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Útdráttur	
Verkefni	þetta	er	 lokaverkefni	til	BA	prófs	 í	 félagsráðgjöf	við	Háskóla	 Íslands.	Markmið	

ritgerðarinnar	er	að	kanna	neyslu	áfengis,	tóbaks	og	annarra	vímuefna	á	meðal	barna	og	

unglinga	frá	árinu	1995	til	ársins	2015.		

Meginniðurstöður	 sýna	 að	 töluvert	 hefur	 dregið	 úr	 neyslu	 barna	 og	 unglinga	 á	

áfengi,	 tóbaki	 og	 öðrum	 vímuefnum	 á	 tímabilinu.	 Eftirlit	 foreldra	 dregur	 úr	 líkum	 á	

neyslu	barna	og	unglinga	á	áfengi,	tóbaki	og	vímefnum	en	jafningjar	sem	neyta	áfengis,	

tóbaks	 og	 vímuefna	 auka	 líkur	 á	 að	 börn	 og	 unglingar	 neyti	 efnanna	 einnig.	 Vissir	

einstaklingsþættir	 barna	 og	 unglinga,	 eins	 og	 hvatvísi	 eða	 sjálfstraust,	 geta	 svo	 einnig	

haft	áhrif	á	neyslu	þeirra	á	áfengi,	tóbaki	og	öðrum	vímuefnum.		

Ýmis	úrræði	eru	í	boði	á	Íslandi	fyrir	börn	og	unglinga	sem	glíma	við	vímuefnavanda	

og	 fjölskyldur	 þeirra.	 Niðurstöður	 sýna	 að	 áhersla	 er	 á	 sjálfsstyrkingu	 þeirra	 barna	 og	

unglinga	sem	nýta	sér	meðferðarúrræðin	ásamt	því	að	unnið	er	að	því	að	styrkja	og	efla	

samband	við	foreldra.	
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Formáli	
Ritgerð	 þessi	 er	 12	 ECTS	 eininga	 lokaverkefni	 til	 BA	 gráðu	 í	 félagsráðgjöf	 við	 Háskóla	

Íslands.	Ég	vil	byrja	á	þakka	leiðbeinanda	mínum,	Jónu	Margréti	Ólafsdóttur	aðjúnkt	við	

Háskóla	 Íslands,	 fyrir	 góða	 leiðsögn	 við	 skrif	 þessarar	 BA	 ritgerðar.	 Kærar	 þakkir	 til	

fjölskyldu	 minnar	 fyrir	 ómældan	 stuðning	 og	 hvatningu	 í	 gegnum	 námið.	 Sérstakar	

þakkir	til	Heimis	Jónssonar	og	foreldra	minna	sem	hafa	alltaf	haft	óbilandi	trú	á	mér.	Ég	

vil	 einnig	 þakka	 Ragnari	 Finnssyni,	 Jóhönnu	 Ragnarsdóttur	 og	 Unni	 Ragnarsdóttur	

kærlega	fyrir	yfirlestur	og	góðar	ábendingar.	
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1 Inngangur		
Ein	helsta	ástæða	ótímabærs	heilsutjóns	 í	nútímasamfélögum	er	vegna	misnotkunar	á	

áfengi,	 tóbaki	 eða	ólöglegum	 fíkniefnum	 (Hicks	o.fl.,	 2014).	Óhófleg	neysla	 unglinga	 á	

áfengi,	 tóbaki	 og	 ólöglegum	 fíkniefnum	 hefur	 sterkt	 forspárgildi	 um	 áframhaldandi	

neyslu	einstaklinga	á	fullorðinsárum.	Ýmis	félagsleg	og	persónuleg	vandamál	geta	fylgt	

neyslu	barna	og	unglinga	á	löglegum	og	ólöglegum	vímuefnum.	Áhrif	neyslunnar	snerta	

ekki	aðeins	neytandann	sjálfan	heldur	einnig	fjölskyldu	hans	og	nærumhverfi	(Hicks	o.fl.,	

2014	 og	 Álfgeir	 Logi	 Kristjánsson,	 Inga	 Dóra	 Sigfúsdóttir,	 Jón	 Sigfússon	 og	 Hrefna	

Pálsdóttir,	2012).	

Áhugi	 á	 viðfangsefninu	 kviknaði	 í	 áfanganum	áfengis-	 og	 vímuefnamál	 á	 fyrsta	 ári	

námsins	og	sömuleiðis	vegna	umræðu	í	samfélaginu	undanfarið	á	brýnni	þörf	fyrir	aukin	

úrræði	handa	börnum	og	unglingum	sem	glíma	við	vímuefnavanda.	Í	þessari	BA	ritgerð	

verður	 leitast	 við	 að	 svara	 eftirfarandi	 rannsóknarspurningum;	Hefur	 áfengis-,	 tóbaks-	

og	vímuefnaneysla	á	meðal	barna	og	unglinga	breyst	frá	árinu	1995	til	ársins	2015?	Og	

hvernig	hefur	neyslumynstur	barna	og	unglinga	á	áfengi,	tóbaki	og	vímuefnum	breyst	á	

tímabilinu?	Til	að	svara	spurningunum	verður	stuðst	við	bækur,	heimildir	af	netinu,	lög,	

rannsóknir,	reglugerðir	og	ritrýndar	greinar.		

Á	unglingsárunum	leita	einstaklingar	eftir	auknu	sjálfstæði	og	þreifa	sig	áfram	með	

tilraunir	á	ýmsum	sviðum	(Björn	Össurarson	Rafnar,	2006).	Þessar	tilraunir	geta	meðal	

annars	 verið	 tengdar	 neyslu	 á	 áfengi,	 tóbaki	 og	 vímuefnum.	 Áhrif	 og	 afleiðingar	

vímuefnaneyslu	barna	og	unglinga	snerta	ekki	aðeins	einstaklinginn	sjálfan	heldur	einnig	

þá	sem	standa	honum	næst.	Flestir	unglingar	prófa	einhvers	konar	vímuefni	en	aðeins	

hluti	 þeirra	 lendir	 í	 vanda	 með	 neysluna.	 Rannsóknir	 sýna	 að	 umhverfisþættir	 og	

einstaklingsþættir	 geta	 haft	 áhrif	 á	 þróun	 neyslu	 áfengis,	 tóbaks	 og	 vímuefna	 hjá	

börnum	og	unglingum	(Sercombe,	2014	og	Björn	Össurarson	Rafnar,	2006).	

Ritgerðin	skiptist	í	tíu	kafla.	Í	fyrsta	kafla	er	greint	frá	rannsóknarspurningum	ásamt	

því	 að	 farið	 er	 yfir	 uppbyggingu	 ritgerðarinnar.	 Í	 öðrum	 kafla	 eru	 hugtök	 skilgreind.	 Í	

þriðja	 kafla	 er	 umfjöllun	 um	 unglingsárin	 og	 þær	 líkamlegu,	 andlegu	 og	 félagslegu	

breytingar	 sem	 eiga	 sér	 stað	 á	 því	 lífsskeiði.	 Í	 fjórða	 kafla	 er	 farið	 yfir	 fræðilegar	
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kenningar	sem	tengjast	viðfangsefninu.	Í	fimmta	kafla	er	fjallað	um	áhrifaþætti	varðandi	

áfengis-,	 tóbaks-	 og	 vímuefnaneyslu	 barna	 og	 unglinga	 og	 sérstaklega	 þá	 áhrifaþætti	

sem	 áhersla	 er	 lögð	 á	 í	 ritgerðinni	 en	 þeir	 tengjast;	 foreldrum,	 jafningjum	 og	

einstaklingsþáttum.	 Í	sjötta	kafla	er	 fjallað	um	áhættuhegðun	barna	og	unglinga	og	þá	

sérstaklega	um	áfengis-,	tóbaks-	og	vímuefnaneyslu	þeirra	frá	árinu	1995	til	ársins	2015.	

Í	 sjöunda	 kafla	 er	 umfjöllun	 um	 forvarnir	 og	 vímuefnameðferðir	ætluðum	börnum	og	

unglingum.	 Í	 áttunda	 kafla	 er	 farið	 yfir	 mikilvægi	 aðkomu	 félagsráðgjafa	 að	

viðfangsefninu.	Í	níunda	kafla	eru	niðurstöður	ritgerðarinnar	dregnar	saman	og	í	tíunda	

og	síðasta	kafla	ritgerðarinnar	er	umræða	og	lokaorð.	

2 Skilgreiningar	á	hugtökum	
Barn	-	Samkvæmt	barnaverndarlögum	nr.	80/2002	eru	einstaklingar	skilgreindir	sem	

börn	að	18	ára	aldri.	Í	barnalögum	nr.	76/2003	kemur	fram	að	barn	eigi	rétt	á	umönnun	

og	 vernd	 í	 samræmi	 við	 aldur	 og	 þroska	 og	 að	 ekki	 megi	 beita	 barn	 nokkurs	 konar	

ofbeldi.	Barn	hefur	rétt	á	því	að	tjá	sig	um	þau	málefni	sem	það	varða	og	taka	á	tillit	til	

skoðana	þess.	Ávallt	skal	hafa	það	í	huga	sem	barni	er	fyrir	bestu	þegar	ákvarðanir	eru	

teknar	um	málefni	er	það	varðar.	

Unglingur	 -	 Í	barnaverndarlögum	 nr.	 80/2002	 er	 barn	 skilgreint	 sem	einstaklingur	

undir	 18	 ára	 aldri.	 Í	 lögum	 um	 aðbúnað,	 hollustuhætti	 og	 öryggi	 á	 vinnustöðum	 nr.	

46/1980	er	ungmenni	einstaklingur	undir	18	ára	aldri,	unglingur	einstaklingur	á	aldrinum	

15	til	18	ára	og	ekki	lengur	í	skyldunámi	og	barn	einstaklingur	undir	15	ára	aldri.	

Áhættuhegðun	 -	 Samkvæmt	skilgreiningu	 frá	Barnaverndarstofu	er	áhættuhegðun	

athöfn	eða	skortur	á	athöfn	sem	getur	valdið	barni	eða	öðrum	skaða	(Barnaverndrstofa,	

2012).	 Áhættuhegðun	 er	 frávik	 frá	 þeirri	 hegðun	 sem	 er	 samfélagslega	 samþykkt.	

Áhættuhegðun	getur	verið	brot	á	 lögum	en	er	það	þó	ekki	alltaf.	Áhættuhegðun	er	 til	

dæmis	hvers	kyns	ofbeldi,	vímuefnaneysla	og	 innbrot	sem	eru	dæmi	um	hegðun	 	sem	

varða	brot	á	lögum.	Áhættuhegðun	getur	þó	einnig	verið	að	skrópa	í	skóla,	að	ljúga	og	

að	 stunda	 sjálfsskaða	 sem	 flokkast	 ekki	 sem	 brot	 á	 lögum	 (Thio,	 Taylor	 og	 Schwartz,	

2013).		
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Jafningi	-	Jafningi	er	einstaklingur	á	sama	aldri	sem	viðkomandi	umgengst	reglulega	

og	deilir	upplifunum	með	(Farrell,	Thompson	og	Mehari,	2017).	Jafningjar	eru	að	fást	við	

svipaða	félagslega	hluti	og	hafa	svipaða	félagslega	stöðu.	Eftir	því	sem	börn	eldast	verja	

þau	 meiri	 tíma	 með	 jafningjum	 sínum	 og	 minni	 tíma	 með	 foreldrum	 sínum.	 Á	

unglingsárunum	 líta	 einstaklingar	oft	 til	 jafningjahópsins	 varðandi	hegðun,	 klæðaburð,	

útlit	og	svo	framvegis	(Shaffer,	2002).	

Foreldri	-	Í	barnaverndarlögum	nr.	80/2002	er	foreldri	meðal	annars	skilgreint	sem	

einstaklingur	 sem	 fer	með	 forsjá	 barns.	 Barn	 á	 rétt	 á	 að	þekkja	báða	 foreldra	 sína	og	

hafa	 þeir	 forsjárskyldur	 við	 það	 til	 18	 ára	 aldurs.	 Foreldrar	 eiga	 að	 sýna	 barni	 sínu	

umhyggju	 og	 virðingu	 ásamt	 því	 að	 vernda	 það	 gegn	 ofbeldi.	 Foreldrar	 eiga	 að	 hafa	

samráð	við	barn	sitt	um	málefni	er	snerta	það	eins	og	aldur	og	þroski	þess	gefur	tilefni	til	

(barnalög	nr.	76/2003).	

3 Unglingsárin		
Þroski	er	ekki	einfalt	fyrirbæri	heldur	ferli	sem	á	sér	stað	á	mörgum	sviðum	og	er	tengt	

meðal	 annars	 líffræðilegum-,	 sálfræðilegum-,	 samfélagslegum-	og	 félagslegum	þáttum	

(Larson	og	Trans,	2014).	Unglingsárin	eru	tími	mikilla	breytinga	fyrir	unglinginn	sjálfan	og	

fjölskyldu	hans.	Á	unglingsárunum	takast	einstaklingar	á	við	 lífræðilegar,	sálfræðilegar,	

félagslegar	 og	menningarlegar	 áskoranir.	 Líkamlegur	 og	 andlegur	 þroski	 er	 hraður	 og	

leitar	unglingurinn	eftir	meira	sjálfræði	sem	veldur	oft	streitu	fyrir	hann	og	foreldra	hans	

(Harris-McKoy	og	Cui,	2013;	Beckett	og	Taylor,	2010	og	Björn	Össurarson	Rafnar,	2006).	

Eitt	 helsta	 einkenni	 unglingsáranna	 er	 þörf	 fyrir	 aukið	 sjálfstæði	 til	 að	 þroskast.	

Unglingar	þurfa	visst	svigrúm	til	að	taka	sínar	eigin	ákvarðanir	enda	er	það	nauðsynlegur	

þáttur	þess	að	skapa	sína	eigin	sjálfsmynd.	Unglingar	eru	þó	óþroskaðir	og	líklegir	til	að	

taka	þátt	í	áhættuhegðun	og	því	er	leiðsögn	og	eftirlit	foreldra	enn	mikilvægt.	Foreldrar	

og	 unglingar	 eiga	 oft	 í	 erfiðleikum	með	 að	 finna	 jafnvægi	 á	milli	 þessara	 þátta.	 Þegar	

skortur	er	á	eftirliti	foreldra	eru	unglingar	líklegri	til	áhættuhegðunar	en	of	mikið	eftirlit	

foreldra	getur	valdið	átökum	á	milli	unglinga	og	foreldra	(Harris-McKoy	og	Cui,	2013	og	

Björn	Össurarson	Rafnar,	2006).	
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Í	umræðu	um	unglinga	í	fjölmiðlum	er	oft	einblínt	á	neikvæða	þætti	eins	og	afbrot	

og	áfengis-	og	vímuefnaneyslu	(Harris-McKoy	og	Cui,	2013	og	Beckett	og	Taylor,	2010).	

Mikið	umrót	á	sér	þó	aðeins	stað	hjá	hluta	unglinga.	Áfengis-	og	vímuefnaneysla	virðist	

þó	vera	þáttur	sem	flestir	unglingar	kynnast	að	einhverju	leyti	en	rannsóknir	hafa	meðal	

annars	 sýnt	 að	 um	 87,9%	 unglinga	 á	 aldrinum	 15	 til	 16	 ára	 hafa	 neytt	 áfengis.	

Áhættuhegðun	nær	hámarki	á	unglingsárunum	þótt	fæstir	unglingar	sem	taka	til	dæmis	

þátt	í	afbrotum	verði	síbrotamenn.		

Einstaklingur	 sem	 fer	 í	 gegnum	 unglingsárin	 á	 árangursríkan	 hátt	 er	 heilbrigður,	

sjálfstæður	og	með	jákvæða	sýn	á	sjálfan	sig	og	umhverfi	sitt	(Björn	Össurarson	Rafnar,	

2006).	 Ýmsir	 þættir	 geta	 þó	 haft	 áhrif	 á	 þetta	 ferli	 og	 er	 neysla	 löglegra	 og	 ólöglegra	

vímuefna	einn	af	þeim.	Unglingar	eru	líklegir	til	að	taka	þátt	í	tilraunum	tengdum	ýmiss	

konar	áhættuhegðun	eins	og	neyslu	vímuefna	(Romer	og	Hennessy,	2007).	Rannsóknir	

hafa	útskýrt	þetta	atferli	unglinga	sem	áhættusækna	hegðun	(e.	sensation	seeking)	en	

að	á	sama	tíma	skorti	unglinga	þroska	til	að	meta	áhættur	og	séu	því	líklegri	til	að	taka	

þátt	í	slíkum	tilraunum.	Í	grein	Sercombe	(2014)	eru	taldar	upp	nokkrar	ástæður	fyrir	því	

af	hverju	unglingar	séu	líklegri	en	fullorðnir	einstaklingar	til	að	taka	áhættu	en	þær	eru	

meðal	annars	að	unglingar	eiga	færri	veraldlega	hluti	og	að	þeir	hafi	ekki	völd	eða	stöðu	

í	samfélaginu	sem	þeir	eiga	á	hættu	að	missa.	

