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Útdráttur 

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að áfengisneysla ungmenna spáir fyrir um áfengisneyslu og 

vandamál henni tengd síðar á ævinni. Mikil aukning hefur orðið á áfengisneyslu frá vorönn 

í 10. bekk grunnskóla og þar til á fyrstu önn í framhaldsskólum á Íslandi. Fleiri fræðimenn 

hafa sýnt fram á samband milli umhyggju og aðhalds foreldra annars vegar og tengsla við 

skólann hins vegar á áfengisneyslu ungs fólks. Prófaðar voru tilgátur um að mælanlegur 

munur sé á áfengisneyslu nemenda á fyrstu önn í framhaldsskóla eftir því hvernig 

tengslum nemenda við foreldra og skóla er háttað annars vegar og hins vegar hvernig 

samstarfi foreldra og skóla er háttað. Við vinnslu á rannsókninni var stuðst við megindleg 

gögn úr rannsókninni Ungt fólk 2013 – Framhaldsskólar sem framkvæmd var af 

Rannsóknum og greiningu. Ennfremur var lögð til grundvallar eigindleg rannsókn byggð á 

orðræðugreiningu. Það er umhugsunarvert að í þeim skóla þar sem marktæk fylgni er milli 

mikilvægis námsins, umhyggju og hlýju foreldra og aðhalds og eftirlits foreldra er 

áfengisneysla minnst. Í þeim sama skóla senda skólastjórnendur mjög skýr skilaboð um 

mikilvægi samstarfs við foreldra um forvarnir gegn áfengisneyslu. Í ljósi niðurstaðna 

þessarar rannsóknar tel ég ríka ástæðu til að álykta að skólastjórnendur gegni, ásamt 

foreldrum, lykilhlutverki í að draga úr áfengisneyslu nemenda á fyrstu önn í 

framhaldsskóla. 
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Formáli 

Ég hef í tæp 30 ár tekið virkan þátt í foreldra- og forvarnarstarfi í þeim leikskólum, 

grunnskólum og framhaldsskólum sem börnin mín hafa sótt. Auk þess hef ég sem foreldri 

og framkvæmdastjóri til 11 ára hjá SAMFOK, samtökum foreldra grunnskólabarna í 

Reykjavík, tekið þátt í fjölmörgum starfshópum, nefndum og ráðum þar sem uppeldis-, 

menntunar-, og forvarnarmál voru í brennidepli. Uppeldi, menntun og heilbrigt líferni 

barna og ungmenna hafa því verið stór hluti af lífi mínu, og mitt helsta áhugamál, til fjölda 

ára. Bakgrunnur minn, þau gögn sem ég vissi að voru fyrir hendi og þær 

rannsóknaraðferðir sem ég tileinkaði mér í náminu voru mér hvatning og tilefni til að 

takast á við þetta verkefni. 

Leiðbeinandi minn í þessu 12 eininga BA-verkefni var Viðar Halldórsson. Færi ég honum 

bestu þakkir fyrir góð ráð, þolinmæði og langlundargeð. 

Ég vil ennfremur þakka skólastjórnendum framhaldsskólanna sex fyrir það traust sem þeir 

sýndu mér þegar þeir gáfu góðfúslegt leyfi sitt fyrir þátttöku í rannsókninni. Það er von 

mín að þessi umfjöllun verði þeim hvatning til frekara samstarfs við foreldra ólögráða 

framhaldsskólanema.  

Hrefnu Pálsdóttur og Jóni Sigfússyni hjá Rannsóknum og greiningu vil ég þakka sérstaklega 

fyrir þolinmæðina, traustið og öll góðu ráðin.  

Síðast en ekki síst eru innilegar þakkir til eiginmanns, barna, barnabarna, fjölskyldu og 

vina fyrir alla hvatninguna og trúna á að mér tækist að klára þetta verkefni 

  



6 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................... 4 

Formáli ....................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 6 

Töfluskrá .................................................................................................................... 7 

Myndaskrá ................................................................................................................. 8 

1 Inngangur .............................................................................................................. 9 

2 Fræðilegur bakgrunnur og fyrri rannsóknir ........................................................... 10 

2.1 Sjálfsmat einstaklingsins ................................................................................... 13 

2.2 Félagslegar mótunarkenningar ......................................................................... 14 

2.3 Félagsauður ....................................................................................................... 19 

2.4 Samfélagsleg virkni ........................................................................................... 20 

2.5 Félagsleg netverk .............................................................................................. 20 

3 Aðferðir og gögn .................................................................................................. 24 

4 Niðurstöður ......................................................................................................... 26 

4.1 Áfengisneysla – Megindleg rannsókn ............................................................... 26 

4.2 Áfengisneysla – Eigindleg rannsókn .................................................................. 29 

4.2.1 Tengsl skólans við foreldra og skilaboð í forvarnarskyni ........................... 29 

4.2.2 Heimasíður ................................................................................................. 29 

4.2.3 Tölvupóstur ................................................................................................ 30 

4.2.4 Kynningafundir fyrir foreldra nýnema ....................................................... 31 

5 Umræður ............................................................................................................. 32 

6 Lokaorð ................................................................................................................ 34 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 35 

Viðauki ..................................................................................................................... 38 

 

 

 



7 

Töfluskrá 

Tafla 1. Upplýsingar um tölfræði; - Drykkja nemenda síðustu 30 daga 

Tafla 2. Fylgni milli áfengisneyslu nemenda síðustu 30 daga og mikilvægis skólanámsins 

Tafla 3. Fylgni milli áfengisneyslu og aðgengis að ráðgjöf frá kennurum 

Tafla 4. Fylgni milli áfengisneyslu og umhyggju og hlýju foreldra 

Tafla 5. Fylgni milli sambands áfengisneyslu og aðhalds og eftirlits foreldra 

Tafla 6. Upplýsingar um tölfræði; - Viðhorf nemenda til námsins 

Tafla 7. Upplýsingar um tölfræði; - Aðgengi að ráðgjöf frá kennurum 

Tafla 8. Upplýsingar um tölfræði; - Umhyggja og hlýja foreldra 

Tafla 9. Upplýsingar um tölfræði; - Aðhald og eftirlit foreldra 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Myndaskrá 

Mynd 1. Hversu oft orðið drukkin síðustu 30 daga greint eftir skólum 

Mynd 2. Viðhorf til mikilvægis námsins greint eftir skólum 

Mynd 3. Aðgengi að ráðgjöf frá kennurum greint eftir skólum 

Mynd 4. Upplifun af umhyggju og hlýju foreldra greind eftir skólum 

Mynd 5. Upplifun af aðhaldi og eftirliti foreldra greind eftir skólum 

  



9 

1 Inngangur  

Í ljósi þess mikla árangurs sem náðst hefur í að draga úr áfengisneyslu meðal 10. bekkinga 

í grunnskólum á Íslandi er það áhyggjuefni hversu mikil aukning verður á neyslunni frá 

vorönn í 10. bekk grunnskóla og þar til á fyrstu önn, sama árs, í framhaldsskóla. Í 

niðurstöðum rannsóknar sem gerð var 2004 höfðu 26% nemenda í 10. bekk orðið drukkin 

að minnsta kosti einu sinni síðustu 30 dagana en rúmlega 53% framhaldsskólanema sama 

haust.  

Fjölmargar rannsóknir sýna svo ekki verður um villst að því fyrr sem ungmenni byrja 

að neyta áfengis því meiri líkur eru á að þau flosni upp úr námi og lendi í margvíslegum 

félagslegum og einstaklingsbundnum vanda. Því er sérstaklega mikilvægt að leita leiða til 

að skilja betur helstu ástæður þessarar aukningar í áfengisneyslu frá vorönn fram á 

haustönn sama árs.  

Leiða má líkum að því að þakka megi samstarfi margra aðila sem koma að uppeldi og 

menntun barna og unglinga hversu vel hefur tekist til við að draga úr áfengisneyslu 

ungmenna á grunnskólaaldri. Ákveðin breyting verður óhjákvæmilega á félagslegu 

netverki ungmenna við flutning milli skólastiganna grunnskóla og framhaldsskóla. Þegar 

slíkar breytingar verða á aðstæðum ungmenna er nærtækt að álykta að samstarf foreldra 

og nýja skólastigsins sé mikilvægt, meðal annars með tilliti til áfengisneyslu. Þegar nánar 

er rýnt í þennan flutning milli skólastiga er áberandi að samstarf við foreldra um uppeldi, 

menntun og heilbrigðan lífsstíl virðist ekki vera í sama farvegi í framhaldsskólanum og í 

grunnskólanum. Þrátt fyrir að flestir nemendur á fyrsta ári framhaldsskólans séu ólögráða 

þá hafa skólarnir axlað ábyrgð á samstarfi við foreldra um þessa ólögráða nemendur í 

mismunandi mæli.  

Hér verður skoðuð áfengisneysla framhaldsskólanema á fyrstu önn og hvort, og 

hvernig, skólarnir gefa  skýr skilaboð um viðhorf sín til áfengisneyslu nemenda. Auk þessa 

verður skoðað hvort, og hvernig, framhaldsskólarnir styðja við foreldra í 

uppeldishlutverkinu fyrstu önnina í framhaldsskóla. Áfengisneysla, tengsl við kennara og 

viðhorf nemenda til námsins eru skoðuð. Ennfremur er litið til tengsla áfengisneyslu og 

upplifunar nemenda á því hvort þau eigi auðvelt með að fá umhyggju og hlýju frá 

foreldrum og hvort foreldrar veiti þeim aðhald og eftirlit þegar þau stíga sín fyrstu skref á 

nýjum vettvangi.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur og fyrri rannsóknir 

Áfengisneysla í heiminum er mest í Evrópu samkvæmt mælingum Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) og er neysla miðað við höfðatölu  helmingi meiri 

þar en að meðaltali í heiminum. Áfengi var í þriðja sæti í Evrópu árið 2002 yfir þá 26 

áhættuþætti sem valda sjúkdómum á þessu svæði. Áfengi var ennfremur helsti 

áhættuþáttur meðal ungs fólks. Sjúkdómar af völdum áfengis eru tvisvar sinnum algengari 

í Evrópu en sem nemur heimsmeðaltali. Nýleg gögn sýna að dauðsföll tengd áfengisneyslu 

jukust um 15% milli áranna 2000 og 2002 og eru nú 6,3% af öllum dauðsföllum í Evrópu. 

Ef reiknað er með lífárum, sem tapast vegna ótímabærra dauðsfalla, og lífárum með 

fötlun er 10,8% af sjúkdómaálagi á svæðinu vegna áfengisbyrðar. Í aldurshópnum 15-30 

ára er álagið vegna áfengis um 14% hjá konum en um þriðjungur hjá körlum. Þá eru ótalin 

áhrif skaðlegrar áfengisnotkunar á heilbrigði, vellíðan og félagslega umgjörð fjölskyldu, 

vina og samstarfsfólks drykkjumannsins (Lýðheilsustöð, 2008). 

