	sú	að	þau	höfðu	

upplifað	samninginn	vel	og	töldu	hann	hafa	haft	góð	áhrif	á	þau	sjálf.	Sumir	vildu	jafnvel	

hafa	hann	lengur	en	bara	til	17	ára	eins	og	flestir	samningarnir	voru,	og	þannig	fresta	

áfengisdrykkju	en	lengur.	Sá	sem	braut	samninginn,	taldi	þetta	ýta	undir	þá	tilhneigingu	

að	fara	á	bakvið	foreldra	sína.	Hann	taldi	þetta	frekar	að	ýta	undir	það	að	unglingurinn	

færi	að	ljúga	að	foreldrum	sínum	og	myndi	ekki	segja	þeim	ef	hann	væri	byrjaður	að	

drekka.	Þar	af	leiðandi	myndi	traust	á	milli	foreldra	og	ungmenna	verða	slæmt.	
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Niðurstöður	okkar	í	rannsókn	þessari	geta	því	gefið	vísbendingar	um	að	upplifunin	af	

samningnum	fer	því	að	mestu	leyti	eftir	því	í	hvernig	tengslum	unglingurinn	er	við	foreldra	

sína.	Ef	tengslin	eru	góð,	ætti	slíkur	samningur	að	vera	góð	leið	en	ef	tengslin	eru	ekki	góð,	

er	ekki	hægt	að	gera	ráð	fyrir	því	að	hann	virki	sem	forvörn.Það	er	þó	ekki	hægt	að	

fullyrða	það	því	nauðsynlegt	er	að	reikna	með	öllum	hinum	þáttunum	sem	voru	taldir	

upp.	Einnig	má	nefna	að	strax	í	byrjun	æviskeiðs	þarf	barn	á	sjálfsstyrkingu	að	halda	frá	

því	félagslega	umhverfi	sem	það	elst	upp	í	og	má	þar	nefna	fjölskyldu,	skóla,	nágranna	og	

þá	sem	tengjast	barninu	mest.	Með	því	verður	barnið	líklegra	til	þess	að	standa	á	sínum	

skoðunum	þegar	það	verður	eldra	og	búa	yfir	sterkri	sjálfsmynd	þegar	það	stendur	frammi	

fyrir	því	að	taka	sínar	eigin	ákvarðanir.	Það	er	því	hægt	að	segja	að	foreldrar	geti	í	raun	

haft	áhrif	strax	frá	fyrsta	æviskeiði	og	þar	til	unglingsárin	taka	við.		

Við	höfum	báðar	mikinn	áhuga	á	ungmennum	og	þá	sérstaklega	vímuefnanotkun	

þeirra	og	hvað	það	er	sem	getur	frestað	drykkju	hjá	þeim.	Þessi	hugmynd	að	skoða	

„gulrót“	sem	foreldrar	gefa	ungmennum	sínum	kom	upp	þegar	nákominn	drengur	var	ekki	

byrjaður	að	drekka	og	orðin	tvítugur.	Ástæðan	var	sú	að	hann	hafði	gert	samning	við	

foreldra	sína	um	að	byrja	ekki	að	drekka	fyrr	en	hann	hefði	náð	bílprófsaldri,	hann	stóð	við	

það	og	hafði	svo	ekki	neinn	áhuga	á	því	að	byrja	að	drekka	eftir	það	og	hefur	enn	ekki	

byrjað.	Þar	kom	upp	efnið	sem	við	sáum	að	hægt	væri	að	skoða	og	hvort	þetta	væri	

eitthvað	sem	virkaði.	Hvorug	okkar	gerði	svona	samning	og	vorum	við	báðar	sannfærðar	

um	að	það	væri	ekki	jákvætt	að	gera	slíkan	samning,	þarna	væri	verið	að	bjóða	

ungmennum	upp	á	að	fara	á	bakvið	foreldra	sína.		

Þegar	viðtölum	lauk	og	greining	hófst	höfðum	við	breytt	um	skoðun.	Með	öðrum	

orðum	hefur	álit	okkar	breyst	gagnvart	þessari	aðferð	í	forvörnum,	því	það	er	margt	sem	

spilar	inn	í	þegar	slíkur	samningur	er	gerður.	Má	þar	nefna	hvernig	samband	á	milli	

foreldra	og	ungmennis	er,	hvort	ungmennið	stundi	einhverjar	skipulagðar	tómstundir,	í	

hvernig	jafningjahóp	hann	er	og	svo	framvegis.	Við	vorum	með	mjög	opinn	huga	gagnvart	

niðurstöðunum,	þetta	var	spennandi	og	skemmtilegt	verkefni	sem	okkur	þætti	gaman	að	

taka	skrefinu	lengra	og	ræða	við	foreldra	sem	hafa	gert	svona	samning	við	ungmennið	sitt	

og	hvernig	þau	sem	foreldrar	upplifðu	það.	Þetta	verkefni	gæti	verið	byrjunin	á	öðru	

stærra	verkefni	þar	sem	skoðuð	yrði	hlið	foreldra	á	samningnum	en	í	þessu	verkefni	er	

aðeins	skoðuð	hlið	ungmenna	á	samningnum	og	þeirra	upplifun.	
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