
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannabisneysla íslenskra ungmenna og 
uppeldisaðferðir foreldra 

 

 

 

Bergljót María Sigurðardóttir og Kári Erlingsson 
 

 

 

 
 

HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 
 
 
 
 
Lokaverkefni til 
 
BA gráðu í sálfræði 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hug- og félagsvísindasvið 
 
Maí 2017 

  



 

 

 
Kannabisneysla íslenskra ungmenna og 

uppeldisaðferðir foreldra 
 
 
 
 

Bergljót María Sigurðardóttir 
Kári Erlingsson 

 
 

12 eininga lokaverkefni  

 sem er hluti af 

Bachelor of Arts-prófi í sálfræði 

 

 

 

 

Leiðbeinandi 

Kjartan Ólafsson 

 

 

 

 

 

Félagsvísindadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, maí 2017 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Titill: Kannabisneysla íslenskra ungmenna og uppeldisaðferðir foreldra 

Stuttur titill: Kannabisneysla íslenskra ungmenna  

12 eininga lokaverkefni sem er hluti af Bachelor of Arts-prófi í sálfræði 

 

Höfundarréttur © 2017  Bergljót María Sigurðardóttir og Kári Erlingsson 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Félagsvísindadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Bergljót María Sigurðardóttir, Kári Erlingsson, 2017, B.A. verkefni, félagsvísindadeild, 

hug- og félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 46 bls. 

 

Akureyri, maí, 2017 

HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Running head: KANNABISNEYSLA ÍSLENSKRA UNGMENNA                                         i       

 

 

 

 

 

 

 

Við lýsum því her með yfir að við ein erum höfundar þessa verkefnis 

og það er ágóði eigin rannsókna 

 

_____________________________________ 

Bergljót María Sigurðardóttir 

 

_____________________________________ 

Kári Erlingsson 

 

 

 

 

 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum  

til BA-prófs við Hug- og félagsvísindasvið 

 

_____________________________________ 

Kjartan Ólafsson 

  



KANNABISNEYSLA ÍSLENSKRA UNGMENNA ii 

Útdráttur 

Neysla ungmenna á kannabis eykur líkur á fíkn og getur leitt til geðrænna vandamála hjá 

viðkomandi einstaklingum með tilheyrandi samfélagslegum kostnaði. Í ljósi þessa er 

mikilvægt að finna verndandi þætti sem fresta eða koma í veg fyrir slíka áhættuhegðun. Í 

þessari ritgerð er fjallað um hvernig mismunandi uppeldisaðferðir foreldra tengjast 

kannabisnotkun ungmenna í 10. bekk grunnskóla á Íslandi. Til þess er notast við gögn úr 

þýðisrannsókninni „Ungt fólk 2016.“ Þeir þættir sem litið var á í úrvinnslu gagna voru 

samvera með foreldrum, stuðningur og eftirlit þeirra og reglur á heimili. Aðeins 7,1% 

ungmennanna höfðu einhvern tímann notað kannabis. Prófuð var sú rannsóknartilgáta að 

tengsl væru á milli allra fjögurra fyrrnefndra uppeldisþátta og kannabisneyslu ungmenna 

þegar stjórnað væri fyrir kynferði, fjárhagstöðu fjölskyldunnar og viðhorfi jafningja gagnvart 

kannabisneyslu. Niðurstöður leiddu í ljós að neikvætt samband var milli samveru með 

foreldrum, stuðnings og eftirlits annars vegar og þess að prófa kannabisefni.  Jákvæð tengsl 

fundust hins vegar milli reglna á heimili og kannabisneyslu. Hin neikvæðu tengsl milli 

samveru, stuðnings og eftirlits við kannabisnotkun ungmenna eru í takt við fyrri rannsóknir. 

Við mat á áhrifum mismunandi þátta á líkur á að hafa prófað kannabisefni mátti sjá mikil 

verndandi áhrif eftirlits foreldra og samveru við þekkta áhættuþætti, svo sem 

fjárhagsvandræða og jákvæðu viðhorfi jafningja gagnvart kannabisneyslu. Þá mátti sjá að 

strangar reglur á heimili tengdust ekki auknum líkum á kannabisnotkun, ef mikið eftirlit 

fylgdi. 

Lykilorð: Kannabisneysla, ungmenni, uppeldisaðferðir 
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Abstract 

Cannabis use in adolescence is associated with increased risk of experiencing mental 

problems and addiction, with associated costs for society. It is therefore important to 

investigate the protecting factors that can reduce the likelihood of use. In this study, we 

examine how different parenting styles affect the probability of Icelandic 16-year-old having 

used cannabis. We use data from the “Ungt fólk” 2016 survey. The factors investigated are 

support, time spent with parents, supervision and rules. Only 7.1% of the respondents had 

used cannabis. Our thesis was that with increased rules, parental supervision, support and time 

spent with parents, the changes of cannabis use would decline, also when controlling for 

gender, peer-pressure and family economic status. The results show that the more time spent 

with parents, increased support and supervision is associated with a lower probability of teen 

cannabis use.  This is in line with results from other studies. On the other hand, more rules 

were associated with an increased probability of teen cannabis use. The results further show 

that the protective effect of parental supervision and time spent with parents on known risk 

factors such as poor family economic status and having peers with a positive attitude to 

cannabis use. Having strict rules did not increase the risk of teen cannabis use, if accompanied 

by a high amount of supervision.  

Keywords: Cannabis use, adolescene, parenting styles 
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Inngangur 

Áfengis-, tóbaks og vímuefnaneysla eru stórt heilsuvandamál í heiminum. Upphaf 

slíkrar neyslu er oftast á unglingsárum sem að því leyti eru mikilvæg mótunarár í lífi 

einstaklingsins.  Af ýmis konar áhættuhegðun er vímuefnanotkun sú sem er einna skaðlegust 

(Bauman og Phongsavan, 1999). Kannabis er það ólöglega fíkniefni sem er mest notað í 

Evrópu af öllum aldurshópum, um 16% Evrópubúa á aldrinum 15 – 24 ára hafa notað 

kannabisefni síðastliðið ár, af þeim eru karlmenn tvöfalt fleiri en konur (European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction, 2014).   

Heilsufarshætta af kannabisneyslu 

Einn af hverjum tíu kannabisnotendum þróar með sér kannabisfíkn. Þeir sem byrja að 

nota kannabisefni á unglingsaldri eru í meiri hættu að þróa með sér kannabisfíkn en þeir sem 

fyrst nota kannabisefni eldri, þar er hlutfallið um einn af hverjum sex. Neysla sem hefst á 

unglingsárum virðist auk þess leiða hraðar til kannabisfíknar (Hall, Renström og Paznyak, 

2016; Anthony, Chen og Storr, 2005; Winters og Lee, 2008; Behrendt, Wittchen, Höfler, Lieb 

og Beesdo, 2009). Líkur á að þróa vímuefnafíkn minnkar hins vegar um 4% fyrir hvert ár sem 

upphaf neyslu seinkar (Grant og Dawson, 1998). Í þessu sambandi má nefna að í Hollandi var 

rannsakað hvort aukning á kannabisneyslu þar í landi á árunum 1988-1996 hefði fylgni við að 

neyslan byrjaði fyrr. Í ljós kom að meðaldur þeirra sem byrjuðu í neyslu lækkaði úr 15 ára í 

14 á tímabilinu. Einnig að þeir sem byrjuðu að nota efni 13 ára árið 1996 voru í 41% tilfella 

enn neytendur nokkrum árum seinna (Monshouwer, Smit, De Graaf, Van Os og Vollebergh, 

2005). Allt bendir því til að fólk sem byrjar í kannabisneyslu á unga aldri sé líklegra til að 

verða reglulegir neytendur.  

Heilsufarstengdur- og félagslegur kostnaður samfélagsins vegna kannabisneyslu er 

helst til kominn vegna þeirra sem eru í reglulegri neyslu og hafa verið í neyslu til langs tíma. 
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Styrkur vímugjafans í kannabisefnum sem eru í umferð í Evrópu hefur farið vaxandi og eru 

neytendur því í enn frekari hættu á að upplifa bæði bráð- og langvarandi heilsufarsvandamál 

tengd neyslunni (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2014). 

Ungmenni sem byrja að nota kannabisefni eru þar að auki tvisvar til fjórum sinnum líklegri en 

fullorðnir til að upplifa klínísk einkenni tengd kannabisfíkn innan tveggja ára frá því að neysla 

hefst (Chen, Storr og Anthony, 2009). Regluleg kannabisneysla ungmenna hefur verið tengd 

þunglyndiseinkennum, verri andlegri og líkamlegri heilsu, slysum og sjálfsvígshættu. Einnig 

hefur kannabisneysla verið tengd brottfalli úr skóla, en því fyrr sem neysla hefst þeim mun 

líklegra er brottfall (Bauman og Phongsavan, 1999; Hall o.fl., 2016; van Ours og Williams, 

2009). Öllu alvarlegra er þó að rannsóknir benda til að regluleg kannabisneysla og/eða til 

langs tíma tvöfaldi hættuna á því að einstaklingar upplifi geðklofaeinkenni og raskanir þeim 

tengdum. Þar eru ungmenni í sérstakri hættu en regluleg kannabisneysla þeirra er talin auka 

líkur á að þróa með sér geðklofa mun meira en hjá fullorðnum því neyslan getur haft áhrif á 

þroska heilans og haldi hún áfram fram á fullorðinsár tengist hún ýmissi hugrænni skerðingu 

(Malone, Hill og Rubino, 2010; Hall o.fl., 2016). Tengingin við geðklofa er þó enn umdeild, 

Anthony o.fl. (2005) segja einhverjar rannsóknir benda til að ungmenni sem þrói með sér 

geðsjúkdóma sem tengdir hafi verið kannabisneyslu séu frekar einstaklingar sem áður hafi 

sýnt einkenni tengd slíkum sjúkdómum. 

Kannabisneysla á unga aldri eykur líkurnar á því að nota önnur vímuefni og verða 

háður þeim. Hún getur lækkað þröskuld viðkomandi gagnvart því að nota önnur fíkniefni og 

jafnframt aukið aðgengi að þeim. Líkurnar á því að hefja neyslu annarra vímuefna minnka 

hins vegar með hærri aldri (Fergusson, Boden og Horwood, 2006; Lynskey, Vink og 

Boomsma, 2006).  Niðurstöður á þessa leið komu til dæmis fram við rannsókn á reykvískum 

unglingum árið 1997, þar sem rúmlega 50% þeirra sem höfðu prófað hass 14 ára höfðu við 17 

ára aldur einnig prófað amfetamín. Það átti hins vegar aðeins við um 1% þeirra sem höfðu 
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ekki prófað hass 17 ára (Sigrún Aðalbjarnardóttir, Sigurlína Davíðsdóttir og Eyrún M. 

Rúnarsdóttir, 1997). 