Á undanförnum árum og áratugum hefur áfengisneysla ungs fólks verið til umfjöllunar 

í vaxandi mæli. Rannsóknir margra ára hafa sýnt fram á að áfengisneysla unglinga spáir 

fyrir um áfengisneyslu og vandamál henni tengd síðar á ævinni. Þeir sem eru undir 

áhrifum áfengis eru líklegri til að lenda í óhöppum og slysum, líkamlegu sem og 

kynferðislegu ofbeldi og frávikshegðun ýmis konar. Leiða má líkum að því að ungt fólk sé 

jafnvel í meiri áhættu þar en þeir sem fullorðnir eru. Það er því mikilvægt að kanna hvaða 

þættir eru líklegir til að ýta undir að ungt fólk fresti því að hefja neyslu áfengis (Dubow og 

félagar, 2008). 

Í rannsókn ESPAD (European School Project on Alcohol and Drugs) í Evrópu kemur 

fram að tilhneigingin er sú að strákar neyta áfengis í ríkari mæli heldur en stelpur. Það 

vekur hins vegar athygli að í ellefu löndum, þar á meðal Íslandi, er dreifingin mun jafnari 

(ESPAD, 2011). 

Álfgeir Logi Kristjánsson og félagar fara í grein sinni yfir 12 ára þróun í áfengisneyslu 

og reykingum meðal íslenskra ungmenna. Rýnt er í gögn úr ESPAD rannsókninni frá árinu 

2007 en hún tók til 20 landa í Evrópu. Í gögnunum kemur meðal annars fram að Ísland var 

eina landið af 19 þar sem varð samfelld minnkun í neyslu áfengis síðustu 30 daga á sama 

tímabili 1995 til 2007 (Álfgeir Logi Kristjánsson og fleiri, 2010). 
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Á síðasta áratug hefur áfengis- og vímuefnaneysla meðal íslenskra 10. bekkinga, en 

þau eru lang flest 15 ára, minnkað umtalsvert. Leiða má líkum að því að samstarfi margra 

aðila sem koma að uppeldi og menntun barna og unglinga megi þakka þennan árangur. 

Foreldrar, foreldrafélög, skólar, félagsmiðstöðvar, félagsþjónustan, lögreglan, 

íþróttafélög, frjáls félagasamtök og opinberir aðilar tóku höndum saman til að draga 

mætti úr óhóflegri áfengisneyslu meðal íslenskra ungmenna. Stuðst var við niðurstöður 

úr rannsóknarröðinni Ungt fólk og þeim miðlað til foreldra, og þeirra sem koma að uppeldi 

og menntun barna og unglinga, á fundum, á plakötum og með öðrum auglýsingum. 

Rannsóknir þessar byggjast á nokkrum lykilkenningum félagsvísindanna um mikilvægi 

félagslegrar aðlögunar (e. social integration), félagslegs taumhalds (e. social control) og 

félagslegs stuðnings (e. social support) en þær eru undirstaða þeirrar nálgunar sem notuð 

var í forvarnarstarfinu. Til þess að geta eflt verndandi þætti og dregið úr áhrifaþáttum 

áfengis- og vímuefnaneyslu er mikilvægt að öðlast skilning á samspili þeirra þátta í lífi 

ungmenna sem hafa áhrif þar á. Þar með talið eru áhrif jafningjahópsins og félagslega 

umhverfisins. Niðurstöður úr rannsóknarröðinni Ungt fólk sýndu fram á að tengsl 

ungmenna við jafningjahópinn, foreldra og aðra fjölskyldumeðlimi og möguleikar til 

þátttöku í íþróttum og öðru félagslífi spáðu sterkast fyrir um neyslu áfengis- og vímuefna. 

Í þeim skólum þar sem foreldrar þekkja foreldra barna sinna (e. intergenerational closure) 

er áfengis- og vímuefnaneysla til dæmis minni en í skólum þar sem þessi tengsl eru ekki 

til staðar. Foreldrar grunnskólanema á Íslandi voru upplýstir um mikilvægi þess að verja 

tíma með börnum sínum og styrkja tengslin við þau, að sýna þeim umhyggju, áhuga, 

hæfilegt aðhald og eftirlit. Ungmenni voru hvött til að taka þátt í íþróttum og öðru 

félagsstarfi og lögðu sveitarfélögin oft sitt af mörkum til að gera þeim það kleift sem áttu 

í erfiðleikum. Félagslegt netverk og samstarf meðal foreldra og milli foreldra og skóla var 

ennfremur styrkt með ýmsum hætti (Inga Dóra Sigfúsdóttir og fleiri, 2011).   

Það er áhugavert að skoða heimasíður grunnskóla Reykjavíkur með tilliti til þessa. Í 

Reykjavík eru 36 almennir grunnskólar, þar af eru tveir sérskólar. Allir, nema sex og þar af 

eru báðir sérskólarnir, eru þeir með sérstakan flipa á forsíðu merktan foreldrum eða 

upplýsingahnapp þar sem eru ítarlegar upplýsingar um foreldrasamstarf og mikilvægi 

þess. Á heimasíðu Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur, þar sem fjallað er um 

grunnskólana, er áhersla lögð á samstarf foreldra og skóla. Þar er sérstakur flipi merktur 

,,Foreldrasamstarf“ en þar segir meðal annars: ,, Stuðningur foreldra og þátttaka þeirra í 
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skólastarfi skiptir miklu máli fyrir námsárangur barna og líðan þeirra. Velferð nemenda 

verður því best tryggð í góðu samstarfi foreldra og skóla“ 

(http://reykjavik.is/thjonusta/foreldrasamstarf-i-grunnskolum). 

Í ljósi þessa mikla árangurs sem náðst hefur í að draga úr áfengisneyslu meðal 10. 

bekkinga í grunnskólum á Íslandi er það áhyggjuefni hversu mikil aukning verður á 

neyslunni frá vorönn í 10. bekk grunnskóla og þar til á fyrstu önn, sama árs, í 

framhaldsskóla. Í niðurstöðum rannsóknar sem gerð var 2004 kemur þetta meðal annars 

fram. Samanburður á hlutfalli þeirra 10. bekkinga í grunnskólum sem höfðu orðið drukknir 

að minnsta kosti einu sinni síðastliðna 30 daga áður en könnunin var gerð árið 2004 og á 

sams konar hlutfalli framhaldsskólanema á 1. ári sama haust leiðir í ljós að 26% nemenda 

í 10. bekk höfðu orðið drukknir að minnsta kosti einu sinni síðustu 30 dagana fyrir gerð 

könnunarinnar en rúmlega 53% framhaldsskólanema sama haust.  Hjá þeim sem höfðu 

orðið drukknir að minnsta kosti einu sinni um ævina kemur sama mynstur í ljós. Af 10. 

bekkingum vorið 2004 höfðu 48% þeirra orðið drukknir að minnsta kosti einu sinni um 

ævina en tæplega 67% framhaldsskólanema um haustið 2004. Rannsóknir sýna aftur og 

aftur að notkun ungmenna á áfengi og öðrum vímuefnum eykur stórlega líkur á að þau 

flosni upp úr námi og lendi í margvíslegum félagslegum og einstaklingsbundnum vanda. 

Því er sérstaklega mikilvægt að leita leiða til að skilja betur helstu ástæður þessarar miklu 

aukningar í áfengisneyslu milli vorannar í 10. bekk grunnskóla og haustannar sama árs í 

framhaldsskóla (Álfgeir Logi Kristjánsson og fleiri, 2005).   

Sá árangur sem náðst hefur í að draga úr áfengisneyslu grunnskólanema á Íslandi er 

óumdeildur. Ein skýring, og sú sem haldið verður á lofti hér, er að samstarf fjölmargra 

opinberra aðila, bæði á landsvísu og á sveitarstjórnarplani, frjálsra félagasamtaka, meðal 

annars samtaka foreldra, og venjulegra foreldra sem öxluðu sína ábyrgð á uppeldi og 

menntun barnanna sinna hafi skilað þessum árangri. Undanfarinn áratug hafa foreldrar 

fengið skýr skilaboð um að áfengisneysla grunnskólabarna sé með öllu óásættanleg. Þeim 

skilaboðum hafa fylgt leiðbeiningar um hvernig þurfi að bregðast við til að sporna gegn 

henni. Þessi félagslegi þrýstingur, og þetta félagslega taumhald, virðist ekki vera til staðar 

á sama hátt á fyrstu önn í framhaldsskólum landsins. Foreldrar eru, margir hverjir, að feta 

sig inn á ókunnar slóðir. Hvað er ásættanlegt? Hvernig gera hinir foreldrarnir þetta? Hver 

eru skilaboðin frá skólanum? Hver eru skilaboðin frá samfélaginu? Allt eru þetta 
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spurningar sem margir foreldrar velta sennilega fyrir sér. Hafa verður í huga að íslensk 

ungmenni verða lögráða 18 ára og eru því flest 2 ár í framhaldsskóla áður en þeim áfanga 

er náð og þar af leiðandi á ábyrgð foreldra sinna. Í ljósi mikilvægis skólaumhverfisins með 

tilliti til frávikshegðunar skiptir máli að skoða þessi samskipti betur. Framhaldsskólinn er 

fastur punktur í tilveru mjög margra ungmenna og sá vettvangur sem auðveldast ætti að 

vera að nýta til samstarfs milli foreldra og milli foreldra og skóla um heilbrigða lífshætti 

ungmenna.  

Skoðaðar verða kenningar um þróun sjálfsmats einstaklingsins og hvort, og þá 

hvernig, það hefur áhrif á frávikshegðun. Stuðst verður við félagslegar mótunarkenningar 

en þar er lögð áhersla á félagsmótun merkinga og hvernig skilningur hvers og eins 

einstaklings er háður og stjórnast af samskiptum við aðra. Litið verður til Hirschi og 

kenninga hans um félagslegt taumhald og þeirra fjögurra þátta sem hann taldi að hefðu 

áhrif á félagsmótun einstaklingsins og aðlögun hans að gildandi reglum í samfélaginu. 

Félagslegt taumhald mótast í samspili margra þátta og er samband foreldra og barna 

þeirra einn mikilvægur þáttur. Kenningar um félagsauð og samfélagslega virkni verða 

ennfremur skoðaðar.  

2.1 Sjálfsmat einstaklingsins 

Sá þáttur sem hve mest áhrif hefur á þróun sjálfsmats einstaklingsins eru uppeldisaðferðir 

foreldra og forráðamanna. Þau börn sem virðast hafa mest sjálfstraust eða sjálfsálit (e. 

self-esteem) alast upp hjá foreldrum sem eru hlý og styðjandi en gera jafnframt kröfur til 

barna sinna, setja þeim reglur og láta þau taka afleiðingunum ef þau brjóta þær (e. 

authoratative parents). Í grein sinni um áhrif uppeldisaðferða á hæfni og getu (e. 

competence) unglinga og neyslu áfengis og annarra vímuefna kemst Baumrind (1991) að 

þeirri niðurstöðu að mun minni líkur séu á frávikshegðun hjá börnum á öllum 

þroskastigum ef þau hafa alist upp hjá slíkum foreldrum en ef þau hafa alist upp við mikinn 

aga og ósveigjanleika (e. authoritarian parents) eða undanlátssemi (e.permissive). Börn 

sem alast upp hjá foreldrum sem veita þeim umhyggju og aðhald eru ennfremur mun 

líklegri til að búa yfir hæfni og getu heldur en þau börn sem ekki hlutu slíkt uppeldi. 