Oft	er	 fjallað	um	unglinga	sem	einstaklinga	sem	eru	mjög	 líklegir	 til	að	taka	virkan	

þátt	 í	ýmiss	konar	áhættuhegðun	eins	og	áfengisdrykkju	og	vímuefnaneyslu,	en	það	er	

þó	 aðeins	 hluti	 unglinga	 sem	 stundar	 þess	 konar	 áhættuhegðun.	 Sumir	 unglingar	 eru	

ólíklegir	til	að	taka	nokkurs	konar	áhættu	en	aðrir	vilja	gjarnan	upplifa	einhverja	spennu	

af	og	til	án	þess	þó	að	stunda	reglulega	áhættuhegðun	(Sercombe,	2014).	
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4 Kenningar	
Það	er	mikilvægt	fyrir	félagsráðgjafa	að	notast	við	kenningarlegan	ramma	sem	byggir	á	

vísindalegum	 grunni	 (Farley,	 Smith	 og	 Boyle,	 2012).	 Þannig	 geta	 félagsráðgjafar	 betur	

skilið	 þroska	 einstaklinga,	 hegðun,	 sambönd	 á	 milli	 einstaklinga	 og	 stofnana	 og	 svo	

framvegis.	Félagsráðgjafar	nýta	sér	ýmsar	kenningar	í	starfi	sínu	sem	fjalla	til	dæmis	um	

frávik	 í	 hegðun	 einstaklinga,	 félagslegt	 nám	 barna	 og	 tengsl	 á	 milli	 einstaklinga	 og	

jafningja.		

Í	þessari	ritgerð	verður	stuðst	við	og	fjallað	um	þrjár	kenningar;	tengslakenningar	(e.	

atthachment	 theory),	 kenningar	 um	 félagslegt	 taumhald	 (e.	 social	 control	 theory)	 og	

félagsnámskenningar	(e.	social	learning	theory).	

4.1 Tengslakenningar		
Tengslakenningar	 fjalla	um	hvernig	truflun	á	tengslum	í	barnæsku	getur	haft	áhrif	á	til	

dæmis	áhættuhegðun	hjá	unglingum.	Viðfangsefni	tengslakenninga	er	bæði	heilbrigður	

og	óeðlilegur	þroski	með	 tilliti	 til	 tengsla	barna	við	 foreldra	og	þeim	áhrifum	sem	þau	

geta	 haft	 á	 til	 dæmis	 áhættuhegðun.	 Mörg	 vandamál	 einstaklinga,	 eins	 og	 geðræn	

vandkvæði,	 má	 rekja	 til	 erfiðleika	 í	 tengslum	 við	 þetta	 fyrsta	 samband	 (Beckett	 og	

Taylor,	2010	og	Hoeve	o.fl.,	2012).			

Tengslakenningar	eru	byggðar	á	hugmyndum	John	Bowlby	og	Mary	Ainsworth	um	

tengsl	barna	við	móður	 sína	eða	helsta	umönnunaraðila	og	afleiðingar	þess	ef	 truflun	

verður	þar	á.	Bowlby	lagði	áherslu	á	að	kanna	afleiðingar	aðskilnaðar	barns	og	móður,	

eða	 helsta	 umönnunaraðila,	 og	 einnig	 afleiðingar	 skorts	 á	 umönnun.	 Mainsworth	

útskýrði	 þann	 einstaklingsmun	 sem	 getur	 verið	 til	 staðar	 þegar	 kemur	 að	 tengslum	 á	

milli	einstaklinga	(Bretherton,	1991).	

Virðist	 sú	 umönnun	 sem	 foreldrar	 veita	 börnum	 sínum	 í	 upphafi	 skipta	 töluvert	

miklu	 máli	 fyrir	 andlega	 heilsu	 barnsins	 síðar.	 Það	 skiptir	 miklu	 máli	 fyrir	 andlegan	

þroska	 og	 heilbrigði	 barns	 að	 samband	 þess	 við	 móður	 sína,	 eða	 annars	

umönnunaraðila,	sé	á	þann	veg	að	þau	njóti	þess	bæði	og	að	það	einkennist	af	hlýju	og	

nánd.	 Skortur	 á	 þessari	 nánd	 við	móður,	 eða	 annan	 umönnunaraðila,	 getur	 haft	 í	 för	
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með	sér	kvíða	og	þunglyndi.	Ef	barn	nýtur	ekki	þessa	nána	sambands	við	móður	sína	eða	

annan	 umönnunaraðila	 þá	 telst	 það	 samkvæmt	 tengslakenningum	 móðursvipting	 (e.	

maternal	deprivation).	Afleiðingar	þessarar	móðursviptingar	geta	verið	vægar	en	einnig	

alvarlegri.	 Vægar	 afleiðingar	 eru	 til	 dæmis	 aukinn	 kvíði,	 sektarkennd	 og	 þunglyndi.	

Alvarlegri	afleiðingar	eru	til	dæmis	miklir	erfiðleikar	við	að	mynda	og	eiga	í	félagslegum	

samskiptum	við	aðra	einstaklinga	(Howe,	Brandon,	Hinings	og	Schofield,	1999).	

Bowlby	 kannaði	 í	 rannsóknum	 sínum	 bæði	 langtímaáhrif	 á	 aðskilnað	 barns	 og	

foreldra	og	 skammtímaáhrif	þessa	aðskilnaðar.	Bowlby	komst	meðal	 annars	 að	því	 að	

sterk	tengsl	voru	á	milli	skorts	á	umhyggju	móður	og	vandamála	eins	og	frávikshegðunar	

og	 geðrænna	 vandamála	 á	 fullorðinsárum.	 Í	 rannsóknum	 sínum	 á	 skammtímaáhrifum	

aðskilnaðar	móður	og	barns	fann	hann	út	að	börn	ganga	í	gegnum	þrjú	stig	en	þau	eru;	

stig	mótmæla	þar	sem	börn	gráta,	öskra	og	 leita	að	móður	sinni,	 stig	örvæntingar	þar	

sem	börn	verða	áhugalaus	og	sinnulaus	og	stig	aðskilnaðar	eða	hlutleysis	þar	sem	börn	

virðast	 missa	 áhugann	 á	 móður	 sinni	 og	 verða	 aftur	 virkir	 þátttakendur	 í	 öðrum	

athöfnum	(Beckett	og	Taylor,	2010	og	Howe	o.fl.,	1999).	

Hver	 við	 erum	 veltur	 ekki	 aðeins	 á	 líffræðilegum	 þáttum	 heldur	 einnig	 á	 þeim	

einstaklingum	 sem	 við	 hittum	 og	 eigum	 í	 sambandi	 við	 á	 lífsleiðinni	 og	 sérstaklega	 á	

uppvaxtarárum	okkar.	Sambönd	okkar	við	aðra	eru	hornsteinn	félagslífs	okkar	og	ef	þau	

eru	 til	 að	mynda	 fjandsamleg	 geta	þau	 leitt	 til	 óhamingju	og	 annarra	 erfiðleika.	Gæði	

félagslegra	sambanda	barns	hefur	áhrif	á	þróun	persónuleika	þess	sem	hefur	svo	aftur	

áhrif	 á	 félagslegu	 samböndin.	 Samband	 einstaklinga	 við	 helsta	 umönnunaraðila	 sinn	 í	

barnæsku	 hefur	 áhrif	 á	 hvernig	 við	 tengjumst	 öðrum	 í	 gegnum	 allt	 lífið.	 Það	 er	 ekki	

aðeins	nauðsynlegt	fyrir	barn	að	eiga	í	tilfinningalegum	tengslum	við	móður,	eða	annan	

umönnunaraðila,	 heldur	 er	 það	 líffræðileg	 þörf.	 Einstaklingar	 öðlast	 einnig	 reynslu	 í	

gegnum	 sambönd	 sína	 við	 aðra	 og	 eru	 þau	 að	 auki	 oft	mælikvarði	 á	 hamingju	 þeirra	

(Beckett	og	Taylor,	2010;	Howe	o.f.l.,	1999	og	Howe	1995).	

4.2 Kenningar	um	félagslegt	taumhald	

Eitt	 aðalmarkmið	 kenninga	 um	 félagslegt	 taumhald	 er	 ekki	 að	 útskýra	 af	 hverju	

einstaklingar	víkja	 frá	samfélagslega	samþykktri	hegðun	heldur	af	hverju	þeir	gera	það	

ekki.	 Athyglinni	 er	 beint	 að	 því	 hvað	 það	 er	 í	 samfélaginu,	 í	 samskiptum	 og	 öðrum	

þáttum	sem	veldur	fylgispekt	(e.	conformity).	Ef	það	sem	hvetur	til	fylgispektar	er	þekkt	
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ætti	það	sem	veldur	frávikshegðun	einnig	að	vera	þekkt	því	það	er	einungis	skortur	á	því	

sem	 ýtir	 undir	 fylgispekt.	 Samkvæmt	 kenningum	 um	 félagslegt	 taumhald	 hafa	 allir	

náttúrulega	tilhneigingu	til	að	hegða	sér	á	eigingjarnan	og	andfélagslegan	hátt	en	fæstir	

gera	það	vegna	einhvers	konar	 félagslegs	 taumhalds.	Einstaklingar	 fara	einnig	oft	eftir	

reglum	 samfélagsins	 vegna	þess	 að	þeir	 hræðast	 afleiðingarnar	 sem	hljótast	 af	 því	 að	

brjóta	reglurnar	(Schram	og	Tibbets,	2014;	Thio	o.fl.,	2013	og	Hirschi,	1999).			

Kenningar	 um	 félagslegt	 taumhald	 komu	 fyrst	 fram	 á	 sjónarsviðið	 á	 17.	 öld	 en	 í	

þessari	 ritgerð	 verður	 stuðst	 við	 kenningu	 Travis	 Hirschi	 um	 félagslegt	 taumhald	 en	

Hirschi	lagði	áherslu	á	mikilvægi	félagslegra	tengsla.	Samkvæmt	Hirschi	er	öllum	eðlilegt	

að	 stunda	 áhættuhegðun	 en	 flestir	 aðlagast	 þó	 félagslega	 og	 mynda	 sterk	 tengsl	 við	

hefðbundna	samfélagslega	þætti	eins	og	 fjölskyldu	og	skóla.	Hirschi	vildi	meina	að	því	

sterkari	sem	þessi	tengsl	eru	því	ólíklegri	er	einstaklingur	til	að	haga	sér	á	samfélagslega	

ósamþykktan	hátt	(Schram	og	Tibbets,	2014	og	Thio	o.fl.,	2013).	

Hirschi	 skiptir	 félagslegum	 tengslum	 í	 fjóra	 þætti;	 tenging	 (e.	 atthacment),	

skuldbinding	 (e.	 commitment),	 þátttaka	 (e.	 involvement)	 og	 trú	 (e.	belief).	 Tenging	 er	

mikilvægasti	 þátturinn	 í	 félagslegum	 tengslum	 samkvæmt	 Hirschi.	 Í	 tengingu	 felst	

mikilvægi	þess	sambands	sem	einstaklingurinn	á	við	aðra	eins	og	foreldra	sína	og	annað	

fólk	í	nærumhverfi	sínu.	Sú	væntumþykja	og	virðing	sem	einstaklingurinn	ber	til	þessara	

aðila	 hvetur	 hann	 til	 fylgispektar	 þar	 sem	 frávikshegðun	 væri	 líkleg	 til	 að	 valda	 þeim	

vonbrigðum	og	jafnvel	skaða.	Með	skuldbindingu	er	átt	við	fjárfestingu,	eins	og	tíma	og	

fyrirhöfn,	sem	einstaklingur	hefur	gert	í	hefðbundnu	samfélagi.	Þessi	fjárfesting	getur	til	

dæmis	verið	menntun	eða	uppbygging	fyrirtækis.	Einstaklingur	sem	hefur	fjárfest	miklu	í	

samfélaginu	er	ólíklegri	til	frávika	þar	sem	hann	er	ekki	tilbúinn	til	að	fórna	því	sem	hann	

hefur	 eytt	 tíma	 og	 fyrirhöfn	 í	 að	 byggja	 upp.	Með	 þátttöku	 er	 átt	 við	 að	 taka	 þátt	 í	

samfélaginu	en	þátttaka	getur	 til	 dæmis	verið	 sá	 tími	 sem	eytt	er	 í	 hefðbundna	þætti	

eins	og	lestur	og	heimanám.	Einstaklingur	sem	eyðir	miklum	tíma	í	hefðbundna	þætti	er	

ólíklegri	 til	 frávika.	Með	 trú	 er	 átt	 við	 skuldbindingu	 einstaklinga	 við	 hin	 hefðbundnu	

samfélagslegu	gildi,	reglur	og	venjur.	Einstaklingar	sem	hafa	mikla	trú	á	þau	gildi,	reglur	

og	 venjur	 sem	 eru	 ríkjandi	 í	 samfélaginu	 eru	 ólíklegri	 til	 að	 stunda	 frávikshegðun.	

Einstaklingar	sem	hafa	þessa	þætti	eru	líklegri	til	að	hafa	sterk	tengsl	við	samfélagið	og	

ólíklegri	til	að	brjóta	af	sér,	en	ef	þessi	tengsl	eru	léleg	eða	ekki	til	staðar	er	oft	talað	um	
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að	einstaklingurinn	sé	frjáls	til	að	brjóta	af	sér	(Schram	og	Tibbets,	2014;	Thio	o.fl.,	2013	

og	Agnew,	1985).	

Í	 kenningum	 um	 félagslegt	 taumhald	 er	 greint	 frá	 því	 að	 í	 gegnum	 tilfinningaleg	

tengsl	 lærir	 barnið	 samfélagslega	 samþykkta	 hegðun.	 Samkvæmt	 kenningunni	 er	

frávikshegðun	lítil	í	fjölskyldum	þar	sem	sterk	tilfinningaleg	tengsl	eru	á	milli	meðlima	og	

samheldni	 mikil.	 Unglingar	 sem	 hafa	 sterk	 tilfinningaleg	 tengsl	 við	 foreldra	 sína	 eru	

líklegri	til	að	huga	að	væntingum	foreldra	sinna	þegar	kemur	að	ýmiss	konar	hegðun	og	

því	 ólíklegri	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 áhættuhegðun.	 Að	 sama	 skapi	 eru	 unglingar	 með	 slök	

tengsl	við	foreldra	sína	líklegri	til	að	taka	þátt	í	áhættuhegðun	eins	og	vímuefnaneyslu.	

Rannsóknir	hafa	stutt	þá	hugmynd	að	 léleg	 félagsleg	tengsl	auki	 líkur	á	áhættuhegðun	

einstaklinga	 (Sznitman	 o.fl.,	 2013;	 Thio	 o.fl.,	 2013;	 Hoeve	 o.fl.,	 2012,	 og	 Church,	

Wharton	og	Taylor,	2009).		

4.3 Félagsnámskenningar	

Einn	 af	 upphafsmönnum	 félagsnámskenninga	 er	 Edwin	 Sutherland	 en	 samkvæmt	

honum	 lærist	 frávikshegðun	 í	 gegnum	 samskipti	 við	 aðra.	 Sutherland	 taldi	 að	

einstaklingur	 væri	 líklegri	 til	 frávikshegðunar	 ef	 hann	 umgengist	 frekar	 fólk	 sem	

samþykkti	frávikshegðun	en	fólk	sem	samþykkti	hana	ekki	(Thio	o.fl.,	2013).			

Bandura	 átti	 einnig	 þátt	 í	 þróun	 kenninga	um	 félagsnám.	 Samkvæmt	honum	geta	

einstaklingar	 lært	hegðun	 jafnvel	þótt	hvorki	 jákvæðar	né	neikvæðar	afleiðingar	 fylgi	 í	

kjölfarið.	 Einstaklingar	 fæðast	með	 viss	 viðbrögð	 við	 áreiti	 en	hegðun	er	þó	 að	mestu	

lært	atferli.	Bandura	lýsir	þessu	til	dæmis	á	þann	veg	að	börn	fæðist	með	getuna	til	að	

mynda	einföld	hljóð.	Þessi	einföldu	hljóð	læra	svo	flest	börn	að	setja	saman	og	mynda	

flóknari	hljóð,	orð	og	setningar	með	því	að	æfa	sig	og	einnig	fylgjast	með	umhverfi	sínu.	

Þessi	einföldu	hljóð	sem	börn	kunna	að	mynda	í	upphafi	eru	kannski	lítilvæg	ein	og	sér	

en	án	þeirra	væri	ógerlegt	að	 læra	tungumál.	Ný	hegðun	 lærist	einnig	 í	gegnum	beina	

upplifun	eða	með	því	að	fylgjast	með.	Líffræðilegir	eiginleikar	skipta	að	sjálfsögðu	máli	

en	erfðir	geta	til	dæmis	haft	áhrif	á	líkamlegan	þroska	sem	getur	svo	verið	áhrifavaldur	

þegar	kemur	að	því	hvernig	hegðun	lærist.	Bandura	taldi	hegðun	oft	lærast	með	því	að	

einstaklingurinn	 fylgist	með	öðrum	og	 hermi	 svo	 eftir	 því	 sem	hann	 sér.	 Einstaklingar	

virðast	læra	mest	af	þeim	sem	eru	eldri	en	þeir	eins	og	til	dæmi	foreldrum.	Það	er	ekki	

endilega	 nauðsynlegt	 að	 vera	 nálægt	 þeim	 einstaklingi	 sem	 við	 lærum	 af	 því	
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einstaklingar	virðast	einnig	læra	hegðun	í	gegnum	sjónvarp,	tölvuleiki	og	svo	framvegis	

(Schram	og	Tibbets,	2014	og	Bandura,	1977).		