Umfang og þróun kannabisneyslu 

Í samantekt Bauman og Phongsavan (1999) kemur fram að tóbaksnotkun, 

áfengisnotkun og notkun ólöglegra vímuefna jókst í flestum iðnvæddum löndum á 10. 

áratugnum og að aukningin var svipuð á milli landa. Vímuefnanotkun hjá ungu fólki jókst að 

sama skapi og mesta aukningin var á kannabisneyslu. Talið er að um 1% fullorðinna 

Evrópubúa neyti kannabisefna daglega. Meirihluti þeirra eru karlmenn á aldrinum 15 til 34 

ára (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2014).  Hlutfall 16 ára 

ungmenna í Evrópu sem hafa prófað kannabisefni jókst úr 11% árið 1995 í 19% árið 2003 og 

hefur haldist í kringum það hlutfall til dagsins í dag. Árið 2015 höfðu að meðaltali 16% 

ungmenna í þeim 34 Evrópulöndum sem ESPAD-rannsóknin nær til prófað kannabisefni, 

19% drengja en 13% stúlkna. Ísland var eitt af sjö löndum þar sem hlutfallið milli kynja var 

hins vegar nær jafnt (The ESPAD group, 2015).  Samkvæmt nýlegum tölum í European Drug 

Report 2014 er kannabisneysla í Evrópu síst að minnka og virðist frekar færast í aukana í 

sumum löndum. Þar sem hlutfall neytenda hefur áður verið lágt er neysla almennt að aukast 

(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2014).  

Hvað hefur gerst á Íslandi á sama tíma? Helgi Gunnlaugsson (2013) tók saman 

kannanir frá árunum 1997, 2002 og 2013 sem sýna kannabisneyslu fullorðinna Íslendinga. Þar 

hefur þróunin verið svipuð og í Evrópu. Aukning hefur orðið meðal þeirra sem segjast 

einhvern tímann hafa prófað kannabisefni, úr 19% árið 1997 í 23% árið 2013 –  um 50% fleiri 

karlar en konur segjast hafa prófað kannabisefni. Neyslan er frekar bundin við yngri 

aldurshópa. Hlutfall íslenskra framhaldsskólanema sem hafa prófað kannabisefni hefur eins 

verið nokkuð stöðugt miðað við mælingar sem hafa verið gerðar reglulega síðan árið 2000. Þá 
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höfðu um 23% ungmenna í framhaldsskólum prófað kannabisefni einu sinni eða oftar, þar af 

til dæmis 38% stráka eldri en 18 ára. Árið 2013 höfðu um 22% framhaldsskólanema prófað 

kannabisefni, þar af 40% stráka eldri en 18 ára. Almennt hafa um 50% fleiri strákar en stelpur 

í framhaldsskólum prófað kannabisefni. Hins vegar hafa tóbaksreykingar framhaldsskólanema 

minnkað jafnt og þétt síðustu árin og hlutfall yngri nemendanna sem hefur orðið ölvað lækkað 

(Rannsókn og greining, 2013). 

Hlutfall ungmenna á grunnskólaaldri á Íslandi sem höfðu prófað kannabisefni hækkaði 

umtalsvert frá árinu 1995 til 1999 eins og víðast í Evrópu. Frá árinu 1999 hefur hins vegar 

dregið jafnt og þétt úr neyslunni og 2007 var hlutfallið orðið svipað og verið hafði árið 1995 

(Þóroddur Bjarnason, 2009). Á meðan kannabisneysla í Evrópu og á Íslandi hefur aukist eða 

staðið í stað minnkar stöðugt neyslan meðal ungmenna á Íslandi. Samkvæmt tölum 

Rannsókna og greiningar höfðu um 12 – 13% 10. bekkinga notað kannabisefni árin 1997, 

2000 og 2003 en árið 2009 var hlutfallið komið niður í 8%. Hlutfallið hefur áfram lækkað og 

var um 6% árið 2015. Svipuð þróun var hjá nemum í 8. og 9. bekk, þar hefur hlutfall þeirra 

sem hafa prófað kannabisefni farið úr 4% árið 1997 í kringum 2% síðustu ár. Á sama tíma 

hefur dregið mjög úr tóbaksnotkun, áfengisneyslu og neyslu annarra vímuefna (Hrefna 

Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2015). Í kjölfar 

þessarar minnkandi kannabisneyslu er hlutfall 16 ára ungmenna sem prófað hafa kannabisefni 

meira en helmingi lægra en að meðaltali í Evrópu. Árið 2014 var Ísland í 34. sæti af þeim 39 

Evrópulöndum þar sem HBSC mælir kannabisneyslu ungmenna (The ESPAD group, 2016; 

Inchley og Currie, 2016). 

Minnkandi neysla á Íslandi 

Hvers vegna hefur dregið úr vímefnanotkun íslenskra grunnskólanema á meðan það 

virðist ekki raunin á sama tíma víðast í Evrópu? Þóroddur Bjarnason (2009) segir að tekist 
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hafi að snúa ofan af óeðlilega mikilli vímuefnaneyslu íslenskra unglinga með öflugu 

forvarnarstarfi. Hækkun sjálfræðisaldurs í 18 ár 1998 og stóraukið foreldraeftirlit eigi stóran 

hluta í þeim árangri. Þóroddur telur að með hækkun sjálfræðisaldurs hafi orðið breyting í 

tengslum foreldra við skólana, og forvarnarstarf beinst meira að virkri þátttöku foreldra, 

auknu samráði milli foreldra t.d. með átaki gegn eftirlitslausum unglingasamkvæmum. 

Þóroddur bendir á að lítil breyting hafi orðið á tilfinningalegum tengslum unglinga við 

foreldra sína á árunum 1995 til 2007 þar sem meirihlutinn á mjög auðvelt með að fá 

umhyggju og hlýju. Hins vegar hafi orðið gjörbreyting á eftirliti foreldra með unglingunum á 

þessum árum, það hafi tekið stökk árið 1999 og verið stöðugt síðan.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar „Ungt fólk 2014“ sýna að hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk sem segjast verja 

tíma með foreldrum sínum, hvort sem er um helgar eða á virkum kvöldum hefur aukist jafnt 

og þétt frá árinu 2006. Óformlegt eftirlit foreldra hefur einnig aukist mikið síðastliðin ár, 

foreldrar vita þannig fremur hvar börnin eru og með hverjum. Meirihluti unglinga segir 

foreldra sína setja þeim reglur um hvað má gera heima, utan heimilis og um útivistartíma – á 

sama tíma dregur úr fjölda þeirra sem eru úti seint á kvöldin. Langflestir unglingar segja 

auðvelt að fá hlýju og umhyggju, samræður um persónuleg málefni og ráðleggingar varðandi 

námið hjá foreldrum sínum (Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2014). 

Á Íslandi hafa tengsl áfengis- og vímuefnaneyslu við fjölskylduaðstæður og aðra þætti 

töluvert verið rannsökuð. Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir (2000) rannsökuðu viðfangsefni unglinga í frítíma sínum og samspil 

bakgrunnsþátta og vímuefnaneyslu. Þau vörpuðu fram þeirri tilgátu að tengsl tómstundastarfs 

og áhættuhegðunar séu í raun takmörkuð, um sé að ræða sýndarsamband þar sem fyrirbæri 

líkt og samband við foreldra eða skuldbinding við skólann hafi áhrif á bæði vímuefnaneyslu 

og þátttöku í tómstundastarfi.  Í ljós kom enda að stærsti einstaki áhrifaþátturinn á hvort 
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unglingur neyti vímuefna er sá tími sem hann eyðir með foreldrum sínum. Sama hvort 

unglingur er virkur í tónlistarnámi, íþróttum eða félagsmiðstöðvum - þeir sem voru sjaldan 

með foreldrum sínum höfðu orðið ölvaðir í 40 – 54% tilvika síðustu 30 daga. Þeir unglingar 

sem voru oft með foreldrum sínum, sama hvort þeir voru virkir í ofantöldu eða ekki, höfðu 

hins vegar aðeins orðið ölvaðir í 8% - 16% tilvika. Samkvæmt greiningu á gögnum úr 

ESPAD-rannsókninni frá 1999 spá eftirlit og stuðningur foreldra fyrir um lægri tíðni 

áfengisneyslu íslenskra ungmenna. Í skólum þar sem foreldrar þekkja frekar aðra foreldra er 

áfengisneysla einnig minni (Bjarnason, Thorlindsson, Sigfusdottir og Welch, 2005) 

Í langtímarannsókn sem gerð var á reykvískum unglingum árin 1994 til 1996 kom 

fram að áfengisneysla tengdist ekki stéttarstöðu foreldra og fjölskyldugerð virtist ekki skipta 

máli. Lítið samband var á milli drykkju foreldra og barna þeirra. Ekki var teljandi munur eftir 

fjölskyldugerð eða stéttarstöðu foreldra hvort unglingarnir höfðu prófað kannabisefni (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., 1997). Í rannsókn Margrétar Valdimarsdóttur og Jóns Gunnars 

Bernburg (2007) sem lögð var fyrir unglinga í 9. og 10. bekk á Íslandi kom hins vegar fram að 

bæði ölvun foreldra sem og bág efnahagsstaða höfðu marktæk jákvæð áhrif á vímuefnaneyslu, 

afbrot og ofbeldi unglinga. Það að búa hjá einstæðu foreldri hafði marktæk áhrif á 

vímuefnaneyslu og afbrotahegðun. Mælingar á tengslum foreldra og unglinga og eftirlit 

foreldra höfðu marktæk, neikvæð áhrif á frávikshegðun unglinga. Bágborin efnahagsstaða 

þarf þó ekki að þýða færri samverustundir. Ýmislegt bendir til að samvera foreldra eða barna 

sé meiri í reykvískum fjölskyldum þar sem forsjáraðili þiggur fjárhagsaðstoð eða 

atvinnuleysisbætur heldur en þar sem a.m.k. annað foreldrið er í launaðri vinnu (Ásdís 

Aðalbjörg Arnalds, Elísabet Karlsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Vala Jónsdóttir, 2012). 
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Áhrifaþættir kannabisneyslu 

Eru það einungis vandræðaunglingar sem leiðast út í vímuefnaneyslu og tengist 

neyslan því að vera í afbrotum og annarri vandamálahegðun?  Samkvæmt safngreiningu 

Derzon og Lipsey (1999) er fylgni á milli kannabisneyslu og vandamálahegðunar (e. problem 

behaviour) en hún er ekki mikil. Fylgnin er mest hjá ungmennum en með hærri aldri minnkar 

hún. Neysla ungmenna á kannabisefnum spáir ekki fyrir um vandamálahegðun síðar á ævinni, 

en kannabisneysla á unglingsárum tengist vandamálahegðun og afbrotum á þeim tíma. 