Rannsóknir DeHart og félaga (2006) sýna sambærilegar niðurstöður.  

Barnes og Farrell fjalla um tengsl foreldra og ungmenna og áhrif þeirra á hegðun 

ungmenna í grein sinni Parental Support and Control as Predictors of Adolescent Drinking, 
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Delinquency and Related Problem Behaviors. Niðurstöður þeirra gefa til kynna að tengslin 

við foreldrana hafi mikil áhrif á hegðun unglinga. Því sterkari sem tengslin eru því minni 

eru vandamál tengd hegðun. Þeir unglingar sem þurfa að fylgja settum reglum, sem er 

fylgst vel með og eru í stöðugu sambandi við foreldrana sýna mun minni 

hegðunarvandamál. Í grein þeirra Barnes og Farrell kemur ennfremur fram að vinahópar 

og tengsl við jafningja hafa þar líka áhrif. Ungmenni sem treysta frekar á vinahópa en 

foreldra sína eru mun líklegri til að leiðast út í vímuefnaneyslu eða afbrotahegðun. Sé 

þetta sett í samhengi við kenningar Hirschi um félagslegt taumhald kemur þetta heim og 

saman. Hirschi talar um að þegar að tengsl milli foreldra og unglinga eru minni og 

foreldrar hafa ekki lengur stjórn á börnum sínum þá er líklegra að börnin treysti frekar á 

vinahópa og jafningjahópa vegna þess að félagslegu taumhaldi er ekki viðhaldið í gegnum 

foreldrana. Svipaðar niðurstöður koma fram í fleiri rannsóknum en tengsl við foreldra 

virðast vera mjög sterkur áhrifaþáttur þegar kemur að hegðunarvandamálum (Barnes og 

Farrell, 1992). 

2.2 Félagslegar mótunarkenningar 

Áhersla félagslegra mótunarkenninga er á félagsleg ferli við mótun merkinga og hvernig 

skilningur hvers einstaklings á fyrirbærum er háður samskiptum við aðra. Gera má ráð 

fyrir að um víxlverkun við félagslegar hugsmíðar sé að ræða (Berger og Luckmann, 1991). 

Í félagslegri fyrirbærafræði (e. phenomenological sociology), en þangað má rekja 

hugmyndir um félagslegar mótunarkenningar, er leitast við að skýra hvernig maðurinn 

mótar og skynjar veröld sína. Félagslegar mótunarkenningar má ennfremur rekja til 

kenninga um táknbundin samskipti (e. symbol interactionism). Þessar kenningar beina 

sjónum okkar að því hvernig einstaklingar bregðast við öðrum einstaklingum og atburðum 

í umhverfi sínu á grundvelli þeirra merkinga sem eru lagðar í atburðina og verða til í 

gegnum félagsleg samskipti þeirra (Schwandt, 2007). Samfélagið er skapað af mönnum 

og gefur raunverulega merkingu en skapar jafnframt manninn og mótar sýn hans á sjálfan 

sig og raunveruleikann. Félagslegar hugsmíðar ganga í gegnum þróun og breytingu í 

samskiptum manna og smátt og smátt verða til nýjar skilgreiningar við túlkun og 

endurtúlkun. Þannig er öll merking háð túlkunum og þær fá mögulega viðurkenningu eða 

verða að nýjum sannleika (Berger og Luckmann, 1991). Í þessu sambandi er mikilvægt, 

samkvæmt Berger og Luckmann, að varpa ljósi á undirstöður þekkingar og reynslu 
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mannsins í daglegu lífi. Þekking og reynsla gerir honum kleift að greina samfélagið með 

fyrirbærafæðilegri nálgun en þannig er leitast við að lýsa sammannlegri reynslu af 

veröldinni (e. lifeworld) eins og maðurinn skynjar hana (Schwandt, 2007). Félagslegar 

mótunarkenningar ganga ennfremur út frá því að öll félagsleg fyrirbæri, þekking mannsins 

á raunveruleikanum þar á meðal, séu mótuð í gegnum félagsleg samskipti með notkun 

tungumáls og annarra tákna. Það er tungumálið sem er grundvöllur þess að skilja 

raunveruleikann (Berger og Luckmann, 1991).  

Einkennum samskipta og táknbundinna samskipta (e. symbolic interactionism)  lýsir 

Herbert Blumer þannig að við bregðumst við áreitum úr umhverfi okkar út frá þeirri 

merkingu eða túlkun sem við gefum þeim. Sama áreitið má túlka á ólíkan hátt frá degi til 

dags. Sömu ummæli er hægt að túlka með gerólíkum hætti allt eftir því hvenær og hvar 

þau eru sett fram. Merkingin sem við gefum áreitunum er lærð í félagslegum samskiptum 

en er ekki meðfædd eða bundin erfðum eða líffræðilegri forskrift. Það er breytilegt 

hvernig svörun við áreitum er og hefur tíðarandinn áhrif þar á. Áður en við framkvæmum 

eitthvað íhugum við stöðuna og það er hæfileiki, við tölum við okkur sjálf, metum athafnir 

okkar og viðbrögð annarra. Við fylgjum ákveðnum væntingum, eða ætlum við kannski 

ekki að fylgja straumnum og ríkjandi viðmiðum samfélagsins? Hverju viljum við sjálf 

áorka? Þarna skiptir framtakssemi, frelsi og frumkvæði einstaklingsins máli (Blumer, 

1969). 

Virknikenningar (e. functionalism) byggjast á þeirri hugmynd að samfélagið sé byggt 

upp af mörgum litlum einingum sem saman mynda heild. Samfélagið er því byggt á 

ákveðinni félagslegri sátt en þessi sátt er áunnin í gegnum viðmið og gildi sem saman 

mynda það sem við köllum félagslegt taumhald (Giddens og Sutton, 2013). 

Hlutur fjölskyldunnar er einn sá mikilvægasti af mörgum þáttum sem móta félagslegt 

taumhald. Fjölskyldan og nánir vandamenn vinna saman að því að hafa áhrif á 

einstaklinginn, kenna honum muninn á réttu og röngu og miðla ákveðnum gildum 

(Giddens og Sutton, 2013). Kenningar Travis Hirschi um félagslegt taumhald hafa verið 

ríkjandi í umfjöllun innan afbrotafræðinnar síðustu áratugi. Hirschi segir að allir geti brotið 

af sér en geri það ekki vegna sterkra tengsla við samfélagið sjálft. Í raun og veru eru þessi 

sterku tengsl því að viðhalda reglu í samfélaginu og gera það að verkum að fólk brýtur 

síður af sér. Hirschi talar um fjórar tegundir tengsla  sem mikilvægt er að séu í lagi svo 
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einstaklingar brjóti ekki af sér. Í fyrsta lagi eru það geðtengsl (e. attachment) en þau snúa 

að þeim tengslum sem að einstaklingar eiga við aðra einstaklinga í samfélaginu eins og 

fjölskyldu, vini og samstarfsmenn. Geðtengslaþátturinn stuðlar að mótun og þroska 

einstaklingsins sem félagsveru. Skuldbinding (e. committment) er annar þátturinn en 

hann lýtur að þeim skyldum sem við höfum í okkar daglega lífi og þær skuldbindingar sem 

við eigum við einstaklinga eða stofnanir innan samfélagsins. Skuldbindingin tengist þeim 

markmiðum sem við setjum okkur og erum sífellt að vinna að. Við erum ólíklegri til að 

fremja afbrot svo framarlega sem við höfum einhver markmið í lífinu. Þátttaka í athöfnum 

(e. involvement) er þriðji þátturinn sem Hirschi talar um. Svo framarlega sem við erum 

upptekin af því að taka þátt í einhvers konar samtökum eða viðburðum þá erum við 

ólíklegri til að láta afvegaleiðast og fremja afbrot. Samkvæmt Hirschi er fjórði þátturinn 

trú (e. belief) og snýr hann að því hvort að við trúum á og fylgjum gildum og viðmiðum 

samfélagsins. Einstaklingurinn er mun ólíklegri til að fremja afbrot ef tengsl hans við þessa 

fjóra þætti eru virk (Adler og fleiri, 2013). 

Eins og fjallað er um hjá Adler og félögum (2013) þá gerði Hirschi könnun meðal 

rúmlega fjögur þúsund framhaldsskólanema í Kaliforníu. Niðurstaða þessarar könnunar 

var að tengsl við foreldra og skóla væru mikilvægari en tengsl við jafningjahópinn þegar 

kemur að því að spá fyrir um frávikshegðun (Adler og fleiri, 2013). 

Í taumhaldskenningum er gert ráð fyrir því að tengsl barna og foreldra geti, bæði beint 

og óbeint, minnkað líkur á afbrota- eða frávikshegðun hjá unglingum. Foreldrar geta haft 

áhrif á viðmið, gildi og hugmyndir unglinga og ef þau eru til staðar fyrir þau er ólíklegra 

að unglingarnir fremji afbrot. Ef unglingurinn er ekki upptekinn af viðbrögðum foreldra 

sinna, veit að þeim er alveg sama eða þau eru ekki til staðar hvort sem er, þá er þessi 

unglingur mun líklegri til að fremja afbrot. Því sterkari tengsl milli foreldra og barna og því 

stærri sess sem foreldrar skipa í lífi barna sinna því ólíklegra er að unglingurinn fremji 

afbrotið (Wright og Cullen, 2001).  

Í grein sinni fjalla Crosnoe og fleiri (2002) um niðurstöður fyrri rannsókna á því hvaða 

þættir eru líklegir til að ýta undir eða draga úr þátttöku ungmenna í frávikshegðun. Í ljós 

hefur komið að ýmsir einstaklingsbundnir og félagslegir þættir sem og persónulegt 

samspil einstaklinganna ýta undir jákvæða þróun og hafa verndandi áhrif með tilliti til 

frávikshegðunar. Ástæða þess að sumir taka þátt í frávikshegðun og aðrir ekki er talin 
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tengjast áhrifum þessara verndandi þátta. Helstu áherslur rannsóknar Crosnoe og félaga 

snéru að því að hvaða leyti eftirfarandi þættir í umhverfi fjölskyldunnar; aðhald og eftirlit 

foreldra, þátttaka foreldra í lífi barna sinna og hvernig skipulag var á heimilishaldinu, 

höfðu verndandi áhrif á þá einstaklinga sem áttu vinahóp sem stundaði frávikshegðun. 

Ennfremur voru þrír þættir skólaumhverfisins rannsakaðir, tengsl nemenda við kennara, 

námsárangur og stefna og áherslur skólans (e. school orientation). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að ungmenni sem búa við jákvæð tengsl við foreldra og kennara 

sýni almennt minni hegðunarvandkvæði (e. behavioral problems) en þau sem ekki búa 

við þær aðstæður. Sömu niðurstöður er að finna meðal þeirra ungmenna sem höfðu 

metnað um að ná árangri í því sem þau tóku sér fyrir hendur. Aðhald og virkt eftirlit 

foreldra eru uppeldisaðferðir sem meðal annars stuðla að sjálfsstjórn barna þeirra 

(Crosnoe og fleiri, 2002). 