Ein	einfaldasta	 tegund	náms	er	bein	upplifun	og	ákvarðast	af	því	hversu	 jákvæðar	

eða	 neikvæðar	 afleiðingar	 hegðunin	 hefur.	 Mismunandi	 hegðun	 gefur	 okkur	

mismunandi	 viðbrögð	 sem	 annað	 hvort	 styrkja	 eða	 letja	 hegðunina.	 Áhrif	 hegðunar	

skipta	einnig	máli	en	með	tímanum	læra	einstaklingar	hvaða	hegðun	er	árangursríkust	

hverju	sinni	og	hvaða	hegðun	virkar	síst.	Hegðun	einstaklinga	stjórnast	auk	þess	oft	af	

afleiðingum.	 Fyrri	 reynsla	 vekur	 vonir	 um	 að	 viss	 hegðun	 leiði	 af	 sér	 ánægjulegan	

ávinning.	 Væntanleg	 afleiðing	 verður	 því	 hvatinn	 fyrir	 hegðuninni.	 Flestir	 kaupa	 til	 að	

mynda	 tryggingar	 áður	 en	 slys	 á	 sér	 stað.	 Það	 að	 geta	 hugsað	 fram	 í	 tímann	 gerir	

einstaklingum	kleift	að	hegða	sér	á	vissan	hátt	vegna	væntanlegs	árangurs.	Fyrri	reynsla	

fyllir	einstaklinga	von	um	að	viss	hegðun	muni	hafa	jákvæðar	afleiðingar,	önnur	hegðun	

hafi	 engar	 merkjanlegar	 afleiðingar	 og	 að	 enn	 önnur	 hegðun	 komi	 í	 veg	 fyrir	 vissar	

afleiðingar	(Bandura,	1977).	

Einstaklingar	 læra	 ekki	 aðeins	 í	 gegnum	 afleiðingar	 af	 hegðun	 sinni.	 Hegðun	 er	

einnig	 lærð	með	því	að	 fylgjast	með	og	 líkja	eftir	því	sem	séð	er.	Einstaklingar	 líkja	þó	

ekki	 eftir	 öllu	 sem	 þeir	 sjá.	 Einstaklingar	 líkja	 frekar	 eftir	 hegðun	 þeirra	 sem	 þeir	

umgangast	hvað	mest	og	sérstaklega	þeirra	sem	þeir	líta	upp	til.	Árangur	hegðunarinnar	

skiptir	einnig	máli	en	ef	einstaklingurinn	telur	að	ávinningurinn	sem	hann	varð	vitni	að	

sé	 jákvæður	 er	 líklegra	 að	 hann	 líki	 eftir	 hegðuninni.	 Sá	 sem	 verður	 vitni	 að	 því	 að	

einstaklingur	kemst	upp	með	ólöglega	hegðun	er	líklegri	til	að	taka	einnig	þátt	í	ólöglegu	

hegðuninni	ef	hann	telur	ávinning	hennar	þess	virði.	Einstaklingar	eru	líklegri	til	að	líkja	

eftir	hegðun	þeirra	sem	þeir	líta	upp	til	og	hafa	jákvætt	álit	á.	Einstaklingar	eru	líklegri	til	

að	líkja	eftir	hegðun	þeirra	sem	þeim	finnst	líkjast	sér.	Einstaklingar	eru	líklegri	til	að	líkja	

eftir	 hegðun	 sem	 þeir	 hafa	 séð	 að	 ber	 árangur,	 hvort	 sem	 það	 er	 á	 neikvæðan	 eða	

jákvæðan	hátt	(Beckett	og	Taylor,	2010	og	Bandura,	1977).		

Innan	félagsnámskenninga	er	litið	svo	á	að	börn	læri	hegðun	og	vitsmunalega	færni	í	

gegnum	 samskipti	 sín	 við	 umhverfi	 sitt.	 Með	 félagsmótun	 eru	 börn	 því	 að	 læra	 þá	

sameiginlegu	merkingu	sem	samfélagshópurinn	sem	það	tilheyrir	leggur	í	umhverfi	sitt.	

Hegðun	 einstaklinga	 er	 styrkt	 með	 eftirhermu	 vina	 og	 jafningjahópsins	 (Farrell	 o.fl.,	

2017	og	DeLamater,	Myers	og	Collet,	2015).		
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Rannsóknir	 og	 kenningar	 útskýra	 oft	 vímuefnanotkun	 unglinga	 sem	 afleiðingu	

ýmissa	áhættuþátta.	Þótt	fræðilegur	bakgrunnur	rannsókna	sem	einblína	á	áhættuþætti	

varðandi	áhættuhegðun	unglinga	sé	ólíkur	eiga	þær	þó	það	sameiginlegt	að	líta	svo	á	að	

vímuefnanotkun	unglinga	sé	líkleg	til	að	tengjast	annarri	áhættuhegðun	og	að	ástæðan	

sé	oft	áhættuþættir	tengdir	foreldrum,	heimili	og	skóla	(Sznitman	o.fl.,	2013).	

5 Áhrifaþættir	varðandi	áfengis-,	tóbaks-	og	vímuefnaneyslu	barna	og	
unglinga	

Flestir	unglingar	prófa	áfengi	og	tóbak	og	sumir	einnig	önnur	vímuefni,	en	þó	er	aðeins	

lítill	hluti	þeirra	sem	lendir	í	vanda	með	neysluna	(Handren,	Donaldsson	og	Crano,	2016	

og	 Björn	 Össurarson	 Rafnar,	 2006).	 Nokkrir	 áhættuþættir	 auka	 líkurnar	 á	 að	 börn	 og	

unglingar	eigi	í	vanda	með	áfengis-,	tóbaks-	og	vímuefnaneyslu	(Handren	o.fl.,	2016	og	

Church	 o.fl.,	 2009).	 Hér	 verður	 fjallað	 um	 þrjá	 þætti	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 áhættuhegðun	

unglinga	 en	 þeir	 eru	 foreldrar,	 jafningjar	 og	 persónulegir	 þættir.	 Það	 er	mikilvægt	 að	

þekkja	þá	þætti	sem	hafa	sterk	tengsl	við	áhættuhegðun	barna	og	unglinga	til	að	koma	í	

veg	fyrir	skaðlega	neyslu	og	afleiðingar	hennar	(Björn	Össurarson	Rafnar,	2006).		

5.1 Foreldrar	
Unglingsárin	eru	tími	mikilla	breytinga	fyrir	unglinginn	sjálfan	og	fjölskyldu	hans	(Harris-

McKoy	og	Cui,	2013).	Unglingurinn	leitar	eftir	meira	sjálfræði	sem	veldur	oft	streitu	fyrir	

hann	og	foreldra	hans.	Unglingurinn	hefur	þörf	 fyrir	aukið	sjálfstæði	 til	að	þroskast	en	

þarf	þó	enn	leiðsögn	og	eftirlit	foreldra,	og	oft	eiga	foreldrar	og	unglingar	í	erfiðleikum	

með	að	finna	jafnvægi	á	milli	þessara	þátta.	Unglingar	þurfa	sjálfstæði	til	að	taka	sínar	

eigin	 ákvarðanir	 en	 það	 er	 nauðsynlegur	 þáttur	 þess	 að	 skapa	 sína	 eigin	 sjálfsmynd	

(Kuntsche	 og	 Kuntsche,	 2016	 og	 Harris-McKoy	 og	 Cui,	 2013).	 Unglingar	 eru	 þó	 enn	

óþroskaðir	og	líklegir	til	að	taka	þátt	í	áhættuhegðun.	Þegar	skortur	er	á	eftirliti	foreldra	

eru	 unglingar	 líklegri	 til	 áhættuhegðunar.	 Of	 mikið	 eftirlit	 foreldra	 getur	 svo	 valdið	

átökum	á	milli	 unglinga	og	 foreldra.	 Foreldrar	geta	haft	 töluverð	áhrif	 á	 ýmsa	hegðun	

unglinga	eins	og	til	dæmis	neyslu	á	áfengi,	tóbaki	og	vímuefnum.	Rannsóknir	hafa	sýnt	

að	skýrar	reglur	foreldra,	eftirlit	þeirra	með	unglingum	sínum	og	góð	samskipti	þeirra	á	
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milli	 draga	 úr	 líkum	 á	 neyslu	 unglinga	 á	 áfengi,	 tóbaki	 og	 vímuefnum	 (Kuntsche	 og	

Kuntsche,	2016).	

Vandamál	á	heimilum	barna	og	unglinga	geta	haft	 töluverð	áhrif	á	neyslu	þeirra	á	

áfengi,	tóbaki	og	vímuefnum	(Björn	Össurarson	Rafnar,	2006).	Þættir	eins	og	léleg	tengsl	

foreldra	og	barns,	vímuefnaneysla	foreldra	og	ofbeldi	á	heimilum	tengist	vímuefnavanda	

unglinga.	Þátttaka	 foreldra	 í	 lífi	unglinga	sinna	hefur	mikil	áhrif	á	hversu	 farsæll	þroski	

þeirra	 verður	 en	 foreldrar	 sem	 eru	 í	 góðum	 tengslum	 við	 unglinga	 sína	 og	 setja	 skýr	

mörk	án	þess	að	stjórna	af	of	mikilli	hörku	eru	líklegri	til	að	stuðla	að	heilbrigðum	þroska	

unglinganna.	Undirstaða	góðrar	hegðunar	og	almenns	heilbrigðis	er	 lögð	 strax	 í	æsku.	

Með	góðum	tengslum,	öryggi	og	eftirliti	geta	foreldrar	leitast	eftir	því	að	aðstoða	börn	

sín	 við	 að	 fara	 í	 gegnum	 unglingsárin	 á	 árangursríkan	 hátt	 (Beckett	 og	 Taylor,	 2010;	

Þóroddur	Bjarnason,	2009	og	Björn	Össurarson	Rafnar,	2006).	

Rannsóknir	hafa	 sýnt	að	þegar	 foreldrar	 sýna	umhyggju	og	eftirlit	með	unglingum	

sínum	 þá	 dregur	 það	 úr	 líkum	 á	 áhættuhegðun.	 Þátttaka	 foreldra	 til	 dæmis	 við	

heimanám	 og	 úthlutun	 verkefna	 á	 heimilinu	 dregur	 úr	 líkum	 á	 áhættuhegðun.	 Ef	

þátttaka	 og	 eftirlit	 foreldra	 er	 lítið	 eru	 börn	 og	 unglingar	 líklegri	 til	 að	 umgangast	

jafningja	 sem	 stunda	 frávikshegðun	 og	 taka	 sjálf	 þátt	 í	 áhættuhegðun	 eins	 og	

vímuefnanotkun.	Aukin	þátttaka	foreldra	eykur	sjálfstraust	unglinga	sem	leiðir	til	 lægri	

tíðni	áhættuhegðunar	(Cheng	og	Li,	2017,	Handren	o.fl.,	2016	og	Harris-McKoy	og	Cui,	

2013).	

Unglingar	sem	hafa	sterk	tengsl	við	foreldra	sína	og	njóta	reglulegra	samvista	við	þá	

eru	 ólíklegri	 til	 að	 hefja	 neyslu	 vímuefna	 þótt	 þeir	 séu	 í	 félagsskap	 einstaklinga	 sem	

neyta	 vímuefna	 (Álfgeir	 Logi	 Kristjánsson,	 Hrefna	 Pálsdóttir,	 Inga	 Dóra	 Sigfúsdóttir	 og	

Jón	 Sigfússon,	 2008;	 Handren	 o.fl.,	 2016	 og	 Hoeve	 o.fl.,	 2012).	 Stöðug	 og	 jákvæð	

samskipti	 unglinga	 við	 foreldra	 sína	og	 stuðningur	 þeirra	 leiðir	 til	 betri	 námsárangurs,	

aukins	sjálfstraust	og	gerir	þá	 líklegri	 til	að	eignist	vini	 sem	eru	 í	 svipuðum	sporum	og	

þeir	 sjálfir	 það	 er	 að	 segja	 að	 þeir	 koma	 frá	 svipuðum	 heimilum	 þar	 sem	

samskiptamunstur	er	líkt	(Álfgeir	Logi	Kristjánsson	o.fl.,	2008).	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	

jákvæð	 tengsl	 foreldra	 við	 unglinga,	 stuðningur,	 umhyggja	 og	 eftirlit	 foreldra	 hefur	

jákvæð	 áhrif	 á	 þróun	 sjálfstjórnar	 á	 meðal	 unglinga	 sem	 dregur	 úr	 líkum	 á	

áhættuhegðun	(Mayberry,	Espelage	og	Koening,	2009).	
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Erfiðleikar	 innan	 fjölskyldu	 barns	 geta	 átt	 þátt	 í	 því	 að	 á	 unglingsárunum	 leitar	

einstaklingurinn	 í	 félagsskap	 þeirra	 sem	 haga	 sér	 á	 frábrugðinn	 hátt.	 Innan	 þessara	

jafningjahópa	 er	 líklegt	 að	 unglingurinn	 kynnist	 afbrotahegðun	 og	 vímuefnanotkun	

(Church	o.fl.,	2009).	Börn	sem	búa	á	heimilum	þar	sem	ekki	eru	til	staðar	einstaklingar	

sem	 flokkast	 gætu	 sem	 fyrirmyndir	 fyrir	 jákvæðri	 félagslegri	 hegðun	 eru	 líklegri	 til	 að	

leita	 í	 jafningjahóp	 sem	 tileinkar	 sér	 frávikshegðun	 og	 eru	 sjálf	 vís	 til	 að	 taka	 þátt	 í	

hegðuninni.	Sátt	og	samheldni	innan	fjölskyldunnar	getur	verið	verndandi	þáttur	þegar	

kemur	 að	 áhrifum	 jafningjahópsins	 en	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 fjölskyldan	 er	 einn	

mikilvægasti	 þátturinn	 þegar	 kemur	 að	 frávikshegðun	 unglinga.	 Foreldrar	 eru	

fyrirmyndir	barna	sinna.	Viðhorf	foreldra	til	neyslu	á	áfengi,	tóbaki	og	vímuefnum	hefur	

áhrif	á	viðhorf	barna	og	unglinga	til	sömu	þátta	(Williams,	Ayers,	Baldwin	og	Marsiglia,	

2016	og	Church	o.fl.,	2009).		

5.2 Jafningjar	
Einn	helsti	munurinn	á	tengslum	við	fjölskyldumeðlimi	og	vini	er	að	flestir	fæðast	 inn	í	

vissar	fjölskyldur	en	velja	sér	vini	(DeLamater	o.fl.,	2015).	Eftir	því	sem	börn	eldast	verða	

jafningjarnir	 mikilvægari	 þáttur	 í	 félagsmótun	 þeirra,	 en	 á	 unglingsárunum	 leita	

einstaklingar	eftir	meira	sjálfstæði	og	verja	oftast	auknum	tíma	með	 jafningjum	sínum	

og	 þar	 af	 leiðandi	 minni	 tíma	 með	 foreldrum	 sínum	 (Kuntsche	 og	 Kuntsche,	 2016;	

Beckett	 og	 Taylor,	 2010	 og	 Björn	 Össurarson	 Rafnar,	 2006).	 Áhrif	 jafningja	 eru	 aldrei	

meiri	en	á	þessu	lífsskeiði	samkvæmt	Farraell,	Thompson	og	Mehari	(2017).	Rannsóknir	

hafa	sýnt	 fram	á	þau	miklu	áhrif	sem	jafningjar	hafa	á	unglinga	og	sérstaklega	þá	sem	

hafa	 óstyrka	 félagslega	 stöðu.	 Það	 er	 mjög	 líklegt	 að	 börn	 og	 unglingar	 kynnist	

vímuefnum	 í	 gegnum	vini	 sína.	 Samkvæmt	 rannsóknum	eru	unglingar	 sem	umgangast	

jafningja	 sem	 stunda	 áhættuhegðun	 sjálfir	 líklegri	 til	 að	 stunda	 einnig	 áhættuhegðun	

(Mayberry	o.fl.,	2009).	

Í	Lotrean,	Santillian,	Thrasher	og	Laza	(2015)	kemur	fram	að	niðurstöður	rannsókna	

sýni	 að	 áhrif	 jafningja	 eru	 töluvert	 mikil	 þegar	 kemur	 að	 neyslu	 ólöglegra	 vímuefna.	

Hugmyndir	 jafningja	 um	 áfengis-	 og	 vímuefnaneyslu	 hafa	 einnig	 töluvert	 að	 segja	 um	

neyslu	 unglingsins	 sjálfs.	Unglingar	 sem	umgangast	 jafningja	 sem	hafa	 jákvæð	 viðhorf	

gagnvart	 áfengis-	 og	 vímuefnaneyslu	 eru	 líklegri	 til	 að	 hafa	 sömu	 viðhorf.	 Umgengni	

unglinga	 við	 jafningja	 sem	 stunda	 áhættuhegðun	 gefur	 eitt	 sterkasta	 forspárgildið	um	
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áhættuhegðun	á	meðal	barna	og	unglinga	á	aldrinum	12	til	14	ára	en	 flestir	unglingar	

kynnast	áfengi	og	vímuefnum	í	gegnum	félaga	sína.	Í	Clark	og	Lohéac	(2007)	er	greint	frá	

því	að	rannsóknir	hafi	sýnt	fram	á	sterka	jákvæða	fylgni	á	milli	neyslu	unglinga	á	áfengi	

og	 þátttöku	 jafningja	 þeirra	 í	 áfengisdrykkju.	 Jafningjar	 hafa	 einnig	 mikil	 áhrif	 á	

tóbaksnotkun	unglinga	en	þeir	unglingar	sem	eiga	foreldra	sem	reykja	eru	í	meiri	hættu	

á	að	verða	fyrir	áhrifum	jafningjahópsins	en	þeir	unglingar	sem	eiga	foreldra	sem	reykja	

ekki	 (Farraell	 o.fl.,	 2017;	 Handren	 o.fl.,	 2016;	 Lotrea	 o.fl.,	 2015	 og	 Clark	 og	 Lohéac,	

2007).	