D’Amico, Edelen, Miles og Morral (2008) segja vímuefnaneyslu tengjast brotahegðun en 

annar þátturinn orsaki ekki hinn, hugsanlega sé einhver þriðji þáttur sem hafi áhrif á báða 

hina. Brook, Brook, De La Rosa, Whiteman og Montoya (1999) eru á sama máli, þau telja 

sama orsakaþátt stuðla að brotahegðun og kannabisneyslu ungmenna. Þau benda sérstaklega á 

að jákvætt samband við foreldra hafi fylgni við minni brotahegðun og kannabisneyslu og að 

það geti einnig virkað hamlandi á aðra áhættuþætti sem eru í umhverfinu, svo sem aðgengi að 

fíkniefnum. Þetta er dæmi um að verndandi þættir dragi úr berskjöldun og auki viðnám (e. 

resilence) og þeir skipta sérstaklega miklu máli á unglingsárum (Swadi, 1999). 

Eftirlit foreldra, stuðningur og umönnun minnka líkur á vímuefnaneyslu og 

frávikshegðun ungmenna. Léleg samskipti, skortur á nánd og lítill stuðningur foreldra eru 

þannig áhættuþættir fyrir fíkniefnaneyslu og aðra frávikshegðun. Vímuefnanotkun verður 

minni með auknu eftirliti foreldra, og eftirlitið minnkar auk þess líkur á að ungmennið eigi 

félaga sem eru í neyslu (Tornay, Michaud, Gmel, Wilson, Berchtold og Surís, 2013; Caldwell, 

Beutler, An Ross og Clayton Silver, 2006; Wang, Deveaux, Li, Marshall, Chen og Stanton, 

2014). Börn sem eiga foreldra með sögu um vímuefnanotkun hafa verið talin líklegri til að 

prófa kannabis á unglingsárum og eru líklegri til að verða reglulegir notendur. Tengsl innan 

fjölskyldunnar hafa þar áhrif, þar sem hefur orðið sundrung í fjölskyldunni eru meiri líkur á 

að börn noti kannabisefni (Hofler, Lieb, Perkonigg, Schuster, Sonntag og Wittchen, 1999; 
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Butters, 2002).  Í samantekt Swadi (1999) á áhættuþáttum fyrir vímuefnaneyslu ungmenna 

segir hann hins vegar að vímuefnaneysla foreldra ein og sér sé ekki endilega áhættuþáttur 

fyrir neyslu barna þeirra. Það séu frekar uppeldisaðferðirnar og fjölskylduumhverfið sem af 

neyslunni leiðir sem hafi þar áhrif.  

Fleira hefur áhrif.  Jafningjaþátturinn er talinn sterkur áhættuþáttur gagnvart 

kannabisnotkun ungmenna, það er ef aðrir í vinahópnum nota kannabisefni eða eru jákvæðir 

gagnvart þeim og það sama á við ef systkini nota kannabisefni. Þeir sem sjá skólasystkini nota 

kannabisefni eru jafnframt líklegri til að leiðast út í slíka neyslu. Jafningjaþátturinn getur að 

sama skapi verið verndandi, þeir sem eiga félaga og fyrirmyndir (e. peer-role-models) sem eru 

á móti kannabisneyslu eru ólíklegri til að nota slík efni sjálfir (Brook o.fl., 1999; Hofler o.fl., 

1999; Kuntsche og Jordan, 2006; Oman, Vesely, Aspy, McLeroy, Rodine og Marshall, 2004; 

Helmer o.fl., 2014). Kandel (1996) segir hins vegar hlutfallsleg áhrif jafningja á 

vímuefnaneyslu og aðra frávikshegðun ungmenna hafa verið blásin upp á meðan áhrif 

foreldra hafi verið vanmetin.  

Meðal annarra þekktra áhættuþátta má nefna auðvelt aðgengi að vímuefnum, hverfi 

sem viðkomandi býr í og léleg fjárhags- og félagsleg staða fjölskyldunnar  (e. socio-

economic-status). Einnig skipta hugrænir þættir máli eins og spennusækni og lágt sjálfsálit, en 

á móti eru ungmenni sem eru sjálf sannfærð um að þau muni ekki nota kannabisefni í náinni 

framtíð mun ólíklegri til þess (Hofler o.fl., 1999; von Sydow, Lieb, Pfister, Höfler og 

Wittchen, 2002; Wang o.fl., 2014; The ESPAD group, 2015).   

Uppeldiskenningar 

Eftir því sem stuðningur er meiri frá umhverfisþáttum, félögum og fjölskyldu, þeim 

mun líklegra er að ungmenni þrói með sér jákvæða félagslega hegðun, til að mynda góðan 

námsárangur, forystuhæfni og umburðarlyndi gagnvart fjölbreytileika. Jafnframt er talið að sá 
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stuðningur geti komið í veg fyrir áhættuhegðun á borð við fíkniefnaneyslu (Anderson, 

Sabatelli, Kosutic, 2007). Í þessari rannsókn er leitast við að skoða ákveðna uppeldisþætti í 

tengslum við félagslegt taumhald á ungmennum. Á sviði afbrotafræði er taumhaldskenningin 

sú kenning sem veitt hefur ríkjandi skilning á því hvernig fullorðnir ala upp börn sín – það er 

með beinu og óbeinu taumhaldi (Wright og Cullen, 2001). Taumhaldskenningar má fyrst og 

fremst rekja til Durkheim en hann rannsakaði sjálfsmorðstíðni og félagsfræðilegar ástæður að 

baki þeirra. Durkheim hélt því fram að einstaklingar sem hefðu sterk félagsleg tengsl við hina 

ýmsu hópa samfélagsins væru ólíklegri til þess að fremja sjálfsmorð en þeir sem hafi veikari 

félagsleg tengsl (Hirschi, 1969). Síðan þá hefur verið unnið talsvert með kenningu hans og 

hún yfirfærð á aðrar gerðir frávikshegðunar, til að mynda neyslu vímuefna.  

Félagsfræðingurinn Travis Hirschi (1969) setti fram sérstaka taumhaldskenningu 

„kenninguna um félagsleg tengsl“ (e. social bond theory). Hirschi færði þar rök fyrir 

mikilvægi fjögurra tegunda félagslegra tengsla; tilfinningatengsla (e. attachment), 

skuldbindingatengsla (e. commitment), þátttökutengsla (e. involvement) og viðhorfatengsla 

(e. beliefs). Tilfinningatengsl taldi hann hvað mikilvægust á þann hátt að eftir því sem 

einstaklingur tengist öðrum með sterkari og traustari tengslum því minni líkur er á 

áhættuhegðun. Þau lúta að þeim tengslum sem einstaklingur myndar við aðra einstaklinga eða 

hópa og teljast fjölskylda og vinir hvað mikilvægust í því samhengi. Skuldbinding er einnig 

mikilvæg en samkvæmt kenningunni eru minni líkur á áhættuhegðun ef einstaklingur gegnir 

ákveðnum skyldum og hefur sjálfur langtímamarkmið. Ef einstaklingur er upptekinn við 

uppbyggilega hluti, þ.e. þátttökutengsl, þá minnka einnig líkur á áhættuhegðun. Síðasti 

flokkur félagstengsla eru svo viðhorf en virðing einstaklings fyrir þeim gildum og viðmiðum 

sem viðgangast í samfélagi hans getur minnkað líkur á áhættuhegðun. 

Því sterkari sem þessi fjögur tengsl eru, því minni líkur eru á að ungmenni sýni af sér 

áhættuhegðun á borð við kannabisneyslu. Frá sjónarhorni þeirrar kenningar eru mestar líkur á 
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því að ungmenni sýni áhættuhegðun ef þau eru ekki tengd fjölskyldu sinni, skóla eða annarri 

stofnun tilfinningalega, en einnig ef foreldar vanrækja að hafa eftirlit með áhættuhegðun. Út 

frá kenningunni má gera ráð fyrir því að einstaklingar með veikari tengsl upplifi minna 

félagslegt taumhald (e. social control) á hegðun sinni og gerir þeim því auðveldara fyrir að 

taka þátt í áhættuhegðun. Í bók sinni Causes of Delinquency fjallar Hirschi um hugtök Sykes 

og Matza sem halda því fram að í kjölfar áhættuhegðunar komi fram réttlæting í huga 

einstaklingsins eða hlutleysing (e. techniques of neutralization). Í því felst að einstaklingur 

finni til frelsis til þess að framkvæma þá hegðun sem hann vill og sú viðleitni getur orðið 

kveikjan að löngun til þess að brjóta frekar af sér eða sýna annars konar áhættuhegðun 

(Hirschi, 1969).  

Félagsmótun er hugtak sem notað er um hvernig hið félagslega umhverfi mótar 

einstaklinginn eða hans félagslega eðli í þeim samskiptum sem hann á við sitt nánasta 

umhverfi (Schubert, 1998). Fjölskyldan er einn helsti vettvangur þar sem félagsmótun fer 

fram og uppeldi er einstakt samskiptamynstur milli uppalanda og barns (Bronfenbrenner, 

1979; Maccoby, 1992). Uppeldi er því partur af félagsmótun sem, af þeim sem aðhyllast 

taumhaldskenningar, er talin ein meginástæða þess hvers vegna fólk brýtur, eða brýtur ekki af 

sér (Hirschi, 1969).   

Uppeldi og uppeldisaðferðir eru eðli málsins samkvæmt mikið hugðarefni bæði 

fræðinga og foreldra. Haldin hafa verið námskeið í hvernig ala megi upp börn á árangursríkan 

hátt. Uppeldi getur leitt af sér annars vegar þróun æskilegrar hegðunar en hins vegar 

óæskilegrar hegðunar. Í því samhengi skiptir máli hvers konar fyrirmynd uppalandinn er og 

hvernig hann bregst við hegðun barnsins. Með uppeldisaðferðum er átt við staðlað mynstur 

hegðunar og aðferða sem foreldri notar í samskiptum við börn sín og einnig til þess að hafa 

stjórn á þeim (Wentzel og Russell, 2008). 
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Rannsóknir á uppeldisaðferðum fóru að ryðja sér til rúms upp úr 1950. Á þeim tíma 

var þó helst einblínt á hvort rassskellingar og aðrar líkamlegar refsingar væru vænlegar til 

árangurs í barnauppeldi. Einnig komu fram rannsóknir á borð við þá sem Sears, Maccoby og 

Levin (1959) gerðu sem sýndi fram á að uppalendur sem hlúðu vel að barninu og höfðu stjórn 

á aðstæðum og barni höfðu mikil áhrif á að barnið þróaði með sér sjálfstýrandi (e. self-

regulating) og agaða hegðun. Þá voru uppalendur flokkaðir í flokka eftir því hvaða aðferðum 

var beitt af þeirra hálfu.  

Það verður að teljast áhugavert að þrátt fyrir að unglingsaldurinn reynist foreldrum 

hvað erfiðastur, hefur sá aldurshópur hvað minnst verið rannsakaður með tilliti til uppeldis. Á 

þeim aldri bætast gjarnan við áhyggjur af vali á vinum, neikvæðum hópþrýsting og 

áhættuhegðun (Bogenschneider og Wu, 1998). Sér í lagi þegar litið er til þess að rannsóknir 

hafa sýnt fram á að ýmsir fjölskylduþættir á borð við tengsl við foreldra, samvera með 

foreldrum og eftirlit foreldra hafi áhrif þegar kemur að áhættuhegðun og neyslu vímuefna 

(Sampson og Laub, 1993). 