Virk þátttaka foreldra í lífi barna sinna er vísbending um vilja þeirra til að miðla 

ákveðnum gildum og taka virkan þátt í félagsmótun barna sinna. Þau verndandi áhrif sem 

þetta hefur má hugsanlega rekja til tilfinningatengsla foreldra og barna sem myndast með 

virkri þátttöku foreldra í lífi barna sinna. Ungmenni sem upplifa áhuga foreldra sinna á, og 

þátttöku í, lífi þeirra og gjörðum eru næmari fyrir skoðunum og viðbrögðum foreldranna 

en þau ungmenni sem ekki búa við náið samband við foreldra sína. Sé þetta sett í 

samhengi við taumhaldskenningar Hirschi þá eru þessi ungmenni ennfremur síður líkleg 

til taka þátt í frávikshegðun og valda þannig foreldrum sínum vonbrigðum. Auk þess eru 

þau betur í stakk búin til að takast á við neikvæð félagsleg áhrif, þar með talið 

jafningjahópsins (Crosnoe og fleiri, 2002).   

Rannsókn Crosnoe og félaga bendir til að skólatengdir þættir séu, því sem næst 

ófrávíkjanlega, líklegri til að draga úr hættu á frávikum meðal stúlkna og drengja en 

fjölskylduþættir. Það sem er sameiginlegt með þessum skólatengdu þáttum er að þeir 

endurspegla allir skuldbindingu ungmennanna við skólann og hefðbundnar leiðir til að ná 

árangri. Takmörkun þessarar rannsóknar felst í því að undirliggjandi þættir eins og 

sjálfsagi eru ekki rannsakaðir. Annar takmarkandi þáttur er að stuðst er við mat 

ungmennanna sjálfra á tengslum við foreldra, kennara og skóla (Crosnoe og fleiri, 2002). 

 Fleiri rannsóknir benda til þess að góð tengsl foreldra og ungmenna hafi ýmis jákvæð 

áhrif. Í grein Álfgeirs Loga Kristjánssonar og Ingu Dóru Sigfúsdóttur (2009) er fjallað um 
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rannsókn sem þau gerðu meðal 9. og 10. bekkinga í grunnskólum á Íslandi. Niðurstöður 

benda til þess að unglingar sem eru í góðum tengslum við fjölskyldu sína, verja tíma með 

foreldrum sínum og upplifa stuðning og aðhald þeirra eru líklegri til að leggja sig fram og 

ná góðum árangri í námi.  Gallar þessarar rannsóknar eru meðal annars að hún er 

þversniðsrannsókn og segir ekki á óyggjandi hátt til um orsakasamhengi. Ennfremur segja 

nemendur sjálfir frá námsárangri sínum en hann er ekki borinn saman við einkunnir sem 

skólinn gefur út.  Auk þessa er námsárangur aðeins mældur í tveimur fögum sem bæði 

eru erlend tungumál og má setja spurningarmerki við það hvort það sé fullnægjandi 

mælikvarði fyrir námsárangur (Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2009).  

Samband innan jafningjahópsins er flókið. Sterk tengsl virðast vera milli viðhorfa og 

hegðunar innan hópsins. Annars vegar gæti sú tilhneiging ungmenna til að leita í 

einsleitan hóp jafningja átt sér skýringu í því að þeir leita í hóp sem ber þegar keim af þeim 

sjálfum. Hins vegar gæti skýringarinnar verið að leita í því að þegar einstaklingur umgengst 

ákveðinn hóp hefur hann tilhneigingu til að taka upp hegðun þeirra eða einkenni. Fleiri 

rannsakendur hallast að því að í flestum tilfellum skipti báðir þættir máli. Prinstein og 

Dodge telja sterk fræðileg rök hníga í þá átt að á tímum mikilla umbreytinga í lífi 

ungmenna séu áhrif jafningjahópsins hvað sterkust. Það á til dæmis við um 

kynþroskaskeiðið, þegar skipt er um skóla og á ákveðnum stigum vináttunnar. Þetta eru 

þau tímabil þegar ungmenni, í leit sinni að sjálfsskilningi, virðast vera hvað næmust fyrir 

endurgjöf jafningjahópsins (Prinstein og fleiri, 2011). 

Dornbusch og félagar skoðuðu langtímarannsókn sem gerð er í Bandaríkjunum á 

heilsu ungmenna til að leggja mat á það hvort sterk og jákvæð fjölskyldutengsl og tengsl 

við skóla drægju úr líkum á nokkrum tegundum frávikshegðunar. Niðurstöður rannsóknar 

þeirra benda til að almennt séð þá hafi sterk og jákvæð tengsl ungmenna við fjölskyldu 

og skóla tilhneigingu til að draga úr tíðni, útbreiðslu (e. prevalence) og styrk þátttöku 

ungmenna í frávikum. Þessar niðurstöður gilda óháð samfélagslegu samhengi (e. 

community context), kyni eða kynþætti einstaklinganna. Góð tengsl ungmennanna við 

skólann bentu til minni hvata til frávikshegðunar en spáðu ekki fyrir um styrk eða magn 

(e. intensity) frávikanna (Dornbusch og fleiri, 2001).  

Í grein Hoffmann og Dufur kemur fram að í þeim skólum þar sem lögð er áhersla á að 

skapa náið samfélag og traust þar skapast umhverfi sem dregur úr hættu á frávikshegðun. 
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Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl ungmenna við fjölskyldu sína skipta máli þegar 

frávikshegðun er skoðuð. Ennfremur hafa rannsóknir leitt í ljós að styrkur 

skólaumhverfisins (e. school resources) hefur líka áhrif á frávikshegðun ungmenna.  Ekki 

hefur verið lögð mikil áhersla á að skoða hvort um gagnkvæm áhrif þessara þátta er að 

ræða og þá hver og í hvaða mæli. Hoffmann og Dufur skoðuðu þessi tengsl og notuðu til 

þess viðamikil bandarísk gögn frá National Educational Longitudinal Study frá 1990 og 

National Longitudinal Study of Adolescent Health frá 1994-1995. Niðurstöður þeirra 

benda til þess að þegar skólaumhverfið er í háum gæðaflokki geti það vegið á móti 

neikvæðum áhrifum sem slæm tengsl foreldra og barna hafa í för með sér. Það á til dæmis 

við þegar foreldrar taka ekki virkan þátt í menntun barna sinna en þá benda niðurstöður 

Hoffmann og Dufur til þess að skólaumhverfi í háum gæðaflokki vegi á móti því, 

sérstaklega hjá þeim ungmennum sem ekki státa af góðum námsárangri eða góðum 

námslegum gildum. Að hluta til dregur félagsauður skólaumhverfisins úr frávikshegðun 

með því að vega á móti slæmum fjölskylduaðstæðum ungmennanna (Hoffmann og Dufur, 

2008). 

2.3 Félagsauður 

Félagsauður (e. social capital) er hugtak sem fræðimenn hafa skilgreint á ólíkan hátt og 

því ákveðnum erfiðleikum bundið að meta það eða mæla. Sama má segja um tengsl 

félagsauðs og samfélagslegrar virkni (e. collective efficacy) þar sem hluti fræðimanna lítur 

svo á að þessi hugtök séu í andstöðu við hvort annað en aðrir líta á þau sem jafngild eða 

að þau útfylli hvort annað. Samband félagsauðs, samfélagslegrar virkni og félagslegs 

taumhalds er því margslungið. Þegar verk fleiri fræðimanna eins og Bourdieu, Coleman 

og Putnam eru skoðuð má finna sameiginlega fleti á skilgreiningum þeirra á félagsauð eins 

og félagsleg netverk, traust, sameiginleg gildi og viðmið ásamt gagnvirkni.  Hér verður 

stuðst við nokkuð víðtæka skilgreiningu á félagsauð sem felur í sér félagslegt netverk, 

traust innan og milli hópa, sameiginleg gildi, viðurkenningu á gildi gagnvirkni en hún á sér 

stoð í félagslegu netverki sem auðveldar sameiginlegar aðgerðir til hagsbóta fyrir 

einstaklinga og samfélagið í heild sinni. Í grein sinni fjallar Asnari (2013) ennfremur um 

gildi félagsauðs sem stuðningur við fjölskyldutengsl auk áhrifa hans á félagslegt taumhald. 

Þar kemur einnig fram að félagsauður sem verður til í þéttriðnu félagslegu neti sé mjög 

gagnlegur foreldrum, kennurum og öðrum sem leitast við að veita ungmennum aðhald 



20 

og eftirlit. Slíkur félagsauður verði til þar sem samstöðu og trausti sé framfylgt. Þannig 

verður augljóst og opið eftirlit óþarft (Asnari, 2013). 

2.4 Samfélagsleg virkni 

Samfélagsleg virkni (e. collective efficacy) birtist meðal annars í félagslegu fyrirbæri (e. 

social organization) sem tengir félagslega samheldni og traust væntingum hópsins um 

ákveðið félagslegt taumhald. Sampson og félagar skilgreindu samfélagslega virkni sem 

félagslega samheldni nágranna þar sem vilji var til að grípa inn í atburðarás eða grípa til 

aðgerða ef almannaheill (e. common good) krafðist þess. Undirstaðan er að gagnkvæmt 

traust og samstaða þarf að ríkja í hópnum til þess að aðilarnir séu reiðubúnir til að grípa 

inn í ákveðna atburðarás. Því er ennfremur gert ráð fyrir að ákveðin félagsleg samskipti 

eigi sér stað innan hópsins því án þess er ekki hægt að byggja upp traust. Asnari færir 

ennfremur rök fyrir því að félagsauður og samfélagsleg virkni skarist að hluta til og styrki 

hvort annað þegar verið er að koma á félagslegu taumhaldi í samfélaginu og viðhalda því. 

Þar sem félagsauður sé margþætt fyrirbæri sem auðveldar samfélagslega virkni þegar 

hann er virkjaður til að stuðla að félagslegu taumhaldi, til dæmis þegar um frávik er að 

ræða, þá geti samfélagsleg virkni ekki náð árangri ef félagsauðurinn er veikur eða ekki til 

staðar (Asnari, 2013). 

2.5 Félagsleg netverk 

Þóroddur Bjarnason og fleiri (2005) fjalla í grein sinni meðal annars um að verk Emile 

Durkheim um áhrif á umfang og uppbyggingu félagslegra netverka (e. social networks), 

félagslegra samskipta (e. social interactions) og styrk félagslegs taumhalds (e. social 

control)  hafi að mörgu leyti horfið inn í almennar upplýsingar um félagsfræðileg efni. 

Durkheim hafi því mistekist að mynda alhliða félagslega kenningu sem sé sjálfri sér 

samkvæm. Þetta hafi leitt til ákveðinnar ringulreiðar og það sem hafi þar haft mest áhrif 

hafi verið óljós hugmynd Durkheim, eða skilgreining á, mismunandi stigum félagslegs 

raunveruleika. Því sé það áfram brýnt að gera grein fyrir eða skýra hvernig 

umhverfisþættir og einstaklingsbundnir þættir skerast.  Hugmyndin um félagsauð (e. 

social capital) hefur skipað stóran sess í seinni tíma tilraunum til að skýra þetta samband. 