Það	 er	 ekki	 einungis	 hegðun	 jafningja	 sem	 hefur	 áhrif	 á	 hegðun	 unglinga	 heldur	

einnig	 hugmyndir	 þeirra	 um	 þau	 viðbrögð	 sem	 jafningjarnir	 muni	 láta	 í	 ljós	 við	

hegðunina.	 Hvað	 unglingar	 gera	 veltur	 því	 oft	 á	 hver	 þeir	 telja	 að	 viðbrögð	 jafningja	

þeirra	 verði.	 Jákvæð	 viðbrögð	 og	 hvatning	 frá	 jafningjum	 hefur	mikil	 áhrif	 á	 þátttöku	

unglinga	 í	 áhættuhegðun.	 Vanþóknun	 jafningja	 á	 áfengi	 og	 vímuefnum	 hefur	 sterk	

tengsl	 við	 lægri	 tíðni	 áfengis-	 og	 vímuefnaneyslu.	 Unglingar	 sem	 drekka	 áfengi	 eru	

líklegri	til	að	velja	sér	vini	sem	neyta	einnig	áfengis	og	unglingar	sem	drekka	ekki	áfengi	

umgangast	frekar	jafningja	sem	drekka	ekki	áfengi.	Unglingar	sem	neytt	hafa	ólöglegra	

vímuefna	eru	líklegri	til	að	eiga	vini	sem	einnig	hafa	neytt	ólöglegra	vímuefna.	Það	er	þó	

mikilvægt	 að	 taka	 tillit	 til	 þess	 að	 unglingar	 sem	 eiga	 í	 vandræðum	 með	 aðra	

áhættuþætti	eins	og	hegðun	leita	kannski	frekar	í	félagsskap	unglinga	sem	eiga	í	vanda	

og	 þar	 af	 leiðandi	 er	 orsökin	 ekki	 eingöngu	 jafningjarnir	 (Farraell	 o.fl.,	 2017;	Handren	

o.fl.,	 2016;	 Lotrean	 o.fl.,	 2015;	 Razali	 og	 Kliewer,	 2015	 og	 Björn	 Össurarson	 Rafnar,	

2006).	Í	Romer	og	Hennessy	(2007)	kemur	fram	að	rannsóknir	hafi	sýnt	að	unglingar	sem	

sæki	 í	 áhættuhegðun	 séu	 líklegir	 til	 að	 leita	 eftir	 félagsskap	 jafningja	 sem	 stundi	

áhættuhegðun	eins	og	tóbaks-,	áfengis-	og	vímuefnaneyslu.		

5.3 Einstaklingsþættir	

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	einstaklingsþættir	ásamt	umhverfisþáttum	hafa	áhrif	á	

þróun	áhættuhegðunar	barna	og	unglinga.	Árásargirni,	hvatvísi	og	léleg	sjálfsstjórn	eru	

dæmi	um	einstaklingsþætti	 sem	geta	 ýtt	undir	 áhættuhegðun.	Börn	og	unglingar	 sem	

byrja	 að	 neyta	 tóbaks,	 áfengis	 og	 vímuefna	 snemma	 eru	 svo	 líklegri	 til	 að	 lenda	 í	

vandræðum	með	neysluna.	Því	fyrr	sem	þeir	hefja	neysluna	því	líklegri	eru	þeir	til	þess	
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að	 lenda	 í	vanda	(Hicks	o.fl.,	2014;	Benotsch,	 Jeffers,	Snipes,	Martin	og	Koester,	2013;	

Thio	o.fl.,	2013	og	Björn	Össurarson	Rafnar,	2006).	

Börn	og	unglingar	geta	einnig	haft	verndandi	einstaklingsþætti	sem	líklegir	eru	til	að	

draga	úr	líkum	á	áhættuhegðun	(Handren	o.fl.,	2016	og	Björn	Össurarson	Rafnar,	2006).	

Sjálfsálit	sem	felur	meðal	annars	í	sér	jákvæð	viðhorf	til	sjálfs	sín	og	aukna	sjálfsvirðingu	

ásamt	því	að	hafa	trú	á	sjálfum	sér	er	dæmi	um	verndandi	einstaklingsþætti	sem	hafa	

verið	 tengdir	 lægri	 tíðni	 neyslu	 barna	 og	 unglinga.	 Viðnámsþróttur	 eflist	 við	 aukið	

sjálfsálit	 en	 hann	 hefur	 neikvæð	 áhrif	 á	 tíðni	 áfengis-	 og	 vímuefnaneyslu	 barna	 og	

unglinga.	 Það	 er	 líklegt	 að	 börn	 og	 unglingar	 sem	 hafa	 litla	 sjálfsvirðingu	 neyti	 frekar	

áfengis	og	vímuefna	(Handren	o.fl.,	2016).	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	neikvæð	fylgni	sé	á	

milli	sjálfstrausts	unglinga	og	jákvæðs	viðhorfs	þeirra	til	sjálfs	sín	og	áfengisdrykkju.	

Fjallað	hefur	verið	um	 fimm	aðalþætti	 í	persónuleika	einstaklinga	en	þessir	þættir	

hafa	meðal	annars	áhrif	á	áhættuhegðun	(Crum,	Löckenhoff,	Terracciano,	Bienvenu	og	

Costa,	2008;	Chauvin,	Hermand	og	Mullet,	2007	og	Gullone	og	Moore,	2000).	Þættirnir	

eru;	 úthverfur	 (e.	 extraversion),	 viðkunnanleiki	 (e.	 agreeableness),	 samviskusemi	 (e.	

conscientiousness)	 og	 einlægni	 eða	 að	 vera	 opinn	 fyrir	 nýjungum	 (e.	 openness	 to	

experience).	 Í	 Chauvin	o.fl.	 (2007)	 er	 svo	 fjallað	um	þátt	 tilfinningalegs	 stöðugleika	 (e.	

emotional	stability)	en	í	Crum	o.fl.	(2008)	og	Gullone	og	Moore	(2000)	er	umfjöllun	um	

þátt	taugaveiklunar	(e.	neuroticism)	sem	verður	greint	frá	hér.	

Fyrsti	þátturinn	er	úthverfur	og	er	tengdur	því	hvernig	einstaklingar	nýta	orku	sína,	

hvort	 þeir	 nýta	 hana	 í	 innri	 þætti	 eins	 og	 hugsanir	 eða	 ytri	 þætti	 eins	 og	 athafnir.	

Einkennandi	 fyrir	 þennan	 þátt,	 úthverfur,	 er	 meðal	 annars	 félagslyndi,	 vingjarnleiki,	

mannblendni,	málæði	 eða	mælgi	 og	 forystuhæfileikar.	 Einstaklingar	 sem	hafa	 þennan	

persónuleikaþátt	ríkjandi	eru	líklegri	til	að	taka	þátt	í	áhættuhegðun	tengdri	heilsu	og	að	

framkvæma	hluti	frekar	en	að	velta	þeim	fyrir	sér	(Crum	o.fl.,	2008;	Cahuvin	o.fl.,	2007	

og	Gullone	og	Moore,	2000).		

Annar	þátturinn	er	viðkunnanleiki	og	er	tengdur	því	hvernig	einstaklingur	hagar	sér	í	

kringum	aðra.	Einkennandi	fyrir	þennan	þátt	er	meðal	annars	skilningur,	hlýja,	siðgæði,	

samkennd	 og	 viðkvæmni.	 Einstaklingar	 sem	 hafa	 þennan	 þátt	 ríkjandi	 í	 persónuleika	

sínum	 eru	 ólíklegri	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 áhættuhegðun	 tengdri	 heilsu	 og	 finna	 frekar	 til	
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samkenndar	með	þeim	einstaklingum	sem	verða	fyrir	áhrifum	ofbeldis	en	að	þeir	beiti	

sjálfir	ofbeldi	(Crum	o.f.l,	2008;	Cahuvin	o.fl.,	2007	og	Gullone	og	Moore,	2000).	

Þriðji	þátturinn	er	samviskusemi	og	er	 tengdur	því	hvernig	einstaklingur	hugsar	og	

stjórnar	 hegðun	 sinni	 í	 umhverfi	 sínu.	 Einkennandi	 fyrir	 þennan	 þátt	 er	meðal	 annars	

vandvirkni,	 dugnaður,	 skipulagning,	 varkárni	 og	 fullkomnunarárátta.	 Einstaklingar	 sem	

hafa	þennan	þátt	ríkjandi	í	persónuleika	sínum	eru	ólíklegri	til	að	stunda	áhættuhegðun	

tengda	heilsu	eins	og	að	 reykja	og	drekka	og	gæta	 frekar	varúðar	þegar	kemur	að	því	

taka	 áhættu.	 Í	 Crum	 o.fl.	 (2008)	 kemur	 fram	 að	 niðurstöður	 rannsókna	 sýni	 að	 þeir	

einstaklingar	sem	hafa	persónuleikaþáttinn	samviskusemi	ríkjandi	eru	ólíklegri	en	aðrir	

til	 að	 nota	 tóbak	 og	 maríjúana	 (Crum	 o.f.l,	 2008;	 Cahuvin	 o.fl.,	 2007	 og	 Gullone	 og	

Moore,	2000).	

Fjórði	þátturinn	er	einlægni	eða	að	vera	opinn	fyrir	nýjungum	og	tengist	að	mestu	

því	hvernig	einstaklingur	skynjar	umhverfi	sitt.	Einkennandi	fyrir	þennan	þátt	er	meðal	

annars	 vitsmunir,	 hugvitssemi,	 sjálfsskoðun,	 hæfni	 og	 ímyndunarafl.	 Einstaklingar	 sem	

hafa	þennan	þátt	ríkjandi	í	persónuleika	sínum	eru	líklegri	til	að	vera	opnari	fyrir	ýmsum	

áhættuþáttum	eins	og	vímuefnaneyslu	(Crum	o.f.l,	2008;	Cahuvin	o.fl.,	2007	og	Gullone	

og	Moore,	2000).	

Fimmti	þátturinn	er	taugaveiklun	en	einkennandi	fyrir	þennan	þátt	er	meðal	annars	

kvíði,	 reiði,	 örlyndi	 og	 varnarleysi.	 Einstaklingar	 sem	 hafa	 þennan	 þátt	 ríkjandi	 hafa	

tilhneigingu	 til	 að	upplifa	 neikvæðar	 tilfinningar	 eins	og	þunglyndi.	 Í	 Crum	o.fl.	 (2008)	

kemur	fram	að	niðurstöður	rannsókna	sýndi	að	einstaklingar	sem	nota	tóbak	eru	líklegir	

til	 að	 hafa	 persónuleikaþáttinn	 taugaveiklun	 ríkjandi	 (Crum	 o.f.l,	 2008	 og	 Gullone	 og	

Moore,	2000).	

6 Áhættuhegðun	
Hegðun	 sem	 flokkast	 sem	 áhættu-	 eða	 frávikshegðun	 er	 yfirleitt	 samfélagslega	

ósamþykkt	(Thio	o.fl.,	2013).	Hegðunin	þarf	ekki	að	vera	brot	á	lögum	en	hún	er	jafnan	

frávik	frá	þeirri	hegðun	sem	þykir	ásættanleg	í	samfélaginu.	Áhættu-	eða	frávikshegðun	

getur	 falið	 í	 sér	 afbrot,	óhóflega	áfengisneyslu,	 vímuefnaneyslu	en	einnig	það	að	hafa	

vissar	stjórnmálaskoðanir,	að	vera	samkynhneigður	og	svo	framvegis.	
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Í	Skilgreiningar-	og	flokkunarkerfi	í	barnavernd	frá	Barnaverndarstofu	(2012,	bls.	14)	

er	áhættuhegðun	barna	skilgreind	sem	‚‚athöfn	eða	skortur	á	athöfn	barns	sem	veldur	

barninu	sjálfu	eða	öðrum	skaða	eða	er	líkleg	til	að	valda	því	eða	öðrum	skaða‘‘.	Gefnir	

eru	 upp	 fimm	 flokkar	 áhættuhegðunar	 og	 er	 þar	 á	 meðal	 grunur	 um	 neyslu	 barns	 á	

vímuefnum,	 grunur	 um	 afbrot	 barns	 og	 grunur	 um	 að	 barn	 beiti	 annan	 einstakling	

ofbeldi	(Barnaverndarstofa,	2012).	

6.1 Áfengis-,	tóbaks-	og	vímuefnaneysla	barna	og	unglinga	

Í	 áfengislögum	 nr.	 75/1998	 kemur	 skýrt	 fram	 að	 ekki	 megi	 selja,	 veita	 eða	 afhenda	

áfengi	þeim	einstaklingum	sem	eru	yngri	en	20	ára.	Þeir	sem	brjóta	gegn	lögunum	með	

því	til	dæmis	að	selja	einstaklingi	undir	20	ára	aldri	áfengi	geta	átt	á	hættu	að	fá	sekt	eða	

allt	að	sex	ára	fangelsi.	Í	lögum	um	tóbaksvarnir	nr.	6/2002	stendur	að	ekki	megi	selja	né	

afhenda	 einstaklingum	 undir	 18	 ára	 aldri	 tóbak.	 Í	 lögum	 um	 ávana-	 og	 fíkniefni	 nr.	

65/1974	 er	 ekki	 fjallað	 sérstaklega	 um	 börn	 og	 unglinga	 í	 tengslum	 við	 fíkniefni.	

Meðferð	og	varsla	 fíkniefna	er	óheimil	á	 íslensku	forráðasvæði	og	skiptir	þá	engu	máli	

hver	aldur	einstaklingsins	er.		

Neysla	áfengis,	 tóbaks	og	vímuefna	er	ein	helsta	áskorun	varðandi	 lýðheilsu	 íbúa	 í	

nútímasamfélögum.	Reykingar,	áfengisdrykkja	og	neysla	annarra	vímuefna	byrjar	oft	á	

unglingsárunum.	 Unglingar	 sem	 neyta	 eins	 vímuefnis	 eru	 líklegri	 til	 að	 neyta	 einnig	

annarra	 vímuefna.	 Reykingar,	 áfengisdrykkja	 og	 neysla	 vímuefna	 eru	 nátengd	 ýmsum	

sjúkdómum	 og	 hærri	 dánartíðni	 á	 meðal	 unglinga	 (Mangerud,	 Bjerkeset,	 Holmen,	

Lydersen	og	Indredavik,	2014	og	White	o.fl.,	2013).	

6.1.1 Áfengisneysla	barna	og	unglinga	

Samkvæmt	áfengislögum	nr.	75/1998	er	áfengi	neysluhæfur	vökvi	sem	í	er	að	rúmmáli	

2,25%	 af	 hreinum	 vínanda.	 Á	 vefsíðu	 World	 Health	 Organization	 (WHO)	 má	 finna	

upplýsingar	um	áætlaða	áfengisdrykkju	ýmissa	þjóða,	en	þar	er	miðað	við	einstaklinga	

15	 ára	 og	 eldri	 og	 lítra	 af	 hreinum	 vínanda	 á	 ári.	 Árið	 2016	 var	 áætlað	 að	 hver	

einstaklingur	yfir	15	ára	aldri	 í	heiminum	drykki	6,4	 lítra	af	hreinum	vínanda,	en	 innan	

Evrópu	 var	 magnið	 töluvert	 hærra	 eða	 10,3	 lítrar.	 Samkvæmt	 áætlun	 WHO	 neyttu	

íslenskir	 einstaklingar	 yfir	 15	 ára	 aldri	 7,5	 lítra	 af	 hreinum	 vínanda	 árið	 2016.	 Til	

samanburðar	 var	 áætlunin	 7,8	 lítrar	 fyrir	Noreg,	 10,9	 lítrar	 fyrir	 Finnland	og	10,1	 líter	

fyrir	Damörku	(WHO,	2017).	
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Neysla	áfengis	hefst	oft	á	unglingsárunum.	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	flestir	unglingar	

á	aldrinum	12	til	17	ára	hafa	á	einhverjum	tímapunkti	smakkað	áfengi	og	hafa	að	auki	

verið	 drukknir	 að	 minnsta	 kosti	 einu	 sinni	 á	 lífsleiðinni	 (Elga,	 Phillips	 og	 Hammond,	

2011).	 Misnotkun	 á	 áfengi	 og	 vímuefnum	 hefur	 sterk	 jákvæð	 tengsl	 við	 tíðni	

áhættuhegðunnar,	 eykur	 líkur	 á	 fíknivanda,	 er	 orsakaþáttur	 í	 sjálfsvígum,	 hefur	 slæm	

áhrif	á	önnur	andleg	og	 líkamleg	heilsufarsleg	vandamál	og	kostar	ríkið	háar	upphæðir	

vegna	heilbrigðisþjónustu,	framleiðslutaps	og	afbrota.	Neysla	áfengis	á	unglingsárunum	

getur	 verið	 tengd	 erfiðleikum	 varðandi	 áfengisneyslu	 á	 fullorðinsárum	 (Handren	 o.fl.,	

2016).	Áfengisneysla	unglinga	hefur	ekki	aðeins	slæm	áhrif	á	einstaklingana	sjálfa	heldur	

líka	fjölskyldur	þeirra	sem	og	samfélagið	í	heild	sinni.	Unglingar	drekka	yfirleitt	sjaldnar	

en	 fullorðnir	 en	magnið	 sem	þeir	 drekka	hverju	 sinni	 er	 þó	 að	 jafnaði	 töluvert	meira.	