Kenningar Baumrind 

Diana Baumrind (1966, 1967) lagði mikla áherslu á uppeldisaðferðir í sínum 

rannsóknum og flokkaði uppeldi foreldra í þrennt. Fyrsta flokkinn, eftirlátssama (e. 

permissive) foreldra, skilgreindi hún sem foreldra sem reyna að bregðast við hvötum, 

löngunum og aðgerðum barna sinna með jákvæðum hætti, með því að gefa samþykki sitt og 

án alls refsivalds (e. nonpunitive). Slíkt foreldri ráðleggur barninu um stefnu þess og 

ákvarðanir, ásamt því að útskýra ástæður þess að fjölskyldan hafi þær reglur sem hún hefur. 

Foreldrið gerir litlar kröfur um að barnið sinni skyldum heima við eða almennt reglusamri 

hegðun (e. orderly behavior). Foreldrið fær barnið til þess að líta á sig sem bakland, sem nota 

megi að vild. Barnið á því ekki að horfa á foreldrið sem fyrirmynd sem því beri að líkjast né 
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mótunaraðila sem muni móta eða breyta núverandi eða framtíðarhegðun barnsins. 

Eftirlátssama foreldrið leyfir barninu að stýra eigin iðju, eftir bestu getu, og forðast 

stjórnsemi. Það hvetur barnið ekki til þess að lúta stöðlum samfélagsins. Foreldrið notar 

aðferð þar sem það reynir að hafa óbein áhrif og notar ekki augljóst vald til að ná vilja sínum 

og markmiðunum fram.  

Ráðríka (e. authoritarian) foreldrið reynir hins vegar að móta og stjórna hegðun og 

viðhorfi barnsins og metur það einnig í samræmi við félagsleg gildi og reglur. Foreldrið sér 

hlýðni sem dyggð og er hlynnt refsingum; sér það sem áhrifamikla leið til þess að draga úr 

sjálfvilja barnsins á þeim vígstöðum þar sem hegðun eða viðhorf barnsins koma ekki heim og 

saman við það sem foreldrið telur réttast. Foreldrið trúir á það að láta barnið „ halda sig á 

mottunni“, með því að takmarka sjálfstæði og úthlutar heimilisverkum til þess að ala upp í því 

virðingu fyrir vinnu. Ráðríka foreldrið hvetur ekki til rökræðna en barnið ætti frekar að taka 

orðum foreldisins sem heilögum sannleik.  

Valdmannlega (e. authorative) foreldrið reynir að stýra iðju barnsins á skynsamlegan 

og málefnanlegan (e. issue-oriented) hátt. Foreldrið hvetur til rökræðna og deilir með barninu 

þeim rökum sem liggja að baki eigin skoðana. Það lýsir andstöðu við því ef barnið deilir ekki 

sömu skoðun og neitar að taka rökum foreldris um það sem rétt er. Virðing er borin fyrir 

sjálfstæðum vilja barnsins og samræmi þess við hegðunarreglur. Þess vegna beitir foreldrið 

sterkri stjórn þegar kemur að mikilvægum málefnum sem skilja þau að, en beitir að öðru leyti 

ekki miklum takmörkunum. Foreldrið samþykkir þá eiginleika og viðhorf sem barnið hefur en 

setur því einnig staðla fyrir framtíðarhegðun þess. Það notar rök, völd og mótar af stjórn. 

Valdmannlega foreldrið styrkir hegðun sem hjálpar til við að ná markmiðum þess en tekur 

ekki ákvarðanir byggðar á almennu áliti hópsins né sjálfstæðum vilja barnsins. Baumrind 

(1967) bætti þó við frumgerð þessa flokks seinna meir og tók fram að valdmannlega foreldrið 

væri þó ekki óskeikult og gerði sér þó nokkra grein fyrir því óháð hegðun þess.   
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Maccoby og Martin (1983) unnu áfram með hugtakaramma Baumrind, en flokkuðu 

þar uppeldisaðferðir í fernt. Þeim þótti nauðsyn að greina milli tvennskonar frjálslyndra 

aðferða; aðferð þar sem foreldrar eru eftirlátir og svo þeirra sem eru hirðulausir. Rannsókn 

þeirra fór þannig fram að 4100 fjölskyldur unglinga á aldrinum 14-18 ára voru flokkaðar í 

fernt. Flokkarnir voru sem hér segir: valdmannlegir (e. authorative), ráðríkir (e. authoritarian), 

eftirlátsamir (e. indulgent) og hirðulausir (e. neglectful) (Lamborn, Mounts, Steinberg og 

Dornbusch, 1991).  

Á grundvelli þessarar flokkunnar voru ungmennin svo metin á tveimur víddum; 

viðurkenning/þátttaka (e. acceptance/involvement) og harðstjórn (e. firm control). Ungmennin 

voru svo metin á nokkrum þáttum lífs síns líkt og sálfélagslegum þroska, frammistöðu í skóla 

og hegðunarvandamála. Niðurstöður rannsóknarinnar virtust benda til þess að þau ungmenni 

sem mátu foreldra sína sem valdmannlega skoruðu hæst á sálfélagslegri færni og lægst á 

sálfræðilegum og hegðunartengdum röskunum. Hið gagnstæða virtist eiga við um þau 

ungmenni sem mátu foreldra sína sem hirðulausa. Þau ungmenni sem mátu foreldra í flokki 

ráðríkra mældust ágætlega á mælingum á hlýðni og almennum stöðlum fullorðinna en höfðu 

aftur á móti verri sjálfsmynd en hin ungmennin. Til samanburðar voru svo ungmennin úr hópi 

þeirra sem mátust með eftirlátsama foreldra með mikið sjálfstraust en að sama skapi hærri 

tíðni vímuefnanotkunar. Niðurstöðurnar gáfu því einnig til kynna að rétt væri að skipta upp 

hópi þeirra eftirlátsömu og hirðulausu því hópamunur kom bersýnilega í ljós. 

Í safngreiningu Mikeska, Harrison og Carlson (2016) er birt mjög lýsandi mynd fyrir 

þessar fjórar gerðir uppeldisaðferða en hana má sjá í íslenskri útgáfu á mynd 1. Þeir þættir 
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sem skoðaðir verða hér í þessari rannsókn eru 

samvera, stuðningur, eftirlit og reglur. Samvera og 

stuðningur eru þættir sem falla undir mat kvarðans 

á hlýju yfir í kaldlyndi á meðan eftirlit og reglur 

eru uppeldisþættir sem geta gefið vísbendingu um 

reglufestu og frjálslyndi. Mikilvægt er að skoða 

samspil hlýju foreldra, samþykkis (e.acceptance), 

þátttöku (e.involvement) ásamt stjórn foreldra eða 

strangleika sem gagnvirkt líkan. Þrátt fyrir almenna viðurkenningu á öllum þessum víddum 

uppeldis er algengast að rannsóknir veiti aðeins einni eða tveimur þeirra umfjöllun í 

samskiptum ungmenna og foreldra (Lamborn o.fl., 1991).  

Safngreining Hoeve, Dubas, Eichelsheim, Smeenk og Gerris (2009) samanstendur af 

161, birtum og óbirtum, ritum og rannsóknum sem borin voru saman til að ákvarða hvort til 

staðar væru tengsl milli uppeldisaðferða og frávikshegðunar og hversu sterk þau tengsl væru. 

Sterkustu tengslin voru fundin fyrir eftirlit foreldra (e. parental monitoring), sálræna stjórn og 

við ákveðna neikvæða þætti eins og höfnun og óvild, en þeir þættir skýrðu allt að 11% af 

breytileikanum í frávikshegðun. Þrátt fyrir að báðar víddir, hlýja og stuðningur, virðist 

mikilvægar eru undarlega fáar rannsóknir sem einblína á uppeldisaðferðir. Enn fremur eru 

færri en 20% af þeim rannsóknum sem fjalla nokkuð um uppeldisaðferðir feðra, þrátt fyrir að 

rannsóknir hafi sýnt fram á að lítill stuðningur feðra hafi meiri afleiðingar en lítill stuðningur 

mæðra, sérstaklega þegar kemur að drengjum.  

Tengsl uppeldis og frávikshegðunar 

Þrátt fyrir að nokkuð vel liggi fyrir, samkvæmt fræðilegum kenningum, að tengsl liggi 

milli uppeldis og frávikshegðunnar, er erfitt að segja til um hversu sterk tengsl eru þar á milli. 

Mynd 1. Fjórar gerðir uppeldis 
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Misleitni er á milli rannsókna, þær kanna þannig mismunandi víddir bæði frávikshegðunnar 

og uppeldis en einnig er mismunandi hvernig þessi hugsmíði er mæld og á hvaða þýði eða 

úrtaki hún er framkvæmd (Hoeve o.fl., 2009). Þrátt fyrir að margar víddir hafi verið mældar á 

uppeldi líkt og hlýja, refsingar, eftirlit og fleira þá eru tvær lykilvíddir helst notaðar til þess að 

meta gæði uppeldis en þær eru stuðningur og stjórn (e. control) (Maccoby og Martin, 1983). 

Stuðningsþátturinn er stundum nefndur hlýja, svörun eða samþykki/höfnun. Í honum felst þó 

að uppeldishegðun foreldris gagnvart barninu lætur því líða vel, samþykktu og með bakland. 

Stuðningsþátturinn getur verið mældur með ýmsum jákvæðum einkennum á borð við 

samþykki, ástúð, ást, stuðning, hlýju, svörun, tilfinninganæmi, samskiptum og nánd en einnig 

með neikvæðum einkennum á borð við kaldlyndi, vanrækslu og höfnun. Víddin sem mælir 

stjórnarþáttinn hefur verið skilgreind sem það að gera kröfur og stjórna barninu, en slíkt má til 

að mynda gera með reglum. Algengt er að þeirri vídd sé skipt í ráðríka stjórn (e. authoritarian 

control) og staðfasta stjórn (e. authorative control) (Hoeve o.fl. 2009). Barber, Maughan og 

Olsen,  o.fl. (2005) skoðuðu hegðunartengda stjórn og sálfræðilega stjórn í stað hinna 

fyrrnefndu flokka.  Með hegðunartengdri stjórn áttu þeir við þegar foreldrar reyna að stjórna 

með því að setja reglur og fylgja eftir með eftirliti. Sálfræðileg stjórn felur hins vegar í sér 

átroðning í sálfræðilegan þroska barnsins með því til dæmis að draga ást sína í hlé (e. 

withdrawal of love), með því að halda barninu háðu sér og láta það fá samviskubit með því 

markmiði að ná að stjórna því.  