Coleman bætti seinna við hugmyndir sínar um fastmótuð félagsleg netverk í umfjöllun 

sinni um samfélag foreldra í ólíkum skólum. Umfjöllun hans um umlykjandi tengsl 

kynslóðanna (e. intergenerational closure) gefur til kynna að félagsleg tengsl foreldra 
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innan sama skóla myndi sérstakt félagslegt taumhald sem grundvallast á þessum 

tengslum þeirra. Byggt á þessum hugmyndum þróuðu Þóroddur og félagar margþrepa (e. 

multi level) módel sem byggt var á fræðilegum grunni og rannsökuðu þeir meðal annars 

áfengisneyslu ungmenna. Á einstaklings þrepinu (e. individual level) tengdust hefðbundið 

fjölskylduform, stuðningur og eftirlit foreldra, trúrækni og skynjun á guðdómlegri forsjá 

og félagslegt aðhald (e. social constraint) minni áfengisneyslu ungmenna. Þó foreldrar 

þekki aðra foreldra (e. intergenerational closure) tengist það ekki minni neyslu áfengis 

barna þeirra sjálfra. Hins vegar neyta öll ungmenni minna áfengis í þeim skólum þar sem 

umlykjandi tengsl kynslóðanna eru mikil (Þóroddur Bjarnason og fleiri, 2005).  

Þórólfur Þórlindsson og félagar (2007) fjalla um Coleman og Bourdieu í grein sinni  en 

þeir voru báðir áhugasamir um hugmyndina um félagsauð í tengslum við námsárangur og 

hvernig félagslegur ójöfnuður viðhelst. Í athugunum sínum beindu þeir Coleman og 

Bourdieu sjónum frá þeirri áherslu sem lögð hafði verið á námsefni og uppeldislegar 

aðferðir í menntunarfélagsfræði en skoðuðu þess í stað áhrif fjölskyldu, jafningjahópsins 

og umhverfisins á námsárangur einstaklingsins. Það var skoðun Coleman að hægt væri að 

virkja félagsauð til að bæta árangur einstaklingsins en þar sem félagsauðurinn á rætur að 

rekja í félagslegu netverki getur hann þess vegna samtímis haft áhrif til að bæta gæði 

samfélagsins alls.  Bourdieu hélt því fram að árangur einstaklingsins ylti á því hver 

aðgangur hans væri að mismunandi gerðum félagsauðs, en það veltur aftur á því hver 

félagsleg staðsetning einstaklingsins er.  Það ber þó að hafa í huga að félagsauður 

myndast í fremur smáum félagslegum einingum eða samfélögum. Coleman og Bourdieu 

komast að þeirri niðurstöðu að nærsamfélög þar sem félagsauður er hár eru betur í stakk 

búin til að ná samstöðu um sameiginleg gildi (e. values) og styðja við viðurkennd markmið 

samfélagsins. Sömuleiðis þá sýna þær hvernig bolmagn eða auðlindir samfélagsins og 

staðsetning einstaklingsins í samfélaginu hefur áhrif á niðurstöðurnar. Coleman heldur 

því fram að þegar foreldrar skólafélaga þekkja hvert annað séu þau betur í stakk búin til 

að ná samstöðu um ákveðin gildi og viðmið í uppeldinu. Þórólfur og félagar skoðuðu 

meðal annars frávikshegðun íslenskra ungmenna í formi áfengisneyslu út frá þessum 

hugmyndum þeirra Coleman og Bourdieu.  Niðurstöður þeirra benda til að eitt af því sem 

hefur forspárgildi um minni áfengisneyslu séu aðstæður þar sem umlykjandi tengsl 

kynslóðanna (e. intergenerational closure) í skólaumhverfinu eru sterk. Það er að segja 
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að þar sem foreldrar þekkja foreldra skólafélaga barna sinna, þar eru minni líkur á 

áfengisneyslu (Þórólfur Þórlindsson og fleiri, 2007).  

Árið 2004 stóð Lýðheilsustöð fyrir rannsókn til að kanna hug foreldra til ýmissa þátta 

í hegðun ungmenna og skoða þróun mála.  Þar kemur meðal annars í ljós að töluverður 

munur er á ýmsum viðhorfum þeirra foreldra sem eiga 13 – 15 ára ungmenni  og þeirra 

sem eiga 16 – 18 ára ungmenni. Þegar spurt er um hvort fólk myndi leyfa unglingnum að 

halda partý án þess að fullorðinn einstaklingur væri heima þá svara foreldrar 13-15 ára 

neitandi í tæplega 82% tilfella á meðan foreldrar 16-18 ára svara neitandi í tæplega 67% 

tilfella. Þegar spurt er hvort unglingurinn hafi farið í sumarbústaðaferð eða útilegu án 

fylgdar fullorðins þá svara rúmlega 97% foreldra 13-15 ára neitandi en rúmlega 51% 

(51,7%) foreldra 16-18 ára (Þóra Ásgeirsdóttir og fleiri, 2004). 

Haustið 2015 var framkvæmd könnun sem SAMAN-hópurinn, Embætti landlæknis og 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið stóðu að meðal foreldra og/eða forráðamanna 

ólögráða framhaldsskólanema í 28 framhaldsskólum á Íslandi. Þar kom fram að þrír af 

hverjum fjórum foreldrum töldu sig eiga mjög auðvelt með að sýna ungmennum sínum 

hlýju og umhyggju. Rúmlega 80% foreldra settu sínum ungmennum reglur um hvað gera 

mætti utan heimilisins. Nær allir töldu að ungmennin fylgdu reglum um útivistartíma. 

Hvað reglur og eftirlit um t.d. eftirlitslaus partý, sumarbústaðaferðir og útihátíðir varðaði 

benti flest til að almennt settu foreldrar reglur og að fylgst væri með ungmennunum. 

Ennfremur að foreldrar fylgdust með hvar ungmennin væru og með hverjum. 90% 

foreldra sögðust aldrei leyfa eftirlitslaus partý á sínum heimilum en 50% þeirra sögðu hins 

vegar að ungmennið þeirra hefði farið í eftirlitslaus partý. Mjög fáir foreldrar sögðust hafa 

keypt áfengi fyrir sín ungmenni eða boðið þeim áfengi og voru 75% foreldra mjög eða 

frekar ósammála því að foreldrar sem kaupa áfengi fyrir sín ungmenni geti fylgst betur 

með áfengisneyslu þeirra. Rúmlega fjórðungur foreldra taldi að þeirra ungmenni hefði 

einhvern tíma neytt áfengis en aðeins 14% foreldra taldi að þau hafi orðið ölvuð. 92% 

foreldra voru andvígir áfengisdrykkju ungmenna yngri en 18 ára en aðeins 68% foreldra 

voru andvíg áfengisdrykkju ungmenna yngri en 20 ára. 75% foreldra voru ánægð með 

forvarnarstefnu skólans sem þeirra ungmenni gekk í en 68% höfðu kynnt sér stefnuna. 

Flestir foreldrar (88%) töldu sig fá nægar upplýsingar og fræðslu um forvarnir í áfengis- og 

vímuvörnum. 37% foreldra sögðust alltaf sækja sín ungmenni að loknum skemmtunum 
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skólans og 35% svöruðu því til að þau sæktu ungmennin stundum eða aldrei. Mikill 

meirihluti foreldra eða 93% voru þeirrar skoðunar að skemmtanir á vegum 

framhaldsskóla ættu að vera áfengis- og vímuefnalausar (Sigrún Sigurjónsdóttir og fleiri, 

2016). 

Hér verða prófaðar tilgátur um að mælanlegur munur sé á áfengisneyslu nemenda á 

fyrstu önn í framhaldsskóla eftir því hvernig tengslum nemenda við foreldra og skóla er 

háttað annars vegar og hins vegar hvernig samstarfi foreldra og skóla er háttað. Því 

jákvæðari sem viðhorf nemenda eru til námsins og því betri tengsl við kennara því minni 

áfengisneysla. Því meiri umhyggju og hlýju, aðhald og eftirlit sem nemendur upplifa frá 

hendi foreldra sinna því minni áfengisneysla. Því virkari tengsl skólans við foreldra og 

skýrari skilaboð í forvarnarskyni því minni áfengisneysla nemenda á fyrstu önn í þeim 

framhaldsskóla. 
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3 Aðferðir og gögn 

Við vinnslu á rannsókninni var stuðst við bæði megindlegar og eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Annars vegar var lögð til grundvallar rannsóknin Ungt fólk 2013 – 

Framhaldsskólar, sem Rannsóknir og greining framkvæmdi fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Spurningarlisti könnunarinnar samanstóð af 95 spurningum á 

35 blaðsíðum sem lagður var fyrir nemendur í október/nóvember 2013 í þeim 

framhaldsskólum á Íslandi sem tóku þátt. Gild svör fengust frá 11.116 nemendum, 5394 

strákum og 5590 stelpum, og var svarhlutfallið 75,5% af mögulegum þátttakendum. Alls 

gáfu 132 ekki upp kyn sitt.  Við þessa rannsókn var stuðst við öll svör sem bárust frá 

nemendum á fyrstu önn þeirra sex framhaldsskóla sem skoðaðir voru, alls rúmlega 2000 

svör. Tölfræðiúrvinnsla fór fram með SPSS forritinu.  

Í ljósi þess að tilgangurinn með rannsókninni var að skoða hvort munur væri á milli 

framhaldsskóla á áfengisneyslu nemenda á fyrstu önn var tekin ákvörðun um að skoða 

eingöngu gögn um þá sem voru á fyrstu önn í framhaldsskóla. Spurning 3; Hversu mörgum 

önnum hefur þú lokið í framhaldsskóla? var recoduð og fékk heitið ,,fyrstaonn“. Þeir sem 

voru á fyrstu önn og höfðu ekki lokið neinni önn fengu gildið einn og allir hinir fengu gildið 

tvo. Því næst var ,,select cases“ í ,,data“ í SPSS valið. Þar var gefin skipun um að ,,select 

cases if condition is satisfied: ,,fyrstaonn = 1“. Ennfremur var gefin skipun um að ,,split 

file“ og raða niðurstöðum eftir skólum. Í ljósi þess að mjög lítill munur er á áfengisneyslu 

stráka og stelpna á Íslandi var kyn ekki skoðað sérstaklega.  

Til að mæla háðu breytuna ,,áfengisneysla framhaldsskólanema” var ákveðið að nota 

spurningu 61 c) sem mælikvarða en hún mælir hversu oft einstaklingurinn hefur orðið 

drukkinn síðustu 30 dagana.  Svarmöguleikar voru eftirfarandi: aldrei, 1-2 sinnum, 3-5 

sinnum, 6-9 sinnum, 10-19 sinnum, 20-39 sinnum, 40 sinnum eða oftar. Svörin gáfu á 

bilinu 1 stig fyrir 1-2 sinnum til 7 stig fyrir 40 sinnum eða oftar. Því meira áfengi sem 

svarandi segist hafa drukkið, því fleiri stig fær hann.  Til að einfalda myndina var ákveðið 

að recoda spurninguna þannig að svarmöguleikarnir voru teknir saman í aldrei; 1-2 

sinnum, 3-5 sinnum og 6 sinnum eða oftar.  