Unglingar	sem	drekka	eiga	á	hættu	að	glíma	við	ýmsa	erfiðleika	til	dæmis	varðandi	náin	

sambönd,	 auknar	 líkur	 á	 vímuefnanotkun	 á	 fullorðinsárum	og	 eru	 einnig	 líklegri	 til	 að	

brjóta	lög	(Cheng	og	Li,	2017	og	Handren	o.fl.,	2016).	

Áfengisneysla	einstaklinga	getur	breyst	töluvert	á	lífsleiðinni	(Mangerud	o.fl.,	2014).	

Oft	 eykst	 neyslan	 smám	 saman,	 nær	 hámarki	 við	 lok	 unglingsáranna	 og	 fer	 síðan	

minnkandi.	 Til	 að	 skoða	 þróun	 eða	 mynstur	 tíðni	 ölvunar,	 neyslu	 áfengis	 og	 neyslu	

annarra	fíkninefna	á	meðal	kanadískra	unglinga	voru	fimm	kannanir	framkvæmdar	í	200	

skólum	um	allt	Kanada	á	tímbilinu	1990	til	2006.	Þátttakendur	voru	nemendur	 í	sjötta	

bekk,	11	til	12	ára,	áttunda	bekk,	13	til	14	ára	og	10	bekk,	15	til	16	ára.	Í	niðurstöðum	

rannsóknarinnar	 kom	 fram	 að	 frá	 árinu	 1990	 til	 ársins	 2006	 lækkaði	 hlutfall	 þeirra	

nemenda	 sem	höfðu	verið	drukknir	um	hér	um	bil	 7%.	Hjá	þátttakendum	úr	10.	bekk	

lækkaði	 hlutfallið	 úr	 61%	 í	 54%,	 hjá	 þátttakendum	 úr	 8.	 bekk	 úr	 34%	 í	 27%	 og	 hjá	

þátttakendum	úr	6.	bekk	úr	13%	í	6%	(Elga	o.fl.,	2011).	

Í	 Þóroddur	 Bjarnason	 (2009)	 er	 vímuefnaneysla	 íslenskra	 unglinga	 skoðuð	 í	

alþjóðlegum	 samanburði	 frá	 árinu	 1995	 til	 2007,	 en	 notast	 er	 við	 niðurstöður	

samanburðarrannsóknarinnar	 European	 School	 Survey	 Project	 on	 Alcohol	 and	 Other	

Drugs	(ESPAD).	Í	skýrslu	ESPAD	Group	(2016)	eru	niðurstöður	rannsóknarinnar	frá	árinu	

2015	 birtar.	 Samkvæmt	 Þóroddi	 Bjarnasyni	 (2009)	 er	 hlutfall	 íslenskra	 unglinga	 sem	

neyta	áfengis	með	því	minnsta	á	meðal	unglinga	í	Evrópu.	Á	mynd	eitt	má	sjá	breytingar	

á	niðurstöðum	á	milli	áranna	1995,	2007	og	2015.	Á	þessi	tímabili	hefur	dregið	töluvert	
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úr	 hlutfalli	 þeirra	 unglinga	 á	 Íslandi	 sem	 neytt	 hafa	 áfengis	 á	 síðustu	 30	 dögum	 fyrir	

könnunina,	en	hlutfall	 íslenskra	unglinga	var	56%	árið	1995,	31%	árið	2007	og	9%	árið	

2015.	 Hlutfall	 norskra	 unglinga	 sem	 neytt	 höfðu	 áfengis	 á	 síðustu	 30	 dögum	 fyrir	

könnunina	 var	 43%	 árið	 1995,	 42%	 árið	 2007	 og	 22%	 árið	 2015.	 Hlutfall	 finnskra	

unglinga	sem	neytt	höfðu	áfengis	á	síðustu	30	dögum	fyrir	könnunina	var	57%	árið	1995,	

48%	árið	2007	og	32%	árið	2015.		

	

	

Mynd	1.	Hlutfall	neyslu	áfengis	á	meðal	íslenskra,	norskra	og	finnskra	unglinga	síðustu	30	
daga	fyrir	könnun	árin	1995,	2007	og	2015.	

	

Í	niðurstöðum	Þórodds	Bjarnasonar	(2009)	er	tekið	mið	af	þróuninni	á	meðal	19	landa	í	

Evrópu	 frá	 árinu	 1995	 til	 2007	 og	 hækkar	 hlutfall	 þeirra	 unglinga	 sem	 neytt	 höfðu	

áfengis	síðustu	30	daga	fyrir	könnunina	þá	örlítið	eða	úr	56%	í	59%	á	tímabilinu.	Í	skýrslu	

ESPAD	 Group	 (2016)	 kemur	 fram	 að	 meðaltal	 hlutfalls	 þátttakenda	 sem	 neytt	 höfðu	

áfengis	á	síðustu	30	dögum	fyrir	könnunina	hjá	þeim	evrópsku	þjóðum	sem	tóku	þátt	á	

þeim	tíma	var	48%.		

Í	könnunum	meðal	bandarískra	unglinga	var	hlutfall	þátttakenda	sem	hafði	drukkið	

að	minnsta	kosti	einn	áfengan	drykk	80,4%	árið	1995,	79,1%	árið	1997,	74,9%	árið	2003,	

72,5%	árið	2009	og	63,2%	árið	2015.	Hlutfall	þátttakenda	sem	hafði	drukkið	að	minnsta	
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kosti	 einn	 drykk	 á	 síðustu	 30	 dögum	 fyrir	 könnunina	 var	 51,6%	árið	 1995,	 50,8%	árið	

1997,	 44,9%	 árið	 2003,	 41,8%	 árið	 2009	 og	 32,8%	 árið	 2015.	 (Centers	 for	 Disease	

Control	and	Prevention,	2015a).		

Niðurstöður	 kannanna	 á	meðal	 íslenskra	 grunnskólanema	 frá	 árinu	 1997	 til	 ársins	

2015	 um	 neyslu	 þeirra	 á	 áfengi,	 tóbaki	 og	 öðrum	 vímuefnum	 undanfarin	 ár	 sýna	 að	

töluvert	 hefur	 dregið	 úr	 neyslu	 þessara	 efna	 á	 tímabilinu	 (Hrefna	 Pálsdóttir,	 Jón	

Sigfússon,	Inga	Dóra	Sigfúsdóttir	og	Álfgeir	Logi	Kristjánsson,	2015).	Höfundur	hefur	lagt	

saman	hlutfall	nemenda	 í	8.,	9.	og	10.	bekk	grunnskóla	á	 Íslandi	og	fengið	út	meðaltal	

með	einum	aukastaf.	Meðaltal	hlutfalls	þeirra	nemenda	 í	8.,	9.	og	10.	bekk	sem	neytt	

hafði	áfengis	einu	sinni	eða	oftar	var	66,7%	árið	1997,	61,3%	árið	2003,	48,7%	árið	2009	

og	 23,7%	 árið	 2015.	Meðaltal	 hlutfalls	 þeirra	 nemenda	 í	 8.,	 9.	 og	 10.	 bekk	 sem	neytt	

hafði	áfengis	á	síðustu	30	dögum	fyrir	könnunina	var	32,3%	árið	1997,	23,7%	árið	2003,	

18,0%	árið	2009	og	5,3%	árið	2015.		

Niðurstöður	 rannsóknar	 sem	 gerð	 var	 á	meðal	 framhaldsskólanema	 á	 Íslandi	 árið	

2007	sýndu	að	hátt	hlutfall	nemenda	hafði	neytt	áfengis	einu	sinni	eða	oftar	(Álfgeir	Logi	

Kristjánsson	o.fl.,	2008).	Hlutfall	drengja	undir	18	ára	aldri	sem	neytt	hafði	áfengis	einu	

sinni	eða	oftar	var	79,6%	og	drengja	yfir	18	ára	aldri	93,7%.	Hlutfall	stúlkna	undir	18	ára	

aldri	sem	neytt	hafði	áfengis	einu	sinni	eða	oftar	var	84,9%	og	stúlkna	yfir	18	ára	aldri	

95,8%	og	má	því	sjá	að	hlutfall	stúlkna	er	hærra	en	hlutfall	drengja	í	þessu	tilliti	í	báðum	

aldurshópum.	 Í	 rannsókninni	 var	 einnig	 greint	 frá	 niðurstöðum	 um	 ölvun	

framhaldsskólanema	 á	 Íslandi	 undanfarna	 30	 daga	 fyrir	 könnunina	 (Álfgeir	 Logi	

Kristjánsson	o.fl.,	 2008).	Á	meðal	 framhaldsskólanema	á	 Íslandi	 árið	2007	hafði	64,2%	

drengja	undir	18	ára	aldri	orðið	ölvaðir	á	síðustu	30	dögum	en	70,6%	stúlkna	og	á	sama	

tíma	höfðu	88,5%	drengja	yfir	18	ára	aldri	orðið	ölvaðir	á	síðustu	30	dögum	en	91,5%	

stúlkna.	 Hlutfall	 stúlkna	 sem	 hafði	 orðið	 ölvaðar	 á	 síðustu	 30	 dögum	 var	 hærra	 en	

hlutfall	drengja	í	báðum	aldurshópum.	Þegar	þessar	niðurstöður	voru	bornar	saman	við	

niðurstöður	 frá	 árunum	 2000	 og	 2004	 kom	 í	 ljós	 að	 lítil	 breyting	 hafði	 orðið	 ef	 bæði	

kynin	 og	 allir	 aldurshópar	 voru	 bornir	 saman	 en	 63,5%	 unglinga	 í	 framhaldsskóla	 á	

Íslandi	undir	og	yfir	18	ára	aldri	höfðu	orðið	ölvaðir	á	síðustu	30	dögum	árið	2000,	63,3%	

árið	2004	og	62,4%	árið	2007		
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Í	 rannsókn	 Álfgeirs	 Loga	 Kristjánssonar	 o.fl.	 (2008)	 var	 kannað	 hvar	 unglingar	 í	

framhaldsskóla	 árið	 2007	 neyttu	 áfengis.	 Niðurstöður	 gáfu	 til	 kynna	 að	 hjá	 báðum	

kynjum	undir	og	yfir	18	ára	aldri	var	algengast	að	þeir	neyttu	áfengis	oft	eða	stundum	

heima	hjá	öðrum.	Einnig	kom	fram	að	53.6%	unglingana	sögðust	oft	eða	stundum	neyta	

áfengis	fyrir	framhaldsskólaböll.	Þessar	upplýsingar	geta	reynst	vel	í	forvarnarstarfi	fyrir	

börn	og	unglinga	þar	sem	upplýsingar	um	hvar	og	hvenær	unglingar	neyta	áfengis	gefa	

vísbendingar	um	hvar	vandamálin	er	að	finna.	

Út	frá	þeim	gögnum	sem	notuð	voru	má	draga	þá	ályktun	að	dregið	hafi	úr	neyslu	

áfengis	meðal	barna	og	unglinga	á	síðustu	árum.	Hlutfall	íslenskra	unglinga	sem	drekka	

er	 með	 því	 lægsta	 sem	 þekkist	 í	 Evrópu.	 Nemendur	 í	 framhaldsskólum	 á	 Íslandi	 eru	

líklegri	til	að	hafa	drukkið	áfengi	en	nemendur	í	grunnskólum	á	Íslandi.		

6.1.2 Tóbaksneysla	barna	og	unglinga	

Í	 lögum	 um	 tóbaksvarnir	 nr.	 6/2002	 er	 tóbak	 skilgreint	 sem	 allar	 vörur	 unnar	 úr	

tóbaksjurtinni	nicotiana	eins	og	sígarettur,	vindlar,	reyktóbak,	neftóbak	og	munntóbak.	Í	

kaflanum	verður	aðeins	fjallað	um	sígarettur,	neftóbak	og	munntóbak.	

Reykingar	 eru	 ein	 algengasta	 fíkniefnaneyslan	 og	 eru	 stór	 áhættuþáttur	 varðandi	

lungnakrabbamein	 og	 hjartasjúkdóma.	 Vegna	 þess	 hversu	 aðgengilegt	 tóbak	 er	 hafa	

reykingar	 orðið	 mikil	 ógn	 við	 almenna	 heilsu	 einstaklinga	 og	 ein	 algengasta	 orsök	

dauðsfalla	 sem	 hægt	 hefði	 verið	 að	 fyrirbyggja.	 Reykingarmenn	 hafa	 oftast	 byrjað	 að	

fikta	 við	 tóbaksnotkun	 sem	 unglingar	 og	 hafa	 rannsóknir	 sýnt	 að	 flestir	 þeirra	 verða	

háðir	 tóbaki	á	því	 lífsskeiði	 (Mangerud	o.fl.,	2014;	Richardsson,	Williams,	Rath,	Villanti	

og	Vallone,	2014;	Chang	o.fl.,	2011).	

Ástæður	 þess	 að	 unglinga	 reykja	 eru	 flóknar	 og	 undir	 áhrifum	 margra	 þátta	

(Webster,	Chaiton	og	Kirst,	2014).	Þessir	þættir	 snúa	meðal	annars	að	einstaklingnum	

sjálfum,	 fjölskyldu,	 jafningjum	 og	 umhverfi.	 Reykingar	 unglinga	 eru	 tengdar	 ýmsum	

öðrum	áhættuþáttum	eins	og	neyslu	annarra	vímuefna,	ofbeldi	og	lélegum	námsárangri.	

Í	Chang	o.fl.	(2011)	kemur	fram	að	stór	hluti	þeirra	unglinga	sem	fikta	við	tóbaksnotkun	

verða	daglegir	notendur.	Mikilvægt	er	að	skoða	vel	aldur	barna	þegar	þau	byrja	að	fikta	

við	tóbaksnotkun	ásamt	því	að	þekkja	þá	áhættuþætti	er	varða	tóbaksnotkun	barna	og	

unglinga	til	að	geta	hannað	forvarnir	sem	beinast	að	þeim	einstaklingum	sem	eru	í	hvað	

mestri	hættu	á	að	hefja	tóbaksneyslu.		
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Árið	2009	hófust	aðgerðir	í	Bandaríkjunum	til	að	koma	reglu	á	tóbaksmarkaðinn	þar	

í	landi.	Í	þessum	aðgerðum	fólst	meðal	annars	sú	breyting	að	banna	sérstök	bragðefni	í	

sígarettum,	 eins	og	myntubragð,	 og	 einnig	 var	 sett	 bann	 við	því	 að	 tóbaksvörur	 væru	

vörumerki	 í	 íþróttum	og	annarri	afþreyingu.	Á	sama	tíma	og	þessi	bönn	tóku	gildi	varð	

gríðarleg	 aukning	 í	 notkun	 annarra	 tóbaksvara	 eins	 og	 smávindla,	 rafsígaretta	 og	

neftóbaks	en	margar	af	þessum	vörum	eru	sérstaklega	eftirsóknarverðar	fyrir	unglinga.	

Allt	að	20%	unglinga	í	Bandaríkjunum	reykja	sígarettur	og	oft	eru	þessir	einstaklingar	að	

nota	 fleiri	 en	 eina	 tóbaksvöru.	 Í	 rannsóknum	 hefur	 komið	 fram	 að	 um	 30%	 þeirra	

unglinga	 sem	 reykja	 nota	 að	 staðaldri	 fleiri	 en	 eina	 tóbaksvöru.	 Það	 er	 líklegt	 að	 þeir	

sem	 nota	 fleiri	 en	 eina	 tóbaksvöru	 séu	 háðari	 nikótíni	 og	 séu	 ólíklegri	 til	 að	 hætta	

tóbaksneyslu	(Richardsson	o.fl.,	2014).	

Rannsókn	 um	 tóbaksnotkun	 meðal	 nemenda	 í	 1.	 og	 4.	 bekk	 í	 níu	 grunnskólum	 í	

Taívan	 var	 framkvæmd	 á	 árunum	 2002	 til	 2008.	 Í	 rannsókninni	 voru	 skoðaðir	

einstaklings-	 og	 félagslegir	 þættir	 sem	 tengdust	 tóbaksnotkun	 barna	 og	 unglinga.	 Í	

niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 kom	 meðal	 annars	 fram	 að	 drengir	 voru	 líklegri	 til	 að	

byrja	að	reykja	en	stúlkur	og	að	nemendur	sem	stóðu	sig	 illa	 í	skóla	voru	 líklegri	 til	að	

hafa	 notað	 tóbak.	Nemendur	 sem	bjuggu	 við	 lága	 félags-	 og	 efnahagslega	 stöðu	 voru	

líklegri	til	að	nota	tóbak	en	þeir	nemendur	sem	bjuggu	við	hærri	félags-	og	efnahagslega	

stöðu.	 Nemendur	 sem	 áttu	 foreldra	 sem	 reyktu	 voru	 líklegri	 til	 að	 reykja	 sjálfir.	

Nemendur	 sem	áttu	 vini	 sem	 reyktu	 voru	 líklegri	 til	 að	 fikta	 við	 tóbaksnotkun	en	þeir	

nemendur	sem	voru	í	vinahóp	þar	sem	ekki	var	reykt	(Chang	o.fl.,	2011).	