Í safngreiningunni voru niðurstöður fyrri rannsókna á tengslum uppeldis og 

frávikshegðunar teknar saman og þær samþættar. Mismunandi uppeldisvíddir og mismunandi 

aðferðir stjórnunar og eftirlits ásamt fleiri þáttum voru kannaðar í sambandi við 

frávikshegðun. Safngreiningin staðfestir tengslin milli uppeldis og frávikshegðunar en innan 

hennar fundust marktæk tengsl milli allra vídda uppeldis og frávikshegðunar en styrkur 

tengslanna fór þó eftir víddinni. Sterkustu tengslin fundust á sálfræðilegri stjórn en veikustu 
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tengslin á ráðríkri- og staðfastri stjórn. Eftirlit foreldra hafði sterk tengsl við frávikshegðun 

hvort sem um ræddi virkt eftirlit, vitneskja foreldra um hvar, hvað og með hverjum 

ungmennið var eða með sjálfviljugum skýringum ungmennisins á því. Stuðningsþátturinn var 

einnig marktækur og til að mynda voru veik tengsl milli opinna samskipta og 

frávikshegðunar. Samkvæmt rannsókninni spáir uppeldi fyrir um 11% af breytileika á 

frávikshegðun. 67% þeirra ungmenna sem áttu uppalendur sem beittu kaldlyndi eða höfnun 

skoruðu hátt á frávikshegðun á móti 33% ungmenna þeirra foreldra sem nánast aldrei beittu 

slíkum uppeldisaðferðum. Þrátt fyrir að áhrifastærðin hafi verið nokkuð smá líkt og í tilfelli 

ráðríkra og frávikshegðunar þá getur slíkt haft miklar afleiðingar. Í hópi 200 barna þar sem 

50% hljóta ráðríkt uppeldi og 50% ekki, myndu einungis 44% þeirra sem ekki hljóta ráðríkt 

uppeldi sýna af sér frávikshegðun á móti 56% þeirra sem búa við slíkt uppeldi. Rannsakendur 

safngreiningarinnar gagnrýndu að fáar rannsóknir greindu sérstaklega uppeldisaðferðir og að 

hirðulaust uppeldi kæmi sjaldnast fram væri uppeldi flokkað. Þar af leiðandi er ekki hægt að 

segja til um hvort uppeldisaðferðir hafi sterkari tengsl við frávikshegðun en uppeldisvíddir né 

hvaða aðferð hafi sterkustu tengslin við frávikshegðun. Tengslin eru þó án efa til staðar 

(Hoeve o.fl., 2009). 

Í rannsóknum á uppeldi hafa tvö lykilhugtök ítrekað verið skilgreind en þeir þættir eru 

stuðningur og stjórn. Með stuðningi er til að mynda átt við ástúð, viðurkenningu, umönnun og 

tengsl og með stjórn er til að mynda átt við aga, refsingu, taumhald og eftirlit. Rannsóknir 

sýna að marktæk tengsl má finna milli vímuefnanotkunar ungmenna og stuðnings og eftirlits 

foreldra (Barnes og Farrell, 1992; Barnes, Hoffman, Welte, Farrell, og Dintcheff, 2006; 

Hoeve o.fl., 2009; Maccoby og Martin, 1983). Eftirlit virðist einnig hafa áhrif á það hve 

snemma neyslan hefst hjá ungmennunum. Áhrifaríkt eftirlit og taumhald á unglingsárum gæti 

seinkað eða jafnvel komið í veg fyrir vímuefnaneyslu ungmennis (Chilcoat og Anthony, 

1996). Þegar taumhald foreldra er skoðað má gjarna skipta því í reglur og eftirlit en þeir þættir 
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hafa einnig verið rannsakaðir í tengslum við frávikshegðun ungmenna. Að hafa góðan 

regluramma virðist stuðla að betra eftirliti, minni átökum og minni líkum á vandamálahegðun. 

Þegar eftirlit og reglur eru miklar minnka líkur á átökum (Hayes, Hudson og Matthews, 

2004). Ungmenni sem eiga foreldra sem setja ekki skýr mörk um væntingar sínar til hegðunar 

þeirra, halda sér ekki almennt upplýstum um líf þess og sýna ungmenninu ekki virðingu, eru 

líklegri til að fikta með vímuefni (Simons-Morton, Haynie, Crump, Eitel og Saylor, 2001).  

Samkvæmt rannsóknum sem stuðst hafa við áðurnefnda fjórflokkun uppeldisaðferða 

benda niðurstöður til þess að ungmenni sem hljóta staðfast uppeldi séu ólíklegri til þess að 

neyta vímuefna en þau sem hljóta ráðríkt eða hirðulaust uppeldi (Adalbjarnardottir og 

Hafsteinsson, 2001; Calafat, García, Juan, Becoña og Fernández-Hermida, 2014; Simons-

Morton o.fl., 2001). Rannsókn Calafat o.fl. (2014) sýndi hins vegar fram á minni 

vímuefnaneyslu hjá ungmennum sem hlutu eftirlátsamt uppeldi. Neysla þeirra sem meta 

foreldra ráðríka og eftirlátsama kann þó að vera frábrugðin, bæði hvað varðar gerð vímuefnis 

og yfir tíma, miðað við neyslu þeirra ungmenna sem búa við hirðulaust uppeldi 

(Adalbjarnardottir og Hafsteinsson, 2001).  

Rannsóknarspurningar 

Ljóst er að kannabisneysla hefur skaðleg áhrif. Ungmenni sem byrja að nota 

kannabisefni eru í meiri hættu á að þróa með sér kannabisfíkn heldur en þeir sem eldri eru 

ásamt því að líkur á geðrofi minnka með aldrinum. Því hlýst töluverður ávinningur með því 

að ná að seinka upphafi kannabisneyslu, eða koma í veg fyrir, eftir fremsta megni. Forvarnir 

þess efnis hafa skilað árangri á Íslandi síðustu 20 ár. Allt bendir til að verndandi þættir 

fjölskyldunnar skipti miklu máli. Samkvæmt uppeldiskenningum eru þeir lykilþættir uppeldis 

sem tengja má við frávikshegðun, á borð við kannabisneyslu, stjórn og stuðningur. Undir 
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stjórninni felast meðal annars reglur og eftirlit en stuðningur og samvera hafa einnig verið 

taldir mikilvægir þættir í þessu samhengi.  

Í þessari rannsókn munum við skoða kannabisneyslu íslenskra ungmenna út frá 

uppeldisaðferðum foreldra. Til þess að reyna að fá sem áreiðanlegastar niðurstöður munum 

við stjórna fyrir kyni, jafningjaþætti og fjárhagsstöðu. Fjárhagsstöðuna þykir okkur 

sérstaklega athyglivert að skoða vegna niðurstaðna HBSC fyrirlagnarinnar á Íslandi árið 2010, 

en þá kom fram að 50% ólíklegra var að 16 ára drengir hefðu prófað kannabisefni ef 

fjölskyldutekjur voru háar, og 25% ólíklegra hjá stúlkum (Currie o.fl., 2012). 

Kenning okkar er sú að þessir fjórir þættir, reglur, eftirlit, samvera og stuðningur 

foreldra hafi allir áhrif á hvort íslensk ungmenni hafi prófað kannabisefni.Tilgátur okkar eru 

því: 

1. Það er samband á milli eftirlits foreldra og kannabisneyslu ungmenna, þegar stjórnað er 

fyrir kyni, fjárhag fjölskyldu og viðhorfi jafningja. 

2. Það er samband á milli samveru með foreldrum og kannabisneyslu ungmenna, þegar 

stjórnað er fyrir kyni, fjárhag fjölskyldu og viðhorfi jafningja. 

3. Það er samband á milli stuðnings foreldra og kannabisneyslu ungmenna, þegar stjórnað er 

fyrir kyni, fjárhag fjölskyldu og viðhorfi jafningja. 

4. Það er samband á milli reglna á heimili og kannabisneyslu ungmenna, þegar stjórnað er 

fyrir kyni, fjárhag fjölskyldu og viðhorfi jafningja. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Gögnin byggja á svörum nemenda í könnuninni „Ungt fólk 2016“. Könnunin var lögð 

fyrir alla nemendur í 8.-10.bekk á Íslandi, svarhlutfall á landinu öllu var um 86%. Í þessari 

rannsókn verður þó einungis stuðst við gögn frá nemendum í 10. bekk, alls frá 3.572 

nemendum. Kynjahlutfall svarenda í 10. bekk var jafnt, 50,2% strákar og 49,8% stelpur. 

Aðferð og gögn 

Umrædd könnun var lögð fyrir í febrúar 2016. Gagnanna var aflað með því að reyna 

að ná til allra í þýðinu og er því um svokallaða þýðisrannsókn að ræða. Til þess að lágmarka 

tilviljunarbundna skekkju var könnunin lögð fyrir alla nemendur sem höfðu viðveru í 

skólanum þann dag sem fyrirlögnin fór fram. Með því móti var hægt að ná til flestra innan 

úrtaksrammans. 

Niðurstöður könnunarinnar teljast áreiðanlegar, hvort heldur sem litið er á einstök 

landsvæði eða mismunandi hópa. Áreiðanleikinn felst m.a. í því að könnunin er og hefur verið 

lögð fyrir eins í mörg ár. Fyrirlögn hennar er stöðluð, nemendur í sama bekk taka hana á sama 

tíma en mismunandi skólar leggja ekki endilega fyrir á sama tíma. Könnunin var send til allra 

grunnskóla landsins og meðfylgjandi var nákvæm útlistun á reglum við fyrirlögn, sem var í 

höndum kennara. Í fyrirmælum voru þátttakendur beðnir um að svara hverri og einni 

spurningu eftir sinni bestu samvisku og að biðja um aðstoð ef einhver vafi eða spurningar 

kæmu upp. Til þess að tryggja nafnleynd var séð til þess að engin gögn væru merkt með nafni 

né kennitölu.  

Framkvæmd og úrvinnsla 

Öflun og úrvinnsla frumgagna var í höndum Rannsókna og greiningar við Háskólann í 

Reykjavík sem útveguðu í kjölfarið gagnasafn með þeim spurningum (breytum) sem 
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skýrsluhöfundar óskuðu eftir. Við úrvinnslu var notast við gagna- og tölfræðiforritið 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Sem fyrr segir var einungis unnið með 

gögn úr 10. bekk. 

Gerð mælikvarða  

Þar sem uppeldi er margþætt hugsmíð var henni skipt í fjögur undirhugtök og byggir 

sú skipting á fyrri rannsóknum sem lúta að uppeldi og uppeldi í samhengi við 

vímuefnaneyslu. Undirhugtökin eru: stuðningur foreldra, reglur á heimili, samvera með 

foreldrum og eftirlit foreldra. Til þess að fá sem nákvæmustu mælingu á hvert og eitt 

undirhugtak voru búnar til nýjar breytur með kvarða fyrir hvert og eitt þeirra. Samtals voru 15 

spurningar úr könnuninni notaðar til að gera nýju kvarðana, misjafnlega margar fóru í hvern 

kvarða. Með fleiri matsatriðum á hvern þátt eykst réttmæti og áreiðanleiki kvarðans (Field, 

2013 ; Moore, McCabe, Craig, 2009). Með þáttagreiningu mátti sjá að þær spurningar sem 

skýrsluhöfundar töldu mæla hvert og eitt undirhugtak áttu vel saman, en þáttagreining er 

tölfræðileg aðferð til þess að skoða víddir hugsmíðar og greina mynstur í gögnum. 