Viðhorf nemenda til námsins og tengslin við skólann, tengsl þeirra við kennara, hvor 

nemendur áttu auðvelt eða erfitt með að fá ráðgjöf hjá kennurum, hvort þau upplifðu 
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umhyggju og hlýju foreldra og hvort foreldrar veittu þeim aðhald og eftirlit má sjá í 

fylgiskjali 1. 

Loks var leitast við að fá mynd af því hvort fylgni væri milli fylgibreytunnar ,,nemendur 

á fyrstu önn hefðu orðið drukknir síðustu 30 daga“, og frumbreytanna ,,viðhorfa til 

námsins“, ,,ráðgjöf frá kennurum“, ,,umhyggju og hlýju“ og ,,aðhald og eftirlit“. Skoðað 

var hvort samband breytanna var marktækt og ef svo var hver styrkleikinn var á 

sambandinu. 

Hins vegar var lögð til grundvallar eigindleg rannsókn byggð á orðræðugreiningu (e. 

discourse analysis)  í anda póststrúktúralisma en það er almennt hugtak yfir það að greina 

orð, setningar, hljóð og táknmál þó orðræðugreining sé vissulega skilgreind á mismunandi 

hátt eftir rannsóknarsviðum og fræðilegum áherslum rannsakenda. Orðræðugreiningin 

sem stuðst verður við hér byggir á því að hugmyndir og hugmyndakerfi mótist í sögulegu 

samhengi og þannig skipti tengsl einstaklinga og hópa máli. Tungumálið skapar 

félagsheiminn og veruleiki okkar er skapaður í gegnum tungumálið. Orðræðan skilgreinir, 

mótar og birtir ákveðna sýn og viðhorf. Ákveðin orð, og hvernig við notum þau, ramma 

skilning okkar á hlut eða fyrirbæri og skapa ákveðna útgáfu þess. Þannig er 

orðræðugreining ein leið til að skilja félagsheiminn og það samfélag sem við lifum í 

(Jansen, 2008). 

Tilgangurinn með því að beita orðræðugreiningu er að kanna hvort finna megi mun á 

skólunum sem hér eru skoðaðir eftir því hvort skilaboð til foreldra um forvarnir gegn 

áfengisneyslu framhaldsskólanema er að finna á opinberum heimasíðum skólanna og á 

kynningarfundum með foreldrum í upphafi skólaárs og ef svo er þá hversu skýr og 

afgerandi þau eru. Ennfremur hvort foreldrar eru kallaðir til samstarfs til að koma í veg 

fyrir áfengisneyslu framhaldsskólanema á fyrsta ári og ef svo er hvort skólinn fylgir þeim 

eftir með einhvers konar leiðbeiningum um hvaða leiðir sé hægt að fara. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Áfengisneysla – Megindleg rannsókn 

 

Mynd 1. Hversu oft orðið drukkin síðustu 30 daga greint eftir skólum 

Dreifing breytunnar ,,hversu oft orðið drukkin síðustu 30 daga“ er jákvætt skekkt í öllum 

skólunum. Langflestir hafa aldrei orðið drukknir en töluverður munur er á skóla E með 

55% og skóla F þar sem 85,2% nemenda á fyrstu önn hafa aldrei orðið drukkin. Meðaltal 

breytunnar ,,hversu oft orðið drukkin síðustu 30 daga“ er 1,42 fyrir skóla A, 1,56 fyrir skóla 

B, 1,45 fyrir skóla C, 1,24 fyrir skóla D, 1,71 fyrir skóla E og 1,22 fyrir skóla F. 

Tafla 1. Upplýsingar um tölfræði, - drykkja nemenda síðustu 30 daga 

  Meðaltal* Staðalfrávik* 

Hve oft drukkin 
síðustu 30 daga 

   

 Skóli A 1,45 0,83 

 Skóli B 1,56 1,01 

 Skóli C 1,45 0,91 

 Skóli D 1,24 0,56 

 Skóli E 1,71 0,93 

 Skóli F 1,22 0,62 

*1: Aldrei; 2: 1-2 sinnum; 3: 3-5 sinnum; 4: 6 sinnum eða oftar 
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Tafla 2. Fylgni milli áfengisneyslu nemenda síðustu 30 daga og mikilvægis skólanámsins 

Fylgnistuðlar og 
marktektarpróf 

 Hve oft orðið drukkin síðustu 30 daga 

Hversu mikilvægt 
finnst þér skólanámið 

vera 

 Gamma Pearson Chi-Square 

 Skóli A 0,331 0,022* 

 Skóli B 0,353 0,009** 

 Skóli C 0,188 0,222 

 Skóli D 0,510 0,074 

 Skóli E 0,151 0,728 

 Skóli F 0,339 0,000** 

*p < 0,05 (tvíhliðapróf) 

**p < 0,01 

Í töflu 2 er skoðað hvort fylgni er milli þess hversu oft nemendur hafa orðið drukkin 

síðustu 30 daga og hversu mikilvægt þeim þykir skólanámið vera. Í skóla A er  sambandið 

milli þessara tveggja breyta marktækt, jákvætt og miðlungs sterkt, í skóla B er sambandið 

marktækt, jákvætt og miðlungs sterkt og í skóla F er sambandið marktækt, jákvætt og 

miðlungs sterkt. Í þessum skólum er um minni drykkju að ræða eftir því sem nemendum 

þykir námið mikilvægara. 

Tafla 3. Fylgni milli áfengisneyslu nemenda síðustu 30 daga og aðgengis að ráðgjöf frá 

kennurum  

Fylgnistuðlar og 
marktektarpróf 

 Hve oft orðið drukkin síðustu 30 daga 

Auðvelt að fá ráðgjöf 
frá kennurum 

 Gamma Pearson Chi-Square 

 Skóli A -0,017 0,493 

 Skóli B 0,086 0,241 

 Skóli C 0,227 0,517 

 Skóli D 0,241 0,116 

 Skóli E 0,242 0,079 

 Skóli F 0,240 0,214 

Í töflu 3 er skoðað hvort samband er milli þess hversu oft nemendur hafa orðið drukkin 

síðustu 30 daga og hversu auðvelt þeim finnst að fá ráðgjöf hjá kennurum. Niðurstöður 

sýna að sambandið er ekki marktækt í neinum af skólunum sem skoðaðir voru. 
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Tafla 4. Fylgni milli áfengisneyslu síðustu 30 daga og umhyggju og hlýju foreldra 

Fylgnistuðlar og 
marktektarpróf 

 Hve oft orðið drukkin síðustu 30 daga 

Hversu auðvelt eða 
erfitt að fá umhyggju 

og hlýju hjá foreldrum 

 Gamma Pearson Chi-Square 

 Skóli A 0,184 0,531 

 Skóli B 0,328 0,338 

 Skóli C 0,361 0,023* 

 Skóli D 0,065 0,696 

 Skóli E 0,421 0,002** 

 Skóli F 0,382 0,010** 

*p < 0,05 (tvíhliðapróf) 

**p < 0,01 

Í töflu 4 er skoðað hvort samband er milli þess hve oft nemendur hafa orðið drukkin 

síðustu 30 daga og hversu auðvelt eða erfitt þeim finnst að fá umhyggju og hlýju hjá 

foreldrum. Marktækar niðurstöður er að finna í skólum C, E og F og er sambandið jákvætt 

og miðlungs sterkt. Það þýðir að í þessum skólum er um minni drykkju að ræða því 

auðveldara sem börn upplifa að það sé að fá umhyggju og hlýju hjá foreldrum sínum. 

Tafla 5. Fylgni milli sambands áfengisneyslu og aðhalds og eftirlits foreldra  

Fylgnistuðlar og 
marktektarpróf 

 Hve oft orðið drukkin síðustu 30 daga 

Foreldrar fylgjast með 
hvar ég er á kvöldin 

 Gamma Pearson Chi-Square 

 Skóli A 0,326 0,130 

 Skóli B 0,294 0,011** 

 Skóli C 0,265 0,156 

 Skóli D 0,414 0,009** 

 Skóli E 0,159 0,729 

 Skóli F 0,517 0,000** 

*p < 0,05 (tvíhliðapróf) 

**p < 0,01 

Í töflu 5 er skoðað hvort samband er milli þess hversu oft nemendur á fyrsta ári hafa orðið 

drukkin og hversu vel foreldrar fylgjast með hvar þau eru á kvöldin. Sambandið er 

marktækt og jákvætt í þremur af skólunum. Í skóla B er sambandið veikt, í skóla D er 

sambandið miðlungs sterkt sem og í skóla F. Í þessum fjórum skólum eru minni líkur á að 

börnin hafi orðið drukkin því betur sem foreldrar fylgjast með hvar þau eru á kvöldin.     
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4.2 Áfengisneysla – Eigindleg rannsókn 

4.2.1 Tengsl skólans við foreldra og skilaboð í forvarnarskyni 

Til að leggja mat á tengsl skólans við foreldra, hvort skólinn miðlar á skýran og afgerandi 

hátt viðhorfum til áfengisneyslu, kallar foreldra til samstarfs og styður þá í 

uppeldishlutverkinu er stuðst við eigindlega rannsókn á heimasíðum skólanna sem gerð 

var í ágúst 2016. Skoðað er hvort skilaboðin eru fyrir hendi og hversu djúpt er á þeim en 

þá er átt við hversu mörg ,,klikk“ þarf áður en þau birtast í heild sinni. Ennfremur er 

skoðað hvort sérstakan flipa merktur ,,foreldrar“, eða ,,forráðamenn“, er að finna á 

heimasíðunni. Auk þessa voru kynningafundir skólanna fyrir foreldra nýnema sóttir, 

athugað hvort rætt var um áfengisdrykkju og hvort foreldrar voru kallaðir til samstarfs um 

forvarnir gegn áfengisdrykkju og þá hvernig. Síðast en ekki síst var athugað hvort skólinn 

er í beinu sambandi, í gegnum tölvupóst eða á annan hátt, við foreldra nýnema t.d. þegar 

böll eða aðrir viðburðir í félagslífinu standa fyrir dyrum. 

4.2.2 Heimasíður 

Athugun á heimasíðum skólanna sex sýnir að skólareglur allra skólanna nema eins eru 

skýrar og fremur aðgengilegar. Í öllum skólunum kom skýrt fram í skólareglum að öll 

neysla áfengis í skólanum, á atburðum eða í ferðum á vegum skólans, var bönnuð. Allir 

skólarnir voru með flipa um forvarnir eða forvarnarstefnu á heimasíðunni og þurfti tvö 

klikk til að opna þann flipa hjá öllum skólum nema einum. Þar var forvarnir að finna á 

forsíðunni og þurfti bara eitt klikk til að opna þann flipa.   