Samkvæmt	 rannsóknum	hefur	 tíðni	 reykinga	 á	meðal	 íslenskra	 ungmenna	 lækkað	

töluvert	 á	 undanförnum	 árum	 (Björn	 Össurarson	 Rafnar,	 2006).	 Í	 Álfgeir	 Logi	

Kristjánsson	o.fl.	(2008)	kemur	fram	að	dregið	hefur	úr	tóbaksnotkun	unglinga	frá	árinu	

2000	 til	ársins	2007	og	á	þetta	bæði	við	um	drengi	og	stúlkur.	Hlutfall	þeirra	unglinga	

sem	 sögðust	 hafa	 prófað	 að	 reykja	 sígarettur	 einhvern	 tímann	 lækkaði	 á	milli	 áranna	

2000	og	2007	og	einnig	hlutfall	þeirra	unglinga	sem	sögðust	 reykja	sígarettur	daglega.	

Niðurstöður	rannsókna	á	meðal	nemenda	í	efstu	bekkjum	grunnskóla	frá	árinu	1997	til	

ársins	2015	sýna	að	dregið	hefur	úr	tíðni	reykinga	hjá	öllum	aldurshópum	á	tímabilinu	

og	þá	bæði	hjá	þeim	sem	hafa	prófað	að	reykja	sígarettur	einhvern	tímann	og	þeim	sem	

reykja	 sígarettur	 daglega.	 Meðaltal	 hlutfalls	 þeirra	 nemenda	 í	 8.,	 9.	 og	 10.	 bekk	 í	
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grunnskólum	á	Íslandi	sem	höfðu	prófað	að	reykja	einhvern	tímann	var	49,3%	árið	1997,	

34,7%	árið	2003,	23,0%	árið	2009	og	10,0%	árið	2015.	Meðaltal	hlutfalls	þeirra	nemenda	

í	8.,	9.	og	10.	bekk	sem	reyktu	daglega	árið	1997	var	13,0%,	árið	2003	8,0%,	árið	2009	

5,0%	og	árið	2015	1,7%	 (Hrefna	Pálsdóttir	o.fl.,	 2015	og	Álfgeir	 Logi	Kristjánsson	o.fl.,	

2008).	

Í	Þóroddur	Bjarnason	(2009)	er	fjallað	um	samanburðarrannsókn	á	meðal	unglinga	í	

Evrópu	 á	 árunum	 1995	 til	 2007.	 Í	 skýrslu	 ESPAD	 Group	 frá	 árinu	 2016	 er	 fjallað	 um	

niðurstöður	 rannsóknarinnar	 frá	árinu	2015.	Þóroddur	Bjarnason	 (2009)	greinir	 frá	því	

að	 íslenskir	 unglingar	 reyki	 minna	 en	 flestir	 aðrir	 unglingar	 í	 Evrópu.	 Samanburður	 á	

niðurstöðum	 frá	 árinu	 1995	 til	 ársins	 2015	 um	 reykingar	 þátttakenda	 á	 síðustu	 30	

dögum	fyrir	könnunina	sýna	að	töluvert	hefur	dregið	úr	reykingum	á	tímabilinu.	Mynd	

tvö	sýnir	breytingar	á	niðurstöðum	á	tímabilinu.	Á	meðal	íslenskra	unglinga	var	hlutfallið	

32%	árið	1995,	16%	árið	2007	og	6%	árið	2015.	Hlutfall	norskra	unglinga	var	36%	árið	

1995,	19%	árið	2007	og	10%	árið	2015.	Hlutfall	finnskra	unglinga	var	37%	árið	1995,	30%	

árið	2007	og	22%	árið	2015.		

	

	

Mynd	2.	Hlutfall	íslenskra,	norskra	og	finnskra	unglinga	sem	reykt	höfðu	sígarettur	á	síðustu	
30	dögum	fyrir	könnun	árin	1995,	2007	og	2015.	
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Í	niðurstöðum	Þórodds	Bjarnasonar	(2009)	er	tekið	mið	af	þróuninni	á	meðal	20	landa	í	

Evrópu	frá	árinu	1995	til	2007	og	lækkar	hlutfallið	þar	úr	32%	í	28%	á	tímabilinu.	Í	ESPAD	

Group	 (2016)	 kemur	 fram	 að	 samanlagt	 hlutfall	 þátttakenda,	 frá	 þeim	 Evrópulöndum	

sem	 tóku	 þátt	 á	 þeim	 tíma,	 sem	 reykt	 höfðu	 sígarettur	 á	 síðustu	 30	 dögum	 fyrir	

könnunina	var	21%.	

Niðurstöður	kannana	sem	gerðar	voru	á	meðal	bandarískra	unglinga	sýna	að	hlutfall	

þátttakenda	sem	hafði	prófað	að	reykja	sígarettur	var	71,3%	árið	1995,	70,2%	árið	1997,	

58,4%	árið	2003,	46,3%	árið	2009	og	32,3%	á	árinu	2015.	Hlutfall	þátttakenda	sem	hafði	

reykt	á	síðustu	30	dögum	fyrir	könnunina	var	34,8%	árið	1995,	36,4%	árið	1997,	21,9%	

árið	 2003,	 19,5%	 árið	 2009	 og	 10,8%	 árið	 2015	 (Centers	 for	 Disease	 Control	 and	

Prevention,	2015c).	

Í	 Hrefna	 Pálsdóttir	 o.fl.	 (2015)	 birtust	 niðurstöður	 um	 tíðni	 notkunar	 á	

rafsígarettum.	Til	að	 fá	betri	 sýn	á	neysluna	almennt	 tók	höfundur	saman	niðurstöður	

fyrir	8.,	9.	og	10.	bekk	og	fékk	meðaltal	með	einum	aukastaf.	Hlutfall	þeirra	nemenda	í	

8.,	 9.	 og	 10.	 bekk	 sem	 aldrei	 höfðu	 reykt	 rafsígarettur	 árið	 2015	 var	 87,9%.	 Hlutfall	

þeirra	 sem	reykt	höfðu	 rafsígarettur	einu	 sinni	 til	 fimm	sinnum	var	7,3%	árið	2015	og	

hlutfall	þeirra	sem	reykt	höfðu	rafrettur	20	sinnum	eða	oftar	var	2,6%.	

Í	Hrefna	Pálsdóttir	o.fl.	(2015)	er	fjallað	um	munn-	og	neftóbaksnotkun	nemenda	í	8.	

til	10.	bekk	grunnskóla	á	Íslandi	á	árunum	2003	til	2015.	Tölfræðilega	marktækur	munur	

mældist	á	notkun	munn-	og	neftóbaks	á	milli	drengja	og	stúlkna	og	var	niðurstöðum	því	

skipt	 eftir	 kyni.	Höfundur	 tók	 saman	niðurstöður	 fyrir	 hlutfall	 nemenda	 í	 8.,	 9.	 og	 10.	

bekk	og	fékk	meðaltal	sem	notað	verður	hér	með	einum	aukastaf.	Hlutfall	drengja	í	8.	til	

10.	 bekk	 grunnskóla	 á	 Íslandi	 sem	 höfðu	 einu	 sinni	 eða	 oftar	 notað	 munntóbak	 var	

19,3%	árið	2003,	15,3%	árið	2009	og	6,3%	árið	2015.	Lítil	breyting	hafði	orðið	á	hlutfalli	

stúlkna	í	8.	til	10.	bekk	í	grunnskólum	á	Íslandi	sem	höfðu	notað	munntóbak	einu	sinni	

eða	oftar	en	árið	2003	mældist	meðaltal	hlutfalls	hjá	stúlkum	í	8.,	9.	og	10.	bekk	5,3%,	

árið	2009	4,3	og	árið	2015	4,3%.		

Neftóbaksnotkun	var	einnig	skipt	eftir	kyni	hjá	Hrefna	Pálsdóttir	o.fl.	(2015)	og	tók	

höfundur	 einnig	 saman	 niðurstöður	 og	 fékk	 meðaltal	 með	 einum	 aukastaf	 fyrir	

nemendur	í	8.,	9.	og	10.	bekk.	Meðaltal	hlutfalls	drengja	sem	notað	höfðu	neftóbak	einu	

sinni	 eða	 oftar	 var	 35,3%	 árið	 2003,	 25,3%	 árið	 2009	 og	 9,3%	 árið	 2015.	 Meðaltal	
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hlutfalls	drengja	sem	notað	höfðu	neftóbak	einu	sinni	eða	oftar	á	síðustu	30	dögum	fyrir	

könnunina	var	12,7%	árið	2006,	11,3%	árið	2009	og	3,3%	árið	2015.	Meðaltal	hlutfalls	

stúlkna	í	8.,	9.	og	10.	bekk	sem	notað	höfðu	neftóbak	einu	sinni	eða	oftar	var	15,0%	árið	

2003	,	10,0%	árið	2009	og	3,3%	árið	2015.	Meðaltal	hlutfalls	stúlkna	sem	notað	höfðu	

neftóbak	að	minnsta	kosti	einu	sinni	á	síðustu	30	dögum	fyrir	könnunina	var	5,0%	árið	

2006,	3,0%	árið	2009	og	1,0%	árið	2015.	

Í	könnun	sem	gerð	var	meðal	bandarískra	unglinga	kom	fram	að	hlutfall	þátttakenda	

sem	höfðu	 notað	 annað	 tóbak,	 eins	 og	munntóbak	 eða	 tuggutóbak,	 að	minnsta	 kosti	

einu	sinni	á	síðustu	30	dögum	fyrir	könnunina	var	11,4%	árið	1995,	9,3%	árið	1997,	6,7%	

árið	2003,	8,9%	árið	2009	og	7,3%	árið	2015.	Ekki	voru	til	gögn	frá	árinu	1995	varðandi	

hlutfall	þátttakenda	sem	höfðu	notað	einhvers	konar	tóbak	að	minnsta	kosti	einu	sinni	á	

síðustu	30	dögum	fyrir	könnunina	og	er	því	stuðst	við	gögn	frá	árinu	1997,	en	hlutfallið	

var	44,5%	árið	1997,	30,0%	árið	2003,	27,9%	árið	2009	og	18,5%	árið	2015	(Centers	for	

Disease	Control	and	Prevention,	2015c).	

Draga	má	þá	ályktun	út	frá	þeim	gögnum	sem	notuð	voru	að	dregið	hefur	úr	neyslu	

tóbaks	 á	meðal	 barna	 og	 unglinga	 á	 undanförnum	 árum.	 Rafsígarettur	 eru	 tiltölulega	

nýjar	og	hefur	notkun	þeirra	því	aukist	á	síðustu	árum.	Hlutfall	 íslenskra	unglinga	sem	

reykja	sígarettur	er	með	því	minnsta	sem	þekkist	í	Evrópu.		

6.1.3 Vímuefnaneysla	barna	og	unglinga	

Í	 lögum	um	ávana-	og	 fíkniefni	 nr.	 65/1974	eru	 talin	upp	þau	ávana-	og	 fíkniefni	 sem	

varsla	og	meðferð	er	óheimil	á	hér	á	 landi.	 Í	upptalningunni	er	 fjöldi	efna	en	 í	þessari	

ritgerð	er	fjallað	um	amfetamín,	e-pillur,	kannabisefni	og	kókaín.	

Neysla	unglinga	á	ólöglegum	vímuefnum	er	útbreitt	vandamál	sem	hefur	alvarlegar	

heilsufarslegar	og	félagslegar	afleiðingar	í	för	með	sér.	Afleiðingarnar	fara	töluvert	eftir	

tegund	 og	 virkni	 vímuefnisins,	 hvernig	 og	 hversu	 oft	 þess	 er	 neytt,	 skammtastærð	 og	

heilsu	 neytandans.	 Neysla	 ólöglegra	 vímuefna	 er	 ógn	 við	 andlega	 og	 líkamlega	 heilsu	

unglinga.	Auknar	líkur	eru	á	dauðsföllum	vegna	of	stórs	skammts	ásamt	því	að	hætta	er	

á	þátttöku	í	annarri	áhættuhegðun	eins	og	að	aka	undir	áhrifum	ólöglegra	vímuefna,	að	

stunda	óvarið	kynlíf,	að	taka	þátt	í	afbrotum	og	að	hætta	í	skóla	(Lotrean	o.fl.,	2015	og	

Sznitman	o.fl.,	2013).		
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Unglingar	 sem	hefja	notkun	ólöglegra	vímuefna	 snemma	eru	 í	 aukinni	hættu	á	að	

verða	háð	efnunum	og	eiga	 í	vímuefnavanda	á	 fullorðinsárum.	Tilhneiging	einstaklinga	

til	 fíknivanda	 má	 meðal	 annars	 rekja	 til	 líffræðilegra	 og	 erfðafræðilegra	 þátta.	

Neyslumynstur	 unglinga	 þróast	 þó	 að	 miklu	 leyti	 í	 félagslegu	 samhengi	 til	 dæmis	 í	

mannlegum	samskiptum	og	í	menningarhefðum.	Ýmsir	félagslegir-	og	sálfræðilegir	þætti	

eru	 þekktir	 sem	 áhættuþættir	 varðandi	 fíkniefnaneyslu	 unglinga.	 Slæmt	 samband	 við	

foreldra	og	erfiðleikar	í	skóla	eru	félagslegir	áhættuþættir.	Vímuefnaneysla	er	svo	hluti	

af	almennri	tilhneigingu	sumra	unglinga	til	andfélagslegrar	hegðunar	(Lotrean	o.fl.,	2015	

og	Sznitman	o.fl.,	2013).	

Í	könnun	sem	framkvæmd	var	á	meðal	kanadískra	unglinga	á	tímbilinu	1990	til	2006	

kom	 fram	 að	 neysla	 kannabisefna	 jókst	 lítillega	 á	 tímabilinu.	 Árið	 1990	 greindu	 25%	

þátttakanda	úr	10.	bekk	frá	því	að	hafa	neytt	kannabisefna	að	minnsta	kosti	einu	sinni.	

Árið	 2002	 hafði	 þetta	 hlutfall	 hækkað	 í	 45%	 en	 árið	 2006	 lækkað	 í	 38%.	 Neysla	

kannabisefna	var	mun	algengari	en	neysla	annarra	ólöglegra	vímuefna	eins	og	kókaíns	

og	 amfetamíns	 en	 hlutfall	 neyslu	 þessara	 efna	 var	 nánast	 alltaf	 undir	 10%	 (Elga	 o.fl.,	

2011).		

Í	Þóroddur	Bjarnason	(2009)	er	fjallað	um	samanburðarrannsókn	á	meðal	unglinga	í	

Evrópu	 á	 árunum	 1995	 til	 2007	 og	 kemur	 þar	 fram	 að	 neysla	 kannabisefna	 íslenskra	

unglinga	er	töluvert	undir	meðaltali	í	Evrópu.	Í	skýrslu	ESPAD	Group	(2016)	er	greint	frá	

niðurstöðum	kannana	á	neyslu	ýmissa	vímuefna	á	meðal	evrópskra	unglinga	árið	2015.	

Á	milli	áranna	1995	til	2015	lækkaði	örlítið	hlutfall	 íslenskra	unglinga	sem	notað	höfðu	

kannbisefni	að	minnsta	kosti	einu	sinni	en	árið	1995	var	hlutfallið	10%,	árið	2007	var	það	

9%	 og	 árið	 2015	 var	 það	 7%.	 Á	meðal	 norskra	 unglinga	 var	 hlutfall	 þeirra	 sem	höfðu	

einhvern	 tímann	 neytt	 kannabisefna	 6%	 árið	 1995,	 6%	 árið	 2007	 og	 7%	 árið	 2015.	

Hlutfall	 finnskra	 unglinga	 sem	neytt	 höfðu	 kannabisefna	 einhvern	 tímann	 var	 5%	 árið	

1995,	8%	árið	2007	og	8%	árið	2015.	Mynd	þrjú	sýnir	breytingar	á	niðurstöðum	á	milli	

áranna	1995	og	2015.	
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Mynd	3.	Hlutfall	neyslu	kannabisefna	einhvern	tímann	á	ævinni	á	meðal	íslenskra,	norskra	og	
finnskra	unglinga	árið	1995,	2007	og	2015.	

	

Samanlagðar	niðurstöður	 frá	 20	 löndum	 í	 Evrópu	 sýna	 að	 á	 árunum	 frá	 1995	 til	 2007	

hækkar	hlutfall	þeirra	unglinga	sem	prófað	höfðu	kannabisefni	úr	12%	í	17%	(Þóroddur	

Bjarnason,	 2009).	 Í	 skýrslu	 ESPAD	 Group	 (2016)	 kemur	 fram	 að	 hlutfall	 þeirra	

þátttakenda	 frá	 þeim	 Evrópulöndum	 sem	 tóku	 þátt	 árið	 2015	 og	 neytt	 höfðu	

kannabisefna	einhvern	tímann	um	ævina	var	16%.		