Þáttagreining sýnir á þægilegan máta hvaða spurningar hafa mesta fylgni sín á milli, sem 

getur þá gefið vísbendingu um að verið sé að mæla sama hugtak. Á spurningalistanum höfðu 

ungmennin verið beðin um að svara spurningum á fjögurra eða fimm punkta Likert stiku þar 

sem 1 stóð fyrir “nær aldrei” og 5 “nær alltaf”. Svörin voru síðan endurkóðuð á skala frá 0-10 

og var 0 þá lítið og 10 mikið af hverjum eiginleika fyrir sig. Endurkóðuðu spurningarnar sem 

áttu saman voru því sameinaðar í fjórar nýjar breytur, sem var meðaltal spurninganna og því 

einnig á kvarðanum 0 - 10.  

Í töflu 1 eru upplýsingar nýju breyturnar fjórar, sem ætlað er að mæla uppeldisþættina, og þær 

spurningar sem falla undir hverja breytu.   
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Tafla 1. Uppeldisþættir foreldra 

Hversu auðvelt eða erfitt er að fá frá foreldrum:  (spönn 0-10) Meðaltal Staðalfrávik 

Umhyggju og hlýju 8,89 2,05 

Samræður um persónuleg málefni 7,90 2,77 

Aðstoð við ýmis verk 8,26 2,41 

Ráðleggingar  8,29 2,42 

Ráðleggingar varðandi námið 8,18 2,62 

Samtals: Stuðningur foreldra (alphastuðull 0,89, spönn 0-10) 8,30 2,05 

Hversu vel á við um þig: (spönn 0-10) Meðaltal Staðalfrávik 

Foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um hvað ég má gera utan 

heimilis. 

5,50 3,12 

Foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um hvenær ég á að vera 

komin(n) heim á kvöldin.  

6,47 3,13 

Foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um hvað ég má gera heima.  5,76 3,10 

Samtals: Reglur foreldra (alphastuðull 0,77, spönn 0-10) 5,91 2,58 

Hve vel á við þig: (spönn 0-10) Meðaltal Staðalfrávik 

Ég er með foreldrum um helgar. 6,96 2,69 

Ég er með foreldrum utan skólatíma á virkum dögum. 6,12 2,88 

Samtals: Samvera með foreldrum (alphastuðull 0,80, spönn 0-10) 6,54 2,55 

Hversu vel á við þig: (spönn 1-10) Meðaltal Staðalfrávik 

Foreldrar mínir fylgjast með því með hverjum ég er á kvöldin. 6,82 3,15 

Foreldrar mínir fylgjast með því hvar ég er á kvöldin. 7,25 2,95 

Vita foreldrar þínir hvar þú ert á laugardagskvöldum? 9,19 1,86 

Samtals: Eftirlit foreldra (alphastuðull 0,73, spönn 0-10) 7,74 2,21 
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Mælingar 

Fyrir frekari úrvinnslu voru tvær af nýju breytunum einnig gerðar að nafnbreytum. Þar 

var horft til þess hvernig upphaflegu spurningarnar og svarmöguleikarnir voru orðaðir sem og 

hvernig dreifingin á nýju breytunni var. Í breytunni sem mældi reglur á heimili fóru þeir sem 

fengu 0 til 3,33 á kvarðanum í flokkinn „litlar reglur á heimili“ (22,4% þátttakenda), þeir sem 

fengu 3,34 til 6,67 í flokkinn „miðlungs miklar reglur á heimili“ (46,7% þátttakenda) og þeir 

sem fengu 6,68 til 10 í flokkinn „miklar reglur á heimili“ (31,3% þátttakenda). Í breytunni 

sem mældi stuðning foreldra fóru þeir sem fengu minna en 6,67 á kvarðanum í flokkinn „lítill 

og miðlungs stuðningur“ (15,9% þátttakenda), þeir sem fengu 6,67 til 9,99 í flokkinn „frekar 

mikill stuðningur“ (44,0% þátttakenda) og þeir sem fengu 10 í flokkinn „ mjög mikill 

stuðningur“ (40,1% þátttakenda). Ástæðan fyrir því að mörkin eru dregin á milli 9,99 og 10 er 

sú að þátttakandi sem svaraði öllum spurningunum sem vörðuðu stuðning með hæsta gildi, að 

það væri mjög auðvelt að fá stuðning, fékk 10 á nýja kvarðanum en um leið og og þátttakandi 

svaraði spurningu með lægra gildi lækkaði sú einkunn.  

Ákveðið var að stjórna fyrir jafningjaþætti og fjárhag fjölskyldu. Fyrir fjárhagsþáttinn 

voru valdar fjórar spurningar úr listanum þar sem spurt var hve oft ungmennin upplifðu að 

foreldrar þeirra ættu í einhvers konar fjárhagsvandræðum. Spurningarnar höfðu verið mældar 

á fimm punkta stiku en voru sameinaðar á sama hátt og er lýst hér að ofan þ.e. í einn kvarða 

sem náði frá 0 til 10. Þeirri breytu var svo aftur skipt upp í þriggja flokka nafnbreytu þar sem 

þeir sem fengu 10 á kvarðanum fóru í flokkinn „aldrei fjárhagsvandræði“ (57,3 % 

þátttakenda), þeir sem fengu 7,50 til 9,99 fóru í flokkinn „sjaldan fjárhagsvandræði“ (33,2% 

þátttakenda) en þeir sem fengu lægra í flokkinn „stundum og oft fjárhagsvandræði“ (9,5% 

þátttakenda). Fyrir jafningjaþáttinn var valin stök spurning úr könnunni: „hve mikið það 

myndi auka virðingu meðal vina að reykja kannabisefni“. Spurningin var upphaflega mæld á 

fimm punkta kvarða en fyrir úrvinnslu var þáttunum fækkað í þrjá: að það myndi minnka 
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virðingu (75,8 % þátttakenda), auka virðingu (4,9 % þátttakenda) eða hafa engin áhrif (19,3% 

þátttakenda). 

Í spurningalistanum mældu tvær spurningar kannabisneyslu, annars vegar var spurt 

hve oft viðkomandi hefði notað maríjúana og hins vegar hve oft viðkomandi hefði notað hass. 

Gefnir voru sjö svarmöguleikar: „aldrei,“ „1-2 sinnum“ og svo stigvaxandi upp í „40 sinnum 

og oftar.“ Fyrir úrvinnslu voru spurningarnar sameinaðar og ný tvíkosta breyta búin til um 

hvort viðkomandi hefði prófað kannabisefni eða ekki. 

Að lokum var gerð tvíkosta aðhvarfsgreining og var fylgibreytan í líkaninu spurningin 

hvort viðkomandi hefði prófað kannabisefni. Frumbreyturnar voru alls sjö, fjórar sem lutu að 

uppeldisþáttum, kynjabreyta, ein breyta sem mældi virðingu vina og önnur sem mældi 

fjárhagsvandræði.  

Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

Alls svöruðu 3.449 spurningunni um hvort þeir hefðu notað kannabis, af þeim svöruðu 

247 eða 7,1% játandi. Kannabisneysla skiptist þannig á milli kynja að 7,9% stráka en 6,4% 

stelpna höfðu prófað slík efni. 

Tvíkosta aðhvarfsgreining 

Niðurstöður tvíkosta aðhvarfsgreiningarinnar má sjá í töflum 2 og 3. Þó aðeins hafi 

verið gerð ein aðhvarfsgreining með öllum breytunum er niðurstöðum hennar skipt upp í tvær 

töflur, annars vegar breytunum með uppeldisþáttunum í töflu 2 og breytunum með þáttunum 

sem stjórnað var fyrir í töflu 3. Líkanið sjálft var marktækt en kynjabreytan og hvort 

viðkomandi upplifði aldrei fjárhagsvandræði hjá fjölskyldunni reyndust ekki tölfræðilega 

marktækar (Sig. > 0,05).  
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Tafla 2. Uppeldisþættir í tvíkosta aðhvarfsgreiningu  

Hlutabreyta Hallatala - B Líkindahlutfall - Exp(B) 

Eftirlit -0,169  0,845 

Reglur 0,142  1,153 

Samvera -0,179  0,836 

Stuðningur -0,086 0,918 

 

Þá voru einnig reiknaðar spáðar líkur á því að hafa notað kannabisefni, þar sem tvær og tvær 

fylgibreytur voru teknar saman, nánar til tekið spáðar líkur á að hafa prófað kannabis eftir 

eftirliti foreldra og því hvort foreldrar setja mikið eða lítið af reglum (mynd 2), spáðar líkur á 

að hafa prófað kannabis eftir eftirliti foreldra og því hvor það að neyta kannabis hefur áhrif á 

virðingu (mynd 3), spáðar líkur á að hafa prófað kannabis eftir því hve mikil samvera með 

foreldrum er og eftir stuðningi (mynd 4), spáðar líkur á að hafa prófað kannabis eftir því 

hversu mikið eftirlit foreldra er og eftir stuðningi foreldra (mynd 5) og spáðar líkur á að hafa 

prófað kannabis eftir samveru með foreldrum og hvort fjölskyldan á við fjárhagsvandræði að 

etja (mynd 6). Í öllum þessum tilfellum reyndist munurinn marktækur (p < 0,05).  

 

Tafla 3. Þættir sem stjórnað var fyrir í tvíkosta aðhvarfsgreiningu 

Hlutabreyta Hallatala – B Líkindahlutfall – Exp(B) 

Kyn (-0,040) (0,961) 

Fjárhagsvandræði -aldrei (-0,218) (0,804) 

Fjárhagsvandræði - stundum 0,674 1,963 

Virðing – Eykst 0,643 1,901 

Virðing – Minnkar -1,595 0,203 

 

Umræður 

Allar rannsóknarspurningarnar fjórar sem settar voru fram standast samkvæmt 

heildarlíkaninu. Samvera með foreldrum sem og stuðningur og eftirlit foreldra hafa neikvæð 
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tengsl við það hvort ungmenni hafa prófað kannabisefni. Auknar reglur á heimili reyndust 

hins vegar hafa jákvæð tengsl við hvort ungmenni hafa prófað kannabisefni. 7,1% 

ungmennanna sögðust einhvern tímann hafa notað kannabis og eru það sambærilegar tölur og 

úr „Ungt fólk“ og ESPAD-fyrirlögnunum árið áður, hlutfallið er áfram lágt miðað við hvernig 

það var fyrir 10 til 20 árum á Íslandi (Hrefna Pálsdóttir o.fl, 2015; The ESPAD group, 2015). 