Á heimasíðum skóla E og F kemur mjög skýrt fram að skólinn óskar eftir samstarfi við 

foreldra. Sérstakan flipa merktur ,,foreldrar eða forráðamenn“ er að finna á heimasíðu 

skóla F og þarf aðeins eitt klikk til að opna hann. Þegar hann opnast blasir við ,,samstarf 

forráðamanna og skóla“. Þar er fjallað um þau viðbrigði sem það eru fyrir ungmenni að 

koma úr grunnskóla upp í framhaldsskóla. Ennfremur er kallað á mjög afdráttarlausan 

hátt eftir samstarfi við foreldra til að tryggja að nemendum farnist sem best, bæði í námi 

og félagslífi.  Hins vegar kemur hér ekki fram ábending um hvaða leiðir gætu gagnast 

foreldrum í þeirri viðleitni sinni. Ekki er fjallað sérstaklega um forvarnir gegn 

áfengisneyslu. 

Í  skóla E hins vegar er aðeins fjallað um reglur um dansleikjahald og mikilvægi þess 

að þeir fari vel fram og séu skólanum og nemendum hans til sóma. Litið er svo á að til 
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þess þurfi öflugt samstarf allra sem að atburðinum koma. Foreldrar eru þar taldir upp 

síðastir. Áherslan er á forvarnir gegn áfengisneyslu og samstarf þar um en ekki nefnt í 

hverju samstarfið á að vera fólgið eða hvaða leiðir er hægt að fara.   

Í skóla D er enginn sérstakur flipi merktur foreldrum en þrjú klikk í flipa sem merktur 

er ,,forvarnir og félagsmál“ en þar eru leiðbeiningar til foreldra og hvatning um að leyfa 

ekki eftirlitslaus partý, hvorki fyrir eða eftir ball, og þeir svo hvattir til að sækja nemendur 

að loknu balli. Hér er áhersla á forvarnir gegn áfengisneyslu en foreldrum bent á leiðir.  

Í skóla A er ekkert að finna um mikilvægi foreldrasamstarfs, hvorki hvað varðar nám 

eða forvarnir, og enginn sérstakur flipi merktur foreldrum eða forráðamönnum. Hins 

vegar eru flipar merktir annars vegar ,,fréttabréf til foreldra nýnema“ og hins vegar 

,,handbók forráðamanna“. Þar eru aðeins upplýsingar um námið.  

Á heimasíðu skóla B, undir ,,forvarnir“, er eitt klikk í umfjöllun um samstarf við 

foreldraráð en þar er talað um að þróa gott samstarf um forvarnir við foreldraráð. Ekkert 

er fjallað um samstarf við einstaka foreldra.   

Í skóla C var ekki hægt að koma auga á neina umfjöllun um mikilvægi 

foreldrasamstarfs á heimasíðu skólans, hvorki hvað varðar nám eða forvarnir gegn 

áfengisneyslu. Hins vegar voru tvö klikk í flipa ,,fyrir forráðamenn“. Þar voru annars vegar 

almennar upplýsingar um skólann og námið. Hins vegar voru upplýsingar um hvaða 

atburðir voru á vegum nemendafélags skólans þannig að foreldrar gætu betur fylgst með 

hvað var á þeirra vegum og hvað ekki. Minnst er á bjórkvöld og afmælisveislur í sölum út 

í bæ og ítrekað að slíkar samkomur séu ekki á vegum nemendafélagsins eða skólans. Færa 

má rök fyrir því að skólinn geri hér ráð fyrir að foreldrar muni ekki samþykkja þátttöku 

sinna ungmenna í slíkum atburðum en þau eru ekki hvött til þess eða þeim bent á það af 

skólanum.  

4.2.3 Tölvupóstur 

Fyrir hvert ball sendir forvarnarfulltrúi eða lífsleiknikennari tölvupóst til foreldra 16-18 ára 

nemenda í skóla D þar sem minnt er á að atburður sé í vændum og foreldrar hvattir til að 

leyfa ekki eftirlitslaus partý og sækja börnin að dansleik loknum. Í skóla E sendir 

kennslustjóri tölvupóst til forráðamanna vegna viðburða í félagslífinu og minnir á hvaða 

viðmið skólinn telur æskileg, þar með talið að ekki séu skipulögð eftirlitslaus partý hjá 
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nemendum undir 18 ára aldri. Í skóla F sendir yfirkennari foreldrum vefrit en leitast er við 

að það fari til foreldra rétt áður en dansleikir eru haldnir. Þar eru foreldrar hvattir til að 

leyfa hvorki eftirlitslaus partý né meðferð áfengis í heimahúsum. Forvarnarfulltrúi skóla 

A sendir tölvupóst til foreldra fyrir hvert ball. Þar er talað um að foreldrar leyfi ekki 

eftirlitslaus partý, kaupi ekki áfengi fyrir börnin og sæki þau að loknu balli. Skólameistari 

skóla C sendir vefrit til foreldra þar sem foreldrar eru hvattir til að fylgjast með og leyfa 

ekki eftirlitslaus partý í heimahúsum. Skóli B sendir ekki tölvupóst til foreldra. 

4.2.4 Kynningafundir fyrir foreldra nýnema 

Á kynningarfundum fyrir foreldra nýnema sem haldnir eru í upphafi haustannar var aðeins 

í tveimur af skólunum sex, skóla D og F, fjallað um samstarf skólans við foreldra um 

forvarnir gegn áfengisdrykkju. Í báðum þessum skólum fjölluðu skólameistarar á mjög 

afdráttarlausan hátt um mikilvægi þess að allir, foreldrar og skóli, taki höndum saman til 

að koma í veg fyrir áfengisdrykkju nýnema. Í báðum skólum var bent á með hvaða hætti 

þyrfti eða ætti að bregðast við til að sporna gegn áfengisneyslu framhaldsskólanema. 
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5 Umræður 

Það er mjög ánægjulegt að sjá að langstærsti hluti nemenda á fyrstu önn í 

framhaldsskólunum sex sem hér voru til skoðunar hefur aldrei orðið drukkinn. Megindlegi 

hluti rannsóknarinnar bendir til þess að tengsl séu milli viðhorfa til námsins, umhyggju og 

hlýju foreldra og hvort foreldrar fylgjast með hvar börnin eru á kvöldin og  áfengisneyslu 

framhaldsskólanema og styður það við áður gerðar rannsóknir á sviðinu. Þó þessi tengsl 

séu vissulega fyrir hendi er um mismunandi fylgni mismunandi breyta að ræða í 

mismunandi skólum. Tilgátan um að samband væri milli tengsla nemenda við kennara og 

áfengisneyslu stóðst ekki. 

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar leiðir í ljós breytileika meðal skólanna í því hvernig 

þeir nálgast forvarnir vegna áfengisneyslu nemenda á fyrstu önn. Athuganirnar sem 

gerðar voru á heimasíðum, tölvupóstsamskiptum og kynningarfundum sýna að skólarnir 

eru komnir mislangt í samstarfi við foreldra hvað varðar forvarnir vegna áfengisneyslu en 

líka hvað varðar samstarfið um nám og almenna vellíðan nemendanna.  

Það er umhugsunarefni að skólameistarar tveggja þeirra skóla með hæsta hlutfall 

þeirra nemenda sem sögðust aldrei hafa orðið drukkin voru þeir einu sem fjölluðu á mjög 

afdráttarlausan hátt um ábyrgð foreldra og mikilvægi samstarfs foreldra og skóla um 

forvarnir gegn áfengisneyslu á kynningarfundum fyrir foreldra nýnema.  

Þó ekki hafi verið farið í talningu á þeim foreldrum sem mættu á kynningarfundina þá 

virtist, miðað við fjölda nemenda á fyrstu önn í þeim skólum, sem mætingin hefði verið 

hvað best í skólum D og F, þeim skólum þar sem áfengisneyslan var minnst. Það er því 

vissulega samhljómur með þeim niðurstöðum og rannsóknum sem gerðar hafa verið um 

tengsl áhuga og stuðnings foreldra við börn sín og mikilvægi félagslegs netverks og 

félagsauðs þegar kemur að forvörnum gegn áfengisneyslu.  

Þrír af skólunum í rannsókninni eru skólar með áfangakerfi og þrír eru skólar með 

hefðbundið bekkjarkerfi. Tveir af skólunum með minnstu áfengisneysluna, D og F, eru 

skólar með hefðbundið bekkjarkerfi en sama á við um skólann með mestu 

áfengisneysluna. Það er áhugavert  að fleiri þættir skilja að þessa þrjá skóla sem allir eru 

með hefðbundið bekkjarkerfi. Á kynningarfundum fyrir foreldra nýnema í  skólunum með 

minnstu áfengisneysluna virtust margir foreldrar þekkja aðra foreldra. Það sama átti ekki 

við um skóla E, en ekki heldur skóla A, B og C. Þar virtust foreldrar ekki þekkja aðra foreldra 
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í sama mæli. Þarna gætir hugsanlega samræmis við það sem kemur fram meðal annars 

hjá Ingu Dóru Sigfúsdóttur og fleirum (2011) um að í þeim skólum þar sem foreldrar 

þekkja foreldra vina barna sinna sé áfengisneysla minni en í þeim skólum þar sem þessi 

tengsl eru ekki til staðar.  

Í þeim skóla þar sem áfengisneysla er minnst er marktæk fylgni milli ,,mikilvægi 

námsins“, ,,umhyggju og hlýju“ og ,,aðhald og eftirlit“ og áfengisneyslu. Að auki eru mjög 

skýr skilaboð frá skólastjórnendum um mikilvægi samstarfs við foreldra um bæði 

menntun barnanna og almenna velllíðan sem og forvarnir gegn áfengisneyslu. Þetta, auk 

þeirrar staðreyndar að nokkuð var um að foreldrar þekktust, gæti rímað við skrif fleiri 

fræðimanna um samband félagsauðs, samfélagslegrar vikni og félagslegs taumhalds 

(Asnari, 2013). Þegar foreldrar þekkja til hvers annars, eru meiri líkur á að samstöðu og 

trausti sé framfylgt. Því væri hugsanlega auðveldara að setja börnunum mörk, veita þeim 

aðhald og eftirlit,  og ná samstöðu um þau mörk meðal breiðari hóps foreldra eins og 

Asnari (2013), Þóroddur Bjarnason og fleiri (2005) og Þórólfur Þórlindsson og fleiri (2007) 

benda á.  
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6 Lokaorð 

Í félagslegu netverki, eins og í framhaldsskóla, þar sem mikilvægt er að samstaða náist um 

sameiginleg gildi og viðmið í uppeldi og menntun ólögráða ungmenna, eru 

skólastjórnendur mjög mikilvægir. Frumkvæðið að uppbyggingu trausts og gagnkvæmrar 

virðingar ætti að mínu mati að liggja hjá skólastjórnendum. Styrking félagsauðsins gagnast 

ekki aðeins foreldrum og nemendum heldur skólanum öllum. Því er þetta allra hagur.  