Í	 könnunum	 meðal	 bandarískra	 unglinga	 kom	 fram	 að	 hlutfall	 þátttakenda	 sem	

notað	hafði	maríjúana	að	minnsta	kosti	einu	sinni	var	42,4%	árið	1995,	47,1%	árið	1997,	

40,2%	árið	2003,	36,8%	árið	2009	og	38,6%	árið	2015.	Varðandi	neyslu	amfetamíns	voru	

ekki	 til	 gögn	 frá	 árinu	 1995	 og	 var	 því	 stuðst	 við	 gögn	 frá	 árinu	 1999.	 Hlutfall	

þátttakenda	sem	notað	höfðu	amfetamín	að	minnsta	kosti	einu	sinni	var	9,1%	árið	1999,	

7,6%	árið	2003,	4,1%	árið	2009	og	3,0%	árið	2015.	Varðandi	neyslu	kókaíns	voru	ekki	til	

gögn	 frá	 árinu	 1995	 og	 því	 stuðst	 við	 gögn	 frá	 árinu	 1997.	 Hlutfall	 þátttakenda	 sem	

notað	 höfðu	 kókaín	 í	 að	minnsta	 kosti	 eitt	 skipti	 var	 8,2%	 árið	 1997,	 8,7%	 árið	 2003,	

6,4%	árið	2009	og	5,2%	árið	2015.	Varðandi	neyslu	á	MDMA	eða	e-töflum	voru	ekki	til	

gögn	frá	árinu	1995	og	því	stuðst	við	gögn	frá	árinu	2001	í	staðinn.	Hlutfall	þátttakenda	

sem	höfðu	notað	MDMA	eða	e-töflur	að	minnsta	kosti	einu	sinni	var	11,1%	árið	2001,	
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11,1%	 árið	 2003,	 6,7%	 árið	 2009	 og	 5,0%	 árið	 2015	 (Centers	 for	 Disease	 Control	 and	

Prevention,	2015b).	

Í	 Hrefna	 Pálsdóttir	 o.fl.	 (2015)	 er	 fjallað	 um	 niðurstöður	 úr	 könnunum	 á	 áfengis-,	

tóbaks-	og	vímuefnaneyslu	á	meðal	íslenskra	nemenda	í	8.,	9.	og	10.	bekk	undanfarin	ár.	

Höfundur	 hefur	 lagt	 saman	 hlutföll	 nemenda	 í	 8.,	 9.	 og	 10.	 bekk	 og	 birt	 með	 einum	

aukastaf.	Varðandi	kannabisefni	var	meðaltal	hlutfalls	nemenda	í	8.,	9.	og	10.	bekk	sem	

notað	höfðu	hass	einu	sinni	eða	oftar	8,3%	árið	1997,	7,0%	árið	2003,	3,3%	árið	2009	og	

2,0%	 árið	 2015.	 Meðaltal	 hlutfalls	 nemenda	 í	 8.,	 9.	 og	 10.	 bekk	 sem	 notað	 höfðu	

marijúana	einu	 sinni	eða	oftar	var	4,0%	árið	2009,	4,0%	árið	2012	og	3,7%	árið	2015.	

Varðandi	neyslu	á	amfetamíni	var	meðaltal	hlutfalls	nemenda	 í	8.,	9.	og	10.	bekk	sem	

notað	höfðu	amfetamín	einu	sinni	eða	oftar	3,0%	árið	1997,	2,7%	árið	2003,	1,7%	árið	

2009	og	1,0%	árið	2015.	Varðandi	neyslu	á	kókaíni	var	meðaltal	hlutfalls	nemenda	í	8.,	9.	

og	10.	bekk	sem	notað	höfðu	kókaín	einu	sinni	eða	oftar	1,0%	árið	1997,	1,7%	árið	2003,	

1,7%	 árið	 2009	 og	 0,7%	 árið	 2015.	 Varðandi	 neyslu	 á	 e-töflum	 var	meðaltal	 hlutfalls	

nemenda	í	8.,	9.	og	10.	bekk	sem	notað	höfðu	e-töflur	að	minnsta	kosti	einu	sinni	1,7%	

árið	1997,	1,3%	árið	2003,	1,3%	árið	2009	og	1,0%	árið	2015.	

Draga	 má	 þá	 ályktun	 út	 frá	 þeim	 gögnum	 sem	 fjallað	 hefur	 verið	 um	 að	 neysla	

vímuefna	 á	meðal	 barna	og	unglinga	 á	 undanförnum	árum	hefur	 lítið	 breyst.	Neyslan	

hefur	að	einhverju	leyti	aukist	og	minnkað	að	öðru	leyti,	en	fer	það	eftir	hvaða	vímuefni	

er	skoðað.	Hlutfall	íslenskra	unglinga	sem	neyta	vímuefna	er	með	því	lægsta	sem	þekkist	

í	Evrópu.	Hlutfall	bandarískra	unglinga	og	kanadískra	sem	neyta	vímuefna	er	hærra	en	

hlutfall	evrópskra	unglinga	og	þá	sérstaklega	varðandi	kannabisefni.		

7 Meðferðarúrræði	við	vímuefnavanda	barna	og	unglinga	á	Íslandi	
Samkvæmt	barnaverndarlögum	nr.	80/2002	eiga	börn	 rétt	á	vernd	og	umönnun	en	 til	

þess	að	ná	þessum	markmiðum	er	reynt	að	styðja	fjölskyldur	í	uppeldishlutverki	sínu	og	

að	 beita	 úrræðum	 þegar	 það	 á	 við.	 Barnaverndarstofa	 annast	 stjórnsýslu	

barnaverndarlaga	 og	 hefur	meðal	 annars	 eftirlit	með	 störfum	barnaverndarnefnda	 og	

vinnur	 að	 samhæfingu	 og	 eflingu	 barnaverndarstarfs	 í	 landinu.	 Ríkið	 á	 að	 tryggja	 að	

tiltæk	 séu	heimili	 og	 stofnanir	 sem	 taka	 á	móti	 börnum	 í	 bráðatilvikum,	 greina	 vanda	
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þeirra	barna	sem	talin	eru	þurfa	sérhæfða	meðferð	og	veita	börnum	sérhæfða	meðferð	

vegna	 til	 dæmis	 vímuefnaneyslu.	 Barnaverndarstofa	 fer	 með	 yfirstjórn	 sérhæfðra	

meðferðarheimila	og	stofnana	fyrir	börn	og	ungmenni	sem	rekin	eru	af	ríkinu	og	hefur	

heimild	 til	 að	 gera	 þjónustusamninga	 við	 einkarekin	 meðferðarheimili	 og	 stofnanir	

(barnaverndarlög	nr.	80/2002	og	reglugerð	um	barnaverndarstofu	nr.	264/1995).	

Barnaverndarstofa	hefur	fjölda	úrræða	á	sínum	vegum.	Þessi	úrræði	snúa	að	ýmsum	

vanda	 sem	 börn,	 unglingar	 og	 fjölskyldur	 þeirra	 glíma	 við.	 Úrræði	 Barnaverndarstofu	

sem	 snúa	 að	 vímuefnavanda	 barna	 og	 unglinga	 eru	 fjölkerfameðferð	 (MST),	

Meðferðarstöð	 ríkisins	 Stuðlar	 og	 meðferðarheimilin	 Laugaland	 og	 Lækjarbakki.	

Barnaverndarstofa	hefur	í	heild	um	það	bil	30	rými	fyrir	börn	og	unglinga	á	stofnunum	

og	meðferðarheimilum	(Barnaverndarstofa,	e.d.f	og	Barnaverndarstofa,	e.d.d).		

7.1 Fjölkerfameðferð	(MST)	

Fjölkerfameðferð	er	úrræði	 á	 vegum	Barnaverndarstofu	 fyri	 börn	á	 aldrinum	12	 til	 18	

ára	 sem	 eiga	 í	 miklum	 hegðunarvanda	 á	 mörgum	 sviðum	 og	 fjölskyldur	 þeirra.	

Hegðunarvandinn	getur	til	dæmis	verið	 líkamlegt	ofbeldi	og	vímuefnanotkun.	Meðferð	

fer	fram	á	heimili	barnsins	og	snýr	að	öllu	nærumhverfi	þess	en	stefnt	er	að	því	að	bæta	

samskipti	 innan	 fjölskyldunnar	og	samskipta	við	skóla	og	aðra	 í	nærumhverfi	barnsins.	

Meðferðin	er	 löguð	að	þörfum	barns	og	fjölskyldu	hverju	sinni	og	markmið	meðferðar	

því	misjöfn	 en	 í	 grunninn	 fjalla	 þau	um	hvernig	 draga	megi	 úr	 vanda	barnsins	 og	 efla	

bjargráð	foreldra.	Meðferðin	tekur	að	jafnaði	um	þrjá	til	fimm	mánuði	og	eru	markmiðin	

og	leiðirnar	að	þeim	metin	reglulega	á	tímabilinu	(Barnaverndarstofa,	e.d.a).	

7.2 Meðferðarstöð	ríkisins	Stuðlar	

Á	 Stuðlum	 er	 meðferðardeild	 og	 lokuð	 deild.	 Á	 meðferðardeild	 fer	 fram	 greining	 og	

meðferð	en	á	lokuðu	deildinni,	neyðarvistun,	fer	fram	gæsla	og	mat.	Meðferðin	er	löguð	

að	þörfum	hvers	einstaklings	en	 stuðst	er	 við	 reglubundna	dagskrá	og	atferlismótandi	

þrepa-	og	stigakerfi.	Við	greiningu	og	meðferð	á	Stuðlum	er	unnið	með	einstaklings-	og	

fjölskylduviðtöl,	sálfræðiathuganir	og	upplýsingar	frá	meðferðaraðilum	og	skólum.	Lögð	

er	áhersla	á	að	auka	félagsfærni	og	sjálfstjórn	barna	á	meðan	á	meðferð	stendur.	Reynt	

er	að	yfirfæra	árangur	meðferðarinnar	yfir	á	heimili	og	nærumhverfi	barnsins	til	dæmis	í	

meðferðarviðtölum	og	 í	 helgarleyfum.	 Áður	 en	meðferð	 lýkur	 er	 leitast	 við	 að	 aðlaga	
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barnið	að	fyrra	umhverfi	til	dæmis	með	heimaskóla.	Við	lok	meðferðar	er,	í	samráði	við	

foreldra	og	vistunaraðila,	metið	hvort	 langtímameðferð	á	meðferðarheimili	eða	annað	

úrræði	þykir	nauðsynlegt	(Barnaverndarstofa,	e.d.e).	

7.3 Meðferðarheimili	

Á	vegum	Barnaverndarstofu	eru	tvö	meðferðarheimili	fyrir	börn	á	aldrinum	13	til	18	ára.	

Heimilin	 eru	 staðsett	 á	 landsbyggðinni	 og	 eru	 Laugaland	 og	 Lækjarbakki	

(Barnaverndarstofa,	 e.d.d).	 Samkvæmt	 reglum	 um	 samstarf	 barnaverndarnefnda	 og	

meðferðarheimila	 undir	 yfirstjórn	 Barnaverndarstofu	 skal	 meðferð	 alltaf	 að	 vera	

tímabundin	 og	 ekki	 standa	 lengur	 en	 nauðsynlegt	 þykir.	 Endurskoða	 á	 meðferð	 á	

allavega	sex	mánaða	fresti	(Barnaverndarstofa,	2001).	

7.3.1 Laugaland	

Á	meðferðarheimilinu	Laugalandi	geta	dvalið	sex	til	sjö	börn	eða	unglingar	á	aldrinum	13	

til	 18	 hverju	 sinni	 en	 aðeins	 stúlkur	 eru	 vistaðar	 þar.	 Markmið	 meðferðarinnar	 að	

Laugalandi	 eru	 meðal	 annars	 að	 börnin	 eða	 unglingarnir	 fái	 jákvæða	 reynslu	 af	

heilbrigðum	 lífsstíl,	 læri	 að	 fara	 eftir	 reglum,	 kunni	 að	 setja	 sér	 raunhæf	markmið	 og	

hvernig	 skuli	 ná	 þeim,	 læri	 að	 nýta	 sér	 þau	 bjargráð	 sem	 þeim	 eru	 kennd	 og	 öðlist	

sjálfstraust	og	sjálfsvirðingu.	ART-þjálfun	er	notuð	á	Laugalandi	og	er	til	dæmis	unnið	að	

því	 að	 auka	 hæfni	 til	 að	 finna	 betri	 leiðir	 í	 samskiptum	 og	 hvernig	 takast	 skuli	 á	 við	

aðstæður	 sem	 geti	 leitt	 til	 vandræða.	 Meðferðin	 er	 þrepatengd	 og	 byggir	 á	 fimm	

þrepum	sem	börnin	og	unglingarnir	eru	um	níu	mánuði	að	ná	en	árangur	í	meðferðinni	

segir	 að	mestu	 til	 um	hversu	 löng	meðferðin	er	hjá	hverjum	og	einum.	Meðferðin	 fer	

fram	í	samráði	við	foreldra	barnsins	og	eru	fundir	haldnir	reglulega	með	þeim	og	þeirri	

barnaverndarnefnd	sem	að	málinu	kemur	(Barnaverndarstofa,	e.d.b).	

7.3.2 Lækjarbakki	

Á	 Lækjarbakka	 er	 rekið	 meðferðar-	 og	 skólaheimili	 en	 þar	 er	 rými	 fyrir	 sex	 börn	 og	

unglinga	á	aldrinum	14	til	18	ára.	Þar	fer	fram	meðferð	fyrir	börn	og	unglinga	sem	eiga	

við	alvarlegan	hegðunarvanda	að	stríða	og	hafa	í	flestum	tilfellum	einnig	lokið	meðferð	á	

Stuðlum.	 Hegðunarvandinn	 getur	 til	 dæmis	 verið	 vímuefnaneysla,	 ofbeldi	 og	 afbrot.	

Meðferðin	að	Lækjarbakka	er	um	sex	mánuðir	og	svo	eftirmeðferð	í	allt	að	þrjá	mánuði.	

Markmið	meðferðarinnar	 eru	meðal	 annars	 að	 efla	 félagsfærni	 og	 sjálfstjórn	 barnsins	
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eða	unglingsins,	draga	úr	eða	stöðva	vímuefnaneyslu,	stöðva	ofbeldi	og	afbrot	barnsins	

eða	unglingsins,	auka	hæfni	og	bjargráð	foreldra	og	styrkja	samskipti	á	milli	barns	eða	

unglings	og	foreldra	og	annarra	í	nærumhverfi	barnsins	eða	unglingsins.	Í	meðferðinni	er	

meðal	 annars	 unnið	 með	 atferlismótun,	 hugræna	 atferlismeðferð	 og	 leiðbeinandi	

fjölskyldumeðferð.	 Foreldrar	 eru	 virkir	 þátttakendur	 í	 meðferðinni	 og	 fá	 til	 dæmis	

stuðning	 og	 fræðslu	 á	 meðan	 á	 henni	 stendur.	 Helgarleyfi	 eru	 mikilvægur	 þáttur	

meðferðarinnar	 en	 með	 þeim	 er	 reynt	 að	 yfirfæra	 árangur	 meðferðarinnar	 yfir	 á	

heimaslóðir	(Barnaverndarstofa,	e.d.c).	

8 Forvarnir	og	fræðsla	varðandi	áfengis-,	tóbaks-	og	vímuefnaneyslu	
barna	og	unglinga	á	Íslandi	

Á	Íslandi	hefur	verið	aðhaldssöm	stefna	í	áfengismálum	og	í	dag	eru	í	gildi	áfengislög	nr.	

75/1998	og	lög	um	ávana-	og	fíkniefni	nr.	65/1974.	Óhófleg	neysla	áfengis	og	vímuefna	

hefur	 verulega	 slæm	 áhrif	 á	 heilsu	 einstaklinga	 og	 veldur	 töluvert	 aukinni	 áhættu	 á	

ótímabærum	dauðsföllum	og	ýmsum	sjúkdómum.	Í	niðurstöðum	könnunar	sem	birtust	

árið	 2007	 á	 Íslandi	 kom	 fram	 að	 um	 95%	 Íslendinga	 hafa	 einhvern	 tímann	 á	 ævinni	

drukkið	 áfengi.	 Í	 niðurstöðum	 annarrar	 könnunar	 sem	 birtar	 voru	 árið	 2003	 á	 Íslandi	

kom	 fram	 að	 25%	 Íslendinga	 á	 aldrinum	 16-75	 ára	 höfðu	 á	 einhverjum	 tímapunkti	

prófað	 kannabisefni	 og	 að	 8%	 þeirra	 höfðu	 neytt	 annarra	 ólöglegra	 vímuefna	

(Velferðarráðuneytið,	2013).	

Árið	 2013	 lagði	 Velferðarráðuneytið	 fram	 heildstæða	 stefnu	 í	 áfengis-	 og	

vímuvörnum	til	ársins	2020.	Eitt	af	markmiðum	þeirrar	stefnu	er	að	koma	í	veg	fyrir	að	

börn	og	unglingar	hefji	neyslu	á	áfengi	eða	öðrum	vímugjöfum.	Þetta	er	til	dæmis	gert	

með	 því	 að	 markaðssetja	 ekki	 áfengi	 fyrir	 ungmenni,	 virða	 aldurstakmörk	 til	

áfengiskaupa	 og	 auka	 þátttöku	 foreldra	 í	 forvörnum.	 Önnur	markmið	 stefnunnar	 eru	

meðal	 annars	 að	 takmarka	 aðgengi	 að	 áfengi	 og	 öðrum	 vímugjöfum	 og	 að	 tryggja	

aðgengi	 fólks	 sem	 á	 í	 vanda	 vegna	 misnotkunar	 áfengis	 og	 annarra	 vímugjafa	 að	

viðeigandi	þjónustu	(Velferðarráðuneytið,	2013).	