Þegar kvarðarnir fjórir með uppeldisþáttum foreldra eru skoðaðir má sjá að 

meðalskorið fyrir stuðning er mjög hátt (8,30) og út frá staðalfráviki er ljóst að stærstur hluti 

ungmenna á auðvelt með að fá stuðning foreldra. Eftirlit foreldra er einnig mikið (7,74), 

ungmennin telja foreldra sína oftast vita af því hvar og með hverjum þau eru á kvöldin. 

Samvera með foreldrum telst einnig mikil (6,54), meðal unglingurinn eyðir talsverðum tíma 

með foreldrum sínum. Lægsta skorið er fyrir reglur (5,91), foreldrar setja samkvæmt því 

unglingnum sínum reglur en virðast ekki mjög stífir.  Þetta er í samræmi við þær íslensku 

rannsóknir sem fjallað var um í inngangi og segja íslensk ungmenni eiga mjög auðvelt með að 

fá umhyggju, hlýju og ráðleggingar hjá foreldrum sínum, að eftirlit foreldra með ungmennum 

sé í dag mikið og að flestir foreldrar setji ungmennum reglur (Þóroddur Bjarnason, 2009; 

Hrefna Pálsdóttir o.fl. 2014).  

Við túlkun heildarlíkansins, með þeim breytum sem stjórnað var fyrir, verður að hafa í 

huga að uppeldisþættirnir fjórir eru mældir á skalanum 0 til 10. Þannig segir áhættuhlutfallið 

til um hvað líkurnar minnka eða aukast við að færast til um einn heilan á kvarðanum. Sá sem 

fer úr 0 í 10 á einhverjum kvarðanum getur því færst tíu sinnum. Á móti eru breyturnar sem 

stjórnað er fyrir aðeins tvíkosta. Annað hvort telst t.d. virðing aukast eða ekki, aðeins er 

möguleiki á einni færslu. 

Ívið fleiri strákar en stelpur segjast hafa prófað kannabisefni en í heildarlíkaninu 

reyndist munurinn ekki marktækur milli kynja. Hinar breyturnar sem stjórnað var fyrir eru 
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hins vegar afgerandi. Þannig eru þeir sem upplifa stundum fjárhagsvandræði hjá foreldrum 

sínum, samanborið við sjaldan eða aldrei, 96,3% líklegri til að hafa prófað kannabisefni.  Þá 

eru þeir sem telja virðingu aukast hjá vinum sínum við að prófa kannabisefni 89,9% líklegri 

til að hafa prófað kannabisefni heldur en þeir sem telja það engin áhrif hafa eða að virðingin 

minnki. Á móti eru þeir sem segja að virðingin minnki 79,7% ólíklegri til að hafa prófað 

kannabisefni. Að ekki sé marktækur munur á milli kynja er í samræmi við niðurstöður 

ESPAD-rannsóknarinnar á Íslandi frá 2015 (The ESPAD group, 2016) og þá má benda á það 

að fjárhagsvandræði séu áhrifaþáttur, er í samræmi við niðurstöður Margrétar Valdimarsdóttur 

og Jóns Gunnars Bernburg (2007) sem komust að því að bág efnahagsstaða hefði marktæk 

jákvæð áhrif á vímuefnaneyslu. Það að jafningjaþátturinn geti bæði verið sterkur áhættuþáttur 

en jafnframt verndandi gagnvart kannabisneyslu er einnig í samræmi við þær rannsóknir sem 

fjallað var um í inngangi (Brook o.fl., 1999; Hofler o.fl., 1999; Kuntsche og Jordan, 2006; 

Oman o.fl., 2004; Helmer o.fl., 2014). 

Sjá má að samvera með foreldrum er sterkasti þátturinn til að minnka líkur á því að 

ungmenni hafi prófað kannabisefni. Með hverri færslu um einn upp samverukvarðann minnka 

líkurnar um 16,4%. Eftirlit foreldra er einnig áhrifaríkt, þar minnka líkurnar um 15,5% fyrir 

hverja færslu upp eftirlitskvarðann.  Stuðningur foreldra hefur lægstu hallatöluna af þáttunum 

fjórum en þar minnka líkurnar um 8,2% fyrir hverja færslu.  Allt er þetta í samræmi við fyrri 

rannsóknir á íslenskum ungmennum, Þóroddur Bjarnason (2009) segir stóraukið 

foreldraeftirlit hafa minnkað kannabisneyslu íslenskra ungmenna, Hrefna Pálsdóttir o.fl. 

(2014) benda á að á sama tíma og kannabisneysla ungmenna hafi minnkað fjölgaði 

samverustundum þeirra með foreldrum og Þórólfur Þórlindsson o.fl. (2000) segja stærsta 

áhrifaþáttinn á fíkniefnaneyslu þann tíma sem unglingur ver með foreldrum sínum. Einnig er 

þetta í samræmi við erlendar rannsóknir sem fjallað var um, t.a.m. Hoeve o.fl. (2009) sem 

benda á að sterk tengsl séu milli eftirlits foreldra og frávikshegðunar og niðurstöður Chilcoat 
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og Anthony (1996) um að áhrifaríkt taumhald og eftirlit á unglingsaldri geti komið í veg fyrir 

vímuefnaneyslu. 

Reglur höfðu áhrif í öfuga átt sem fyrr segir. Með auknum reglum á heimili aukast 

líkurnar á því að hafa prófað kannabisefni, um 15,3% fyrir hverja færslu upp um einn á 

kvarðanum. Þarna er spurning hvort orsakasamhengi sé til staðar og í hvora áttina það er, 

hugsanlegt er að auknar reglur auki ekki endilega líkurnar á að prófa kannabis heldur að 

ungmenni sem hafa prófað kannabisefni upplifi frekar að foreldrar setji þeim stífari reglur, 

mögulegt viðbragð foreldra við vandræðahegðun ungmennisins. Í þessu samhengi má einnig 

nefna að meðaltalsskor fyrir reglur var mun lægra en skor á hinum kvörðunum þremur, það 

sem telst vanalegt eru því „miðlungs miklar reglur“ en tæplega 50% þátttakanda féllu í þann 

flokk, „miklar reglur“ teljast því til frávika, sérstaklega þegar skorið fer að nálgast 10. 

Maccoby og Martin (1983) sögðu börn eftirlátssamra foreldra hafa hærri tíðni 

vímuefnanotkunar en Calafat o.fl. (2014) komust að því gagnstæða, hjá ungmennum sem 

hljóta eftirlátssamt uppeldi væri lægri tíðni vímuefnaneyslu, sem er þá frekar í samræmi við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Athyglisvert er að skoða þetta þegar breyturnar „eftirlit 

foreldra“ og „reglur á heimili“ eru bornar saman. 
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Mynd 2. Spáðar líkur á að hafa prófað kannabis eftir eftirliti foreldra og því hvort 

foreldrar setja mikið eða lítið af reglum 

 

Á mynd 2, má sjá spáðar líkur á því að hafa prófað kannabisefni eftir reglum á heimili 

og eftirliti foreldra, má sjá að þegar eftirlit foreldra er í hámarki eru líkurnar á því að hafa 

notað kannabisefni í öllum tilvikum undir heildarmeðaltalinu (7,1%). Hjá þeim sem segja 

miklar reglur á heimilinu eru líkurnar á því að hafa prófað kannabisefni þá 5,1% en hjá þeim 

sem segja litlar reglur 2,2%. Þegar eftirlitið minnkar hækka þó líkurnar á að hafa prófað 

kannabisefni mun meira hjá þeim sem segja reglurnar en hjá þeim sem segja þær litlar, þær 

fara í 49,5% þegar eftirlit er í lágmarki á móti 28,8%.  Þetta mætti túlka þannig að eftirlit 

skipti mun meira máli en reglurnar og að það að setja reglur án þess að eftirlit fylgi virkar 

ekki. Miklar reglur og lítið eftirlit er tengt hættu á kannabisnotkun á meðan miklar reglur og 

mikið eftirlit minnkar líkurnar. Mikið eftirlit og miðlungs miklar reglur er þó enn betra 

samkvæmt þessum niðurstöðum. 
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Mynd 3. Spáðar líkur á að hafa prófað kannabis eftir eftirliti foreldra og því hvor það 

að neyta kannabis hefur áhrif á virðingu  

 

Það sést glögglega hvað eftirlit foreldra skiptir miklu máli þegar hugarfar barna þeirra 

gagnvart kannabisefnum er skoðað. Mynd 3 sýnir hve mikil hætta er á kannabisnotkun þegar 

ungmenni telja það auka virðingu meðal vina. Ef að eftirlit foreldra er ekkert eru líkurnar á 

því að þannig þenkjandi ungmenni hafi prófað kannabisefni 59,3% en með miklu eftirliti 

foreldra má hins vegar ná hlutfallinu niður í þriðjung af því, um 21%. Á móti eru áhrifin í 

hina áttina sterk, börn sem telja það að nota kannabisefni minnki virðingu meðal jafningja eru 

jafnan í lítilli hættu á að nota kannabisefni þegar það er borið saman við eftirlit foreldra, 

líkurnar eru 10,7% þegar eftirlitið er núll en fara niður í 2,2% með miklu eftirliti. 
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Mynd 4. Spáðar líkur á að hafa prófað kannabis eftir því hve mikil samvera með 

foreldrum er og eftir stuðningi  

 

Myndir 4 og 5 undirstrika hvað stuðningur forelda er mikilvægur. Á mynd 4 sést að 

þegar samvera er mikil eru líkur á kannabisneyslu alltaf undir meðaltalinu, sama hvort 

stuðningur telst mikill eða lítill. Með minnkandi samveru aukast síðan líkurnar, þó áberandi 

minna hjá þeim sem fá mikinn stuðning frá foreldrum. Þar fara þær í um 16% á meðan 

líkurnar eru í kringum 24% hjá þeim sem fá frekar mikinn stuðning og eins hjá þeim sem fá 

miðlungs og lítinn stuðning. Sama mynstur má sjá þegar stuðningurinn er borinn saman við 

eftirlit foreldra, mynd 5. Ef stuðningur og eftirlit er í hæsta lagi eru líkurnar á að ungmennið 

hafi prófað kannabisefni litlar, undir 7% heildarmeðaltalinu. Líkurnar hækka svo mismikið 

með minnkandi eftirliti foreldra eftir því hver stuðningurinn er. Ekki kemur á óvart að líkurnar 

aukast minnst hjá þeim sem fá mikinn stuðning en eru hins vegar alltaf um tvöfalt hærri hjá 

þeim sem fá miðlungs og lítinn stuðning og fer í um 25% þegar eftirlitið er ekkert. 
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Mynd 5. Spáðar líkur á að hafa prófað kannabis eftir því hversu mikið eftirlit foreldra 

er og eftir stuðningi foreldra 

 

Samvera með foreldrum sýnir svo mikilvægi sitt þegar hún er borin saman við 

fjárhagsvandræði foreldra, sjá mynd 6. Áður var minnst á að þau ungmenni sem upplifa oft 

fjárhagsvandræði foreldra eru 96% líklegri til að hafa prófað kannabisefni. Þegar þessi hópur 

er skoðaður í samhengi við samverustundir með foreldrum má hins vegar sjá að þegar 

samveran er mikil, mælist t.d. með skor upp á 9 eða meira, eru líkurnar á því að hafa prófað 

kannabisefni komnar undir 7,1% meðaltalið.  Börn sem upplifa að foreldrar þeirra eigi í 

fjárhagsvandræðum eru því ekki líklegri en önnur til að hafa prófað kannabisefni, ef samvera 

þeirra með foreldrunum er mikil. Ef samveran er lítil eykst hins vegar áhættan hratt, þegar 

samveran mælist 6,5 (meðalskor fyrir samveru) mælast líkurnar á að ungmennið hafi prófað 

kannabisefni tæp 13% og þegar samveran er engin fara þær upp í rúm 44%.  
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Mynd 6. Spáðar líkur á að hafa prófað kannabis eftir samveru með foreldrum og hvort 

fjölskyldan á við fjárhagsvandræði að etja 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar segja því eftirlit foreldra, samveru með þeim og stuðning 

minnka líkur á að ungmenni hafi prófað kannabisefni og er það í samræmi við nýlegar 

rannsóknir sem fjallað var um í inngangi (Tornay o.fl., 2013; Caldwell o.fl. 2006; Wang o.fl. 