Sá munur á áherslum þeirra framhaldsskóla sem hér voru rannsakaðir hvað samstarf 

við foreldra varðar eru tilefni til nánari skoðunar. Það er ótvírætt að í framhaldsskólunum 

eru langflestir nemendur á fyrstu önn ólögráða og því er ábyrgð skólans á velferð þeirra 

töluverð. Stór hluti ungmenna á Íslandi sækir framhaldsskóla og þar er eðlilegasti 

samstarfsvettvangurinn um forvarnir gegn áfengi. Náið samstarf milli skólans og foreldra, 

byggt á trausti og gagnkvæmri virðingu, er að mínu mati lykill að áframhaldandi jákvæðri 

þróun í átt að því að draga enn frekar úr áfengisneyslu ólögráða einstaklinga.  

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að draga ályktanir um áfengisneyslu allra 

framhaldsskólanema á Íslandi út frá þessari rannsókn gefur hún tilefni til áframhaldandi 

og ítarlegri skoðunar á samstarfi foreldra og skóla og samskiptum foreldra og nemenda 

og áhrifa þessara þátta á áfengisneyslu framhaldsskólanema. Í ljósi niðurstaðna þessarar 

rannsóknar tel ég ríka ástæðu til að álykta að skólastjórnendur gegni, ásamt foreldrum, 

lykilhlutverki í að draga úr áfengisneyslu nemenda á fyrstu önn í framhaldsskóla. Í skólum 

þar sem foreldrar eru kallaðir til samstarfs á ótvíræðan hátt, skólastjórnendur taka 

afdráttarlausa afstöðu gegn áfengisneyslu ólögráða ungmenna og benda á leiðir til að 

vinna gegn henni, þar er minni áfengisneysla.  
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Viðauki 

Viðhorf til námsins 

Til að leggja mat á viðhorf til námsins sem eina birtingarmynd tengsla nemenda við 

skólann var stuðst við spurningu 4. Svarmöguleikar voru fjórir, frá ,,mjög mikilvægt“ sem 

gefur 1 stig yfir í ,, alls ekki mikilvægt“ sem gefur 4 stig. Þeir sem fá lágt gildi á mælingunni 

,,viðhorf til námsins“ líta svo á á námið sé mikilvægt meðan þeir sem fá hátt gildi líta svo 

á að námið sé alls ekki mikilvægt. 

4. Hversu mikilvægt finnst þér skólanámið vera? 

 

Mynd 2. Viðhorf til mikilvægis námsins greint eftir skólum 

Dreifing breytunnar ,,viðhorf til námsins“ er jákvætt skekkt í öllum skólum. Í skóla D svara 

84,6% því til að námið sé mjög mikilvægt og 83,1% í skóla F. Í skóla B  svara 62,8% því til 

að námið sé mjög mikilvægt.Meðaltal breytunnar ,,viðhorf til námsins“ er 1,23 fyrir skóla 

A, 1,41 fyrir skóla B, 1,36 fyrir skóla C, 1,16 fyrir skóla D, 1,32 fyrir skóla E og 1,17 fyrir 

skóla F. 

Tafla 6. Upplýsingar um tölfræði; - Viðhorf nemenda til námsins 

  Meðaltal* Staðalfrávik* 

Viðhorf til 
skólanámsins 

   

 Skóli A 1,23 0,43 

 Skóli B 1,41 0,56 

 Skóli C 1,36 0,56 

 Skóli D 1,16 0,40 

 Skóli E 1,32 0,54 

 Skóli F 1,17 0,38 

*1: Mjög mikilvægt; 2: Fremur mikilvægt; 3: Ekki sérlega mikilvægt; 4: Alls ekki mikilvægt 
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Ráðgjöf frá kennurum 

Ein vísbending um hvernig samband, eða tengsl, nemendur eiga við kennara getur verið 

hversu auðvelt eða erfitt er að fá ráðgjöf frá þeim. Ákveðið var að styðjast við lið c) í 

spurningu 11 til að leggja mat á tengslin við kennara. Svarmöguleikar voru frá ,,mjög 

sammála“ sem fékk gildið 1 til ,,mjög ósammála“ sem fékk gildið 4. Þeir nemendur sem fá 

lág gildi upplifa að þeir eigi mjög auðvelt með að fá ráðgjöf hjá kennurum en þeir sem fá 

há gildi eiga mjög erfitt með að fá ráðgjöf hjá kennurum. 

11 c) Mér finnst auðvelt að fá ráðgjöf frá kennurum 

 

Mynd 3. Aðgengi að ráðgjöf frá kennurum greint eftir skólum 

Breytan ,,ráðgjöf frá kennurum“ er fremur normaldreifð í öllum skólum. Í skóla A segjast 

27,2% svarenda mjög sammála því að auðvelt sé að fá ráðgjöf hjá kennurum en aðeins 

13,4% í skóla E. Hins vegar telja 81,8% svarenda í skóla D mjög eða frekar auðvelt að fá 

ráðgjöf frá kennurum en samsvarandi svarhlutfall er 59,4% í skóla E. Í skóla E eru 38,6% 

og skóla B 25,6% frekar eða mjög ósammála því að auðvelt sé að fá ráðgjöf hjá kennurum. 

Meðaltal breytunnar er 1,93 fyrir skóla A, 2,12 fyrir skóla B, 1,93 fyrir skóla C, 2,00 fyrir 

skóla D, 2,32 fyrir skóla E og 2,04 fyrir skóla F. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

Mjög sammála Frekar sammála Frekar
ósammála

Mjög ósammála Missing

%

Auðvelt að fá ráðgjöf frá kennurum

Skóli A Skóli B Skóli C Skóli D Skóli E Skóli F



40 

Tafla 7. Upplýsingar um tölfræði; - Aðgengi að ráðgjöf frá kennurum 

  Meðaltal* Staðalfrávik* 

Auðvelt að fá 
ráðgjöf frá 
kennurum 

   

 Skóli A 1,93 0,76 

 Skóli B 2,12 0,83 

 Skóli C 1,93 0,71 

 Skóli D 2,00 0,61 

 Skóli E 2,32 0,79 

 Skóli F 2,04 0,67 

*1: Mjög sammála; 2: Frekar sammála, 3: Frekar ósammála; 4: Mjög ósammála 

Umhyggja og hlýja 

Til að mæla óháðu breytuna ,,umhyggja og hlýja“, hvort framhaldsskólanemar á  fyrstu 

önn upplifi sig fá umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum, var stuðst við lið a) í spurningu 

28. Svarmöguleikar í spurningu 28 a) voru fjórir, frá ,,mjög erfitt” sem gefur 1 stig yfir í 

,,mjög auðvelt” sem gefur 4 stig. Þeim var snúið til að gæta samræmis við spurningar 4 og 

11 þannig að ,,mjög auðvelt“ fékk 1 stig yfir í ,,mjög erfitt“ sem gefur 4 stig. Þeir sem fá 

lágt gildi í mælingunni ,,umhyggja og hlýja” upplifa að þeir eigi mjög auðvelt með að fá 

umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum en því hærra gildi því minni umhyggju og hlýju 

upplifa þeir að þeir fái.  

28. Hversu auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá eftirtalið hjá foreldrum þínum? 

a) Umhyggju og hlýju 

 

Mynd 4. Upplifun af umhyggju og hlýju foreldra greind eftir skólum 

Þegar dreifing breytunnar ,,umhyggja og hlýja“ er skoðuð þá er hún mjög jákvætt skekkt 

í öllum skólum. Langflestir segjast eiga mjög auðvelt með að fá umhyggju og hlýju frá 
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foreldrum sínum en hér er munur á skóla B með 61,6% nemendanna sem eiga mjög 

auðvelt með að fá umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum ení skóla F eru það 89,6% 

nemendanna. Meðaltal breytunnar ,,umhyggja og hlýja“ er 1,27 í skóla A, 1,42 í skóla B, 

1,35 í skóla C, 1,19 í skóla D, 1,30 í skóla E og 1,17 í skóla F. 

Tafla 8. Upplýsingar um tölfræði; - Umhyggja og hlýja foreldra 

  Meðaltal* Staðalfrávik* 

Auðvelt eða erfitt að 
fá umhyggju og hlýju  

frá foreldrum 

   

 Skóli A 1,27 0,61 

 Skóli B 1,42 0,67 

 Skóli C 1,35 0,63 

 Skóli D 1,19 0,45 

 Skóli E 1,30 0,63 

 Skóli F 1,17 0,49 

*1: Mjög auðvelt; 2: Frekar auðvelt; 3: Frekar erfitt; 4: Mjög erfitt 

Aðhald og eftirlit 

Til að mæla hvort framhaldsskólanemar á fyrstu önn upplifa að foreldrar veiti þeim aðhald 

og hafi eftirlit með þeim var notast við lið b) í spurningu 30. Svarmöguleikar voru frá ,,á 

mjög illa við um mig“ sem gaf 1 stig yfir í ,,spurning á ekki við“ sem gaf 5 stig. Til að gæta 

samræmis við hinar spurningarnar var spurningin recoduð þannig að ,,á mjög illa við um 

mig“ gaf 4 stig og ,,á mjög vel við um mig“ gaf 1 stig. ,,spurning á ekki við“ fékk gildið 

,,missing“.  Þeir nemendur sem fá lágt gildi á mælingunni upplifa að foreldrar veiti þeim 

aðhald og fylgist með þeim en þeir sem fá hátt gildi upplifa minna aðhald og eftirlit frá 

foreldrum.  
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30. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig? 

b) Foreldrar mínir fylgjast með því hvar ég er á kvöldin 

 

Mynd 5. Upplifun af aðhaldi og eftirliti foreldra greind eftir skólum 

Dreifing óháðu breytunnar ,,aðhald og eftirlit foreldra“ er fremur jákvætt skekkt í flestum 

skólum. Í öllum skólum svara frá rúmlega 80%  til um 90% svarenda því til að það eigi mjög 

eða frekar vel við um þau að foreldrar fylgist með hvar þau eru á kvöldin. Í skóla F svara 

90,7%, í skóla C 86,2%, í skóla D 85,8% og E 85,2% því til að það eigi mjög eða frekar vel 

við um þau að foreldrar fylgist með því hvar þau eru á kvöldin. Það vekur athygli að í skóla 

B segja 67,4% svarenda að það eigi mjög eða frekar vel við þau að foreldrar fylgist með 

hvar þau eru á kvöldin og missing eru 15,1%. Þess ber að geta að undir missing er líka 

svarmöguleikinn ,,spurning á ekki við“. Meðaltal breytunnar ,,aðhald og eftirlit foreldra“ 

er 1,58 fyrir skóla A, 1,85 fyrir skóla B, 1,57 fyrir skóla C, 1,56 fyrir skóla D, 1,63 fyrir skóla 

E og 1,42 fyrir skóla F. 

Tafla 9. Upplýsingar um tölfræði; - Aðhald og eftirlit foreldra 

  Meðaltal* Staðalfrávik* 

Foreldrar fylgjast með 
hvar ég er á kvöldin 

   

 Skóli A 1,58 0,81 

 Skóli B 1,85 0,91 

 Skóli C 1,57 0,75 

 Skóli D 1,56 0,78 

 Skóli E 1,63 0,81 

 Skóli F 1,42 0,69 

*1: Á mjög vel við um mig; 2: Á frekar vel við um mig; 3: Á frekar illa við um mig; 4: Á mjög illa við um mig 
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