2014).  Einnig má segja að niðurstöðurnar séu í samræmi við þær uppeldiskenningar sem 

fjallað hefur verið um og það sem lagt hefur verið út af þeim. Hirschi (1969) hélt því fram að 

þegar ungmenni er upptekið við uppbyggilega hluti og er í góðum tilfiningatengslum við 

fjölskyldu þá minnki líkur á áhættuhegðun. Baumrind (1967) fjallaði um ráðríka foreldrið sem 

vill að barnið „haldi sig á mottunni“ og Maccoby og Martin (1983) flokkuðu foreldra í 

staðfasta, ráðríka, eftirlátsama og hirðulausa. Staðfast uppeldi er talið gott en ráðríkt ekki, 

reglur reglnanna vegna og án eftirlits virka ekki. Hoave o.fl. (2009) og Barber o.fl. (2005) 

sögðu stuðning og eftirlit foreldra mikilvæga þætti í uppeldi, en að kaldlyndi og höfnun auki á 

móti líkur á frávikshegðun til muna. Samkvæmt Swadi (1999) draga verndandi uppeldisþættir 

úr berskjöldun ungmenna og auka viðnám þeirra. Dæmi um slíkt má berlega sjá í því hvað 

eftirlit foreldra hefur mikil áhrif á þau ungmenni sem eru í áhættu vegna þess að þau telja 
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kannabisneyslu auka virðingu jafningja sinna og eins hvernig mikil samvera með foreldrum 

dregur úr áhættu á kannabisneyslu þegar fjárhagsvandræði eru til staðar.  

 Einn helsti styrkur rannsóknarinnar er umfang þeirra gagna sem stuðst var við en 

þýðið náði til allra tíundubekkinga landsins að litlu brottfallshlutfalli undanskildu. Hins vegar 

hafði einungis lítill hluti þeirra prófað kannabisefni. Þó það sé ánægjulegt lækkar áreiðanleiki 

og réttmæti rannsóknarinnar, það er t.d. ekki stór hópur sem bæði hefur prófað kannabisefni 

og upplifir lítinn stuðning foreldra. Þrátt fyrir það fæst marktækur munur í þeim 

uppeldisþáttum sem rannsakaðir voru. Hugsanlega mætti auka áreiðanleika með því að taka 

saman gögn frá fleiri árum fyrirlagnarinnar. Annar styrkleiki rannsóknarinnar felst í því að 

ekki er einblínt á aðeins eina vídd uppeldis í rannsókninni heldur litið á samspil nokkurra 

þátta sem gagnvirkt líkan.  

 Aðrar takmarkanir rannsóknarinnar felast ef til vill fyrst og fremst í því að mælingin 

fer einungis fram á sjálfsmatsmælikvarða svarað af ungmennunum. Sjálfsmatskvarðar eru 

umdeildir en þó má segja að það sem barnið upplifi, sé raunveruleiki þess (Thomas og 

Thomas, 1928). Það mætti þó varpa fram þeirri spurningu hvort aukið réttmæti fengist með 

því að meta uppeldi einnig með beinni athugun eða með því að leggja einnig spurningalista 

fyrir foreldra. Í því samhengi má velta fyrir sér hvort foreldrar og ungmenni sjái eftirlit með 

sömu augum og hvort réttmætt sé að láta börn greina fjárhagsstöðu heimilisins.  

Að sama skapi eru takmarkanir fólgnar í því að hver vídd getur í sjálfu sér verið margþætt. Til 

að mynda getur eftirlit verið á marga vegu, allt frá því að fylgjast með barni í gegnum 

daglegar samræður og því að fara í sífellu fram á að fá upplýsingar frá þeim um hvar, hvenær, 

með hverjum og hvað hafi gerst eða muni gerast. Þá mætti nefna að mögulega mætti stjórna 

fyrir fleiri óþekkta áhrifaþætti. Annað sem hefur verið minnst á áður er hvernig 

skýrsluhöfundar skilgreindu og mældu hugtakið „reglur á heimili“ og hvort að öðruvísi 

niðurstöður myndu fást með því að setja þann kvarða öðruvísi saman. 
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Þýðing fyrir forvarnarstarf 

 Til þess að draga úr líkum á því að ungmenni verði háð kannabis, með tilheyrandi 

samfélagslegum kostnaði og hættu á geðrænum vanda er mikilvægi þess að seinka eða koma í 

veg fyrir kannabisnotkun æði mikið. Með áframhaldandi rannsóknum á áhrifum foreldra og 

jafningja á þær erfiðu aðstæður sem glímt er við á unglingsárunum má á kenningarlegan hátt 

auka skilning á að hvaða marki uppeldisaðferðir foreldra geta aftrað neikvæðum áhrifum 

jafningja. Slíkar niðurstöður mætti svo gjarna nýta til fræðsluefnis til foreldra og sér í lagi 

með áherslu á samspil mismunandi uppeldisþátta. Það er ekki nóg að tilgreina einungis þá 

þætti sem mikilvægir eru heldur einnig gera grein fyrir samspili þeirra, því að það sé ekki nóg 

að hafa einungis reglur eða eftirlit, heldur þurfi stuðningur og samvera einnig að vera til 

staðar sem verndandi þættir. 

 Það mætti standa fyrir fræðslu um hvernig viðhalda megi góðu sambandi við 

ungmenni vegna þeirrar staðreyndar einnar að þegar samskipti foreldra og ungmennis 

einkennast af neikvæðum þáttum þá eru foreldrar ólíklegri til að móta viðhorf og norm 

unglingsins. Það er til að mynda mikilvægt að hafa í huga að eftirlit fer fram sem dýnamískt 

samband foreldris og ungmennis en ekki sem stigveldi þar sem foreldri hefur stjórn með 

eftirliti. Hvatning foreldra og tilraunir þeirra til þess að vera hluti af lífum barna sinna og 

móttækileiki barnanna fyrir þátttöku foreldra í lífi þeirra hefur áhrif á það hversu vel foreldrar 

geta leiðbeint og haft áhrif á ungmenni sín (Dishion, Nelson og Bullock, 2004). 

Frekari rannsóknir 

 Rannsaka mætti á ítarlegan hátt hvort og þá hvernig vandamálahegðun barna hafi áhrif 

á aðferðir foreldra til þess að aga þau. Rannsóknir benda til að mögulega leiði 

vandamálahegðun til verri og órökréttari refsinga sem síðan leiði til þess að foreldrið hafi 

minni áhrif í félagsmótun ungmennis (Patterson og Yoerger, 2002). Þannig mætti velta fyrir 

sér regluþættinum í rannsókninni, hvort hinar miklu reglur sumra foreldra séu til komnar 
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vegna fyrri hegðunar ungmennis eða að meiri reglur auki á einhvern hátt líkurnar á slíkri 

vandamálahegðun. Skoða mætti þann hóp sem upplifir miklar reglur á heimili betur og bera 

saman við aðrar breytur úr spurningalistanum.  

 Í rannsóknum á uppeldi er gjarnan einblínt meira á uppeldisaðferðir móður frekar en 

föður. Það gæti stafað af mismunandi hlutverkum eða falist í mismunandi fjölskyldugerð. 

Fjölskyldugerð er til að mynda þáttur sem mætti rannsaka í þessu samhengi en út frá 

kenningum afbrotafræðinnar hefur verið unnið út frá því að tveir foreldrar séu betri en einn 

þegar kemur að umönnun, leiðbeiningu og félagsmótun. Þegar eftirlit með barni er í höndum 

eins uppalanda í stað tveggja er minni félagsleg stjórn til staðar og meiri líkur á frávikshegðun 

(Anderson, 2002). Það er vegna þess að með aðeins einu foreldri vantar helming af því 

taumhaldi sem barnið annars myndi hljóta. Breytingar á fjölskyldugerð hafa orðið síðustu 

áratugi og er nú sífellt algengara að börn og ungmenni alist upp á að minnsta kosti einhverju 

tímabili á heimili einstæðs foreldris. Fjölskyldugerð einstæðra feðra eykst hefur aukist síðustu 

ár (Demuth og Brown, 2004). Því er full ástæða til þess að rannsaka frekar uppeldi með 

áherslu á feður.  

Áhugavert væri einnig að leggja spurningar um eftirlit, reglur, samveru og stuðning 

einnig fyrir foreldra í því skyni að fá nákvæmara mat á hvernig uppeldinu er raunverulega 

háttað. Þá mætti mögulega skoða nánar af hvaða tagi t.d. eftirlitið er, hvort ungmennið láti 

vita af sér valkvætt eða tilneytt, í hverju stuðningurinn og samverustundirnar felast og hvort 

reglurnar hafi ávallt verið strangar eða aukist í kjölfar atvika.  

Í framhaldinu mætti einnig kanna hver hlutfallsleg áhrif jafningja eru í samanburði við 

áhrif foreldra í tengslum við vímuefnanotkun, en jafningjar fá aukið vægi í félagsmótun á 

unglingsárunum. Þeir geta, líkt og foreldrar, haft verndandi áhrif (Brook o.fl., 1999; Hofler 

o.fl., 1999; Kuntsche og Jordan, 2006; Oman o.fl., 2004; Helmer o.fl., 2014) en einnig stuðlað 

að neikvæðum hópþrýsting (Bogenschneider og Wu, 1998). 
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Þá uppeldiskvarða sem búnir voru til í þessari rannsókn mætti skoða í samhengi við 

svör við fleiri spurningum í spurningalistanum „Ungt fólk,“ til að mynda spurningar er varða 

heimilisaðstæður, andlega líðan og árangur í skóla. Einnig mætti nýta þá í rannsóknum á 

annars konar frávikshegðun á borð við áfengisneyslu, ofbeldis og annarra afbrota.  
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