Forvarnir	 eru	 fyrirbyggjandi	 aðgerðir	 sem	 ætlað	 er	 að	 draga	 úr	 líkum	 á	

áhættuhegðun	og	efla	heilsu	og	velferð	einstaklinga.	Forvörnum	má	skipta	 í	almennar	



37	

og	 sértækar.	 Almennar	 forvarnir	 beinast	 að	 öllum	 börnum,	 unglingum	 og	 fjölskyldum	

þeirra	og	er	ætlað	að	bæta	heilsu	og	auka	velferð.	Markmið	almennra	forvarna	er	meðal	

annars	að	tryggja	að	réttindi	barna	og	unglinga	séu	virt,	að	börn	búi	við	góða	líkamlega	

og	 andlega	 heilsu,	 að	 börn	 og	 unglingar	 eigi	 jákvæðar	 samverustundir	með	 fjölskyldu	

sinni	 og	 að	 börn	 og	 unglingar	 búi	 í	 öruggu	 samfélagi.	 Sértækar	 forvarnir	 beinast	 að	

einstaklingum	 og	 hópum	 sem	 er	 í	 áhættu.	 Markmið	 með	 sértækum	 forvörnum	 eru	

meðal	 annars	 að	 skima	 eftir	 áhættuþáttum	 á	meðal	 barna	 og	 unglinga,	 að	 foreldrum	

barna	og	unglinga	sem	eru	í	áhættu	sé	veittur	stuðningur	og	fræðsla	og	að	þverfaglegt	

samstarf	eigi	sér	stað	fyrir	þau	börn	og	unglinga	sem	þurfa	á	sértækri	þjónusta	að	halda	

(Reykjavíkurborg,	e.d.).	

Forvarnarstarf	hefur	verið	nefnt	sem	ein	meginástæða	 fyrir	því	að	dregið	hefur	úr	

áfengis-	og	vímuefnaneyslu	unglinga	á	Íslandi.	Hækkun	sjálfræðisaldurs	úr	16	árum	í	18	

ár	 árið	 1998	 á	 einnig	 þátt	 í	 þessari	 þróun.	 Breyting	 á	 sjálfræðisaldri	 olli	 ákveðinni	

hugarfarsbreytingu	 varðandi	 ábyrgð	 foreldra	 gagnvart	 börnum	 sínum.	 Í	 niðurstöðum	

Þórodds	 Bjarnasonar	 (2009)	 kemur	 fram	 að	 eftirlit	 foreldra	 með	 börnum	 breyttist	

töluvert	 á	 tímabilinu	 1995	 til	 2007.	 Hlutfall	 íslenskra	 unglinga	 sem	 töldu	 að	 foreldrar	

þeirra	vissu	á	nánast	hverju	kvöldi	hvar	þeir	væru	var	15%	árið	1995	en	hafði	hækkað	í	

45%	 árið	 2007.	 Hlutfall	 íslenskra	 unglinga	 sem	 töldu	 að	 foreldrar	 þeirra	 vissu	 nánast	

aldrei	 hvar	 þeir	 væru	 á	 kvöldin	 var	 25%	 árið	 1995	 en	 hafði	 lækkað	 í	 4%	 árið	 2007.	 Í	

Álfgeir	 Logi	 Kristjánsson	 o.fl.	 (2008)	 er	 fjallað	 um	 þá	 hefð	 hér	 á	 landi	 að	 nota	 hið	

svokallaða	 íslenska	 módel	 í	 baráttunni	 gegn	 vímuefnanotkun	 barna	 og	 unglinga.	 Í	

íslenska	módelinu	 felst	 að	 samvinna	 er	 á	milli	 rannsóknaraðila,	 stefnumótunarðila	 og	

þeirra	 sem	 vinna	 náið	 með	 börnum	 og	 unglingum.	 Lögð	 er	 áhersla	 á	 að	 draga	 úr	

áhættuþáttum	 en	 styrkja	 um	 leið	 verndandi	 þætti.	 Aðhald	 og	 eftirlit	 eru	 tveir	 helstu	

áhersluþættir	 innan	 íslenska	módelsins	 enda	 sýna	 rannsóknir	 að	hlutfall	 unglinga	 sem	

njóta	 tíma	með	 foreldrum	sínum	eftir	 skóla	og	um	helgar	hækkaði	 töluvert	 á	 árunum	

1997-2008,	en	á	sama	tíma	lækkaði	hlutfall	þeirra	unglinga	sem	höfðu	orðið	drukknir	á	

síðustu	30	dögum	(Þóroddur	Bjarnason,	2009	og	Álfgeir	Logi	Kristjánsson	o.fl.,	2008).		
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9 Hlutverk	félagsráðgjafa	varðandi	áfengis-,	tóbaks-	og	vímuefnaneyslu	
barna	og	unglinga	á	Íslandi	

Eitt	 grundvallarmarkmið	 félagsráðgjafar	 er	 virðing	 fyrir	 sérstöðu	 einstaklinga	 og	 trú	 á	

getu	hans	til	að	nýta	sína	hæfileika	(Embætti	landlæknis,	e.d.).	Í	eftirfarandi	kafla	verður	

gerð	grein	 fyrir	 almennum	störfum	 félagsráðgjafa	ásamt	vinnu	þeirra	með	börnum	og	

unglingum	sem	glíma	við	vímuefnavanda	og	fjölskyldum	þeirra.		

Félagsráðgjafar	 vinna	með	einstaklingum	sem	upplifað	hafa	einhvers	 konar	ógæfu	

eða	valda	öðrum	vanda	(Howe,	1995).	Í	fjölskyldum	þar	sem	unglingur	neytir	vímuefna	

eru	 töluverðar	 líkur	 á	 að	 það	 hafi	 áhrif	 á	 tilfinningar	 og	 hegðun	 annarra	

fjölskyldumeðlima.	 Því	 er	 nauðsynlegt	 fyrir	 félagsráðgjafa	 að	 hafa	 góða	 þekkingu	 á	

mannlegu	ástandi	og	hvernig	einstaklingar	bregðast	við	og	hegða	sér	við	mikið	álag.	Það	

er	mikilvægt	fyrir	félagsráðgjafa	að	skilja	hvaðan	einstaklingurinn	kemur	og	hvaða	áhrif	

fyrri	félagsleg	sambönd	hans	hafa	á	stöðu	hans	nú	(Howe,	1995).	Mikilvægt	er	að	grípa	

fljótt	 inn	 í	 þegar	 börn	 og	 unglingar	 eiga	 í	 vanda.	 Stuðningur	 við	 börn,	 unglinga	 og	

fjölskyldur	þeirra	getur	komið	í	veg	fyrir	að	vandinn	þróist	enn	frekar	og	valdi	auknum	

skaða	(Freydís	Jóna	Freysteinsdóttir,	2008).	

Félagsráðgjafar	eiga	að	virða	réttindi	hverrar	manneskju	til	sjálfsákvarðana	og	sýna	

skjólstæðingum	 sínum	 virðingu.	 Eitt	 af	 markmiðum	 félagsráðgjafar	 er	 að	 vinna	 að	

lausnum	á	 félagslegum	og	persónulegum	vanda	 skjólstæðinga.	Með	því	 að	 vinna	náið	

með	börnum	og	unglingum	 sem	glíma	 við	 vímuefnavanda	og	 fjölskyldum	þeirra	 getur	

félagsráðgjafi	 stutt	 einstaklinga	 til	 að	 leita	 lausna	 á	 félagslegum	 og	 persónulegum	

vandamálum	(Embætti	landlæknis,	e.d.).	

Sú	greining,	meðferð	og	þær	forvarnir	sem	félagsráðgjafinn	veitir	eru	á	hans	ábyrgð.	

Því	 er	 mikilvægt	 að	 félagsráðgjafar	 geri	 sér	 grein	 fyrir	 stöðu	 sinni	 og	 þekkingu	 þegar	

kemur	 að	 vinnu	 með	 börnum	 og	 unglingum	 sem	 glíma	 við	 vímuefnavanda.	

Félagsráðgjafar	 verða	 að	 vera	meðvitaðir	 um	 getu	 sína	 og	 tilbúnir	 að	 leita	 til	 annarra	

fagstétta	þegar	þess	er	þörf	(reglugerð	um	menntun,	réttindi	og	skyldur	félagsráðgjafa	

og	skilyrði	til	að	hljóta	starfsleyfi	og	sérfræðileyfi	nr.	1088/2012).		

Það	 er	 mikilvægt	 fyrir	 félagsráðgjafa	 að	 hafa	 góða	 kunnáttu	 á	 mannlegu	 eðli	 og	

hæfileika	 til	 að	 hjálpa	 einstaklingum	 til	 sjálfshjálpar.	 Félagsráðgjafar	 aðstoða	

einstaklinga	við	að	 leysa	persónuleg,	 fjölskyldu	og	samfélagsleg	vandamál	 (Farley	o.fl.,	
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2012).	 Eitt	 aðalmarkmið	 félagsráðgjafar	 er	 að	 efla	 félagslega	 virkni	 einstaklinga.	

Félagsráðgjafar	 vinna	með	 einstaklinginn	 sem	heild	 og	 taka	 stöðugt	 tillit	 til	 umhverfis	

hans	og	þeirra	bjarga	sem	hann	hefur.	Félagsráðgjafar	eru	meðvitaður	um	þá	víxlverkun	

sem	 er	 á	 milli	 einstaklings	 og	 umhverfis.	 Félagsráðgjafar	 vita	 að	 fjölskyldan	 er	

sérstaklega	mikilvæg	 þegar	 kemur	 að	 hegðun	 einstaklinga	 og	 félagslegri	 virkni	 þeirra.	

Fjölskyldan	er	einn	mikilvægasti	þátturinn	í	mótun	barna	og	er	því	nauðsynlegt	að	styðja	

hana	 eins	 og	 hægt	 er	 í	 hlutverki	 sínu.	 Félagsráðgjafar	 geta	 til	 dæmis	 stutt	 fjölskyldur	

með	 því	 að	 greina	 þann	 vanda	 sem	 að	 þeim	 steðjar,	 aðstoða	 börn	 varðandi	

hegðunarvanda	og	ráðleggja	foreldrum	um	uppeldishlutverk	sitt	(Farley	o.fl.,	2012).	

10 	Niðurstöður	
Unglingsárin	geta	verið	tími	mikilla	breytinga	fyrir	unglinginn	sjálfan	og	fjölskyldu	hans.	

Á	unglingasárunum	takast	einstaklingar	á	við	líffræðilegar,	sálfræðilegar,	félagslegar	og	

menningarlegar	 áskoranir.	 Unglingar	 leita	 eftir	 auknu	 svigrúmi	 til	 að	 taka	 sjálfstæðar	

ákvarðanir	og	skapa	þannig	sína	eigin	sjálfsmynd.	Unglingar	eru	líklegir	til	að	taka	þátt	í	

ýmsum	tilraunum	tengdum	áhættuhegðun	eins	og	neyslu	á	áfengi,	tóbaki	og	vímuefnum	

(Larson	og	Tran,	2014;	Harris-McKoy	og	Cui,	2013	og	Björn	Össurarson	Rafnar,	2006).	

Flestir	unglingar	prófa	áfengi,	tóbak	og	sumir	einnig	önnur	vímuefni	en	fæstir	lenda	

þó	í	vandræðum	með	neysluna	(Handren	o.fl.,	2016	og	Björn	Össuarson	Rafnar,	2006).	

Foreldrar	 eru	 stór	 áhrifaþáttur	 í	 lífi	 unglinga	 og	 hafa	 töluverð	 áhrif	 á	 hegðun	 þeirra.	

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 skýrar	 reglur	 foreldra,	 eftirlit	 þeirra	 og	 góð	 samskipti	 á	

heimilinu	draga	úr	líkum	á	neyslu	unglinga	á	áfengi,	tóbaki	og	vímuefnum	(Kuntsche	og	

Kuntsche,	 2016	og	Harris-McKoy	og	Cui,	 2013).	 Jafningjar	 hafa	 einnig	 töluverð	 áhrif	 á	

hegðun	unglinga	en	áhrif	þeirra	eru	aldrei	meiri	en	á	þessu	aldursskeiði.	Rannsóknir	hafa	

sýnt	að	unglingar	 sem	umgangast	 jafningja	 sem	stunda	áhættuhegðun,	eins	og	neyslu	

áfengis,	tóbaks	og	vímuefna,	eru	líklegri	til	að	stunda	áhættuhegðun	sjálf	(Farreal	o.fl.,	

2017	 og	 Mayberry	 o.fl.,	 2009).	 Einstaklingsþættir	 hafa	 þó	 nokkur	 áhrif	 á	 þróun	

áhættuhegðunar	 á	meðal	 unglinga.	Árásargirni,	 hvatvísi	 og	 léleg	 sjálfsstjórn	 eru	dæmi	

um	 einstaklingsþætti	 sem	 auka	 líkur	 á	 áhættuhegðun	 en	 sjálfsálit	 og	 sjálfsvirðing	 eru	
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dæmi	um	einstaklingsþætti	sem	draga	úr	líkum	á	áhættuhegðun	(Handren	o.fl.,	2016	og	

Björn	Össurarson	Rafnar,	2006).	

Niðurstöður	 rannsókna	 sýna	 að	 töluvert	 hefur	 dregið	 úr	 áfengis-	 og	 tóbaksneyslu	

unglinga	á	undanförnum	árum	en	litlar	breytingar	hafa	orðið	á	neyslu	unglinga	á	öðrum	

vímuefnum.	Reykingar,	 áfengisdrykkja	og	neysla	 annarra	 vímuefna	er	nátengd	 ýmsum	

sjúkdómum	og	hærri	dánartíðni	á	meðal	unglinga	(Mangerud	o.fl.,	2014	og	White	o.fl.,	

2013).		

Í	 Þóroddur	 Bjarnason	 (2009)	 og	 ESPAD	 Group	 (2016)	 er	 vímuefnaneysla	 íslenskra	

unglinga	 skoðuð	 í	 alþjóðlegum	 samanburði	 og	 kemur	 þar	 fram	 að	 hlutfall	 íslenskra	

unglinga	sem	neyta	áfengis	er	með	því	 lægsta	sem	þekkist	 í	Evrópu.	Þegar	bornar	eru	

saman	niðurstöður	úr	ESPAD	könnunum	sem	framkvæmdar	hafa	verið	undanfarin	ár	á	

meðal	 unglinga	 í	 Evrópu	 má	 sjá	 að	 hlutfall	 unglinga	 sem	 drekka	 hefur	 minnkað	 þó	

nokkuð	 á	 undanförnum	 árum.	 Árið	 1995	 hafði	 56%	 íslenskra	 unglinga	 neytt	 áfengis	 á	

síðustu	30	dögum	 fyrir	 könnunina	en	hlutfallið	 var	9%	árið	2015.	Til	 samanburðar	 var	

hlutfall	norskra	unglinga	43%	árið	1995	en	22%	árið	2015	og	hlutfall	 finnskra	unglinga	

57%	árið	1995	en	32%	árið	2015.	Varðandi	reykingar	er	hlutfall	 íslenskra	unglinga	sem	

reykja	 einnig	 með	 því	 lægsta	 sem	 þekkist	 í	 Evrópu	 og	 hefur	 lækkað	 á	 undanförnum	

árum.	 Þegar	 bornar	 eru	 saman	 niðurstöður	 ESPAD	 kannanna	 frá	 árinu	 1995	 og	 árinu	

2015	má	sjá	að	töluvert	hefur	dregið	úr	reykingum	unglinga	á	tímabilinu.	Árið	1995	var	

hlutfall	 þeirra	 íslensku	 unglinga	 sem	 reykt	 höfðu	 á	 síðustu	 30	 dögum	 fyrir	 könnunina	

32%	en	6%	árið	 2015	en	 til	 samanburðar	 var	 hlutfallið	 á	meðal	 norskra	unglinga	36%	

árið	1995	en	10%	árið	2015	og	hlutfallið	á	meðal	finnskra	unglinga	var	37%	árið	1995	en	

22%	árið	2015	(ESPAD	Group,	2016	og	Þóroddur	Bjarnason,	2009).		

Í	 Hrefna	 Pálsdóttir	 o.fl.	 (2015)	 er	 fjallað	 um	 áfengis-,	 tóbaks-	 og	 vímuefnaneyslu	

íslenskra	 nemenda	 í	 8.,	 9.	 og	 10.	 bekk	 grunnskóla.	 Þar	 kemur	meðal	 annars	 fram	 að	

niðurstöður	kannana	 sýna	að	meðaltal	hlutfalls	nemenda	 í	 8.,	 9.	og	10.	bekk	á	 Íslandi	

sem	neytt	höfðu	áfengis	einu	sinni	eða	oftar	um	ævina	var	66,7%	árið	1997	en	árið	2015	

var	 hlutfallið	 orðið	 23,7%.	 Varðandi	 tóbaksnotkun	 kemur	 meðal	 annars	 fram	 að	

meðaltal	hlutfalls	nemenda	 í	8.,	9.	og	10.	bekk	á	 Íslandi	sem	höfðu	einhvern	tímann	á	

ævinni	 prófað	 að	 reykja	 sígarettur	 var	 13,0%	 árið	 1997	 en	 1,7%	 árið	 2015.	 Varðandi	

neyslu	 nemenda	 í	 8.,	 9.	 og	 10.	 bekk	 á	 Íslandi	 á	 ólöglegum	 vímuefnum	 kemur	meðal	
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annars	 fram	að	meðaltal	hlutfalls	þeirra	sem	prófað	höfðu	hass	var	8,3%	árið	1997	en	

2,0%	 árið	 2015.	Meðaltal	 hlutfalls	 þeirra	 nemenda	 í	 8.,	 9.	 og	 10.	 bekk	 á	 Íslandi	 sem	

prófað	höfðu	amfetamín	var	3,0%	árið	1997	en	1,0%	árið	2015	(Hrefna	Pálsdóttir	o.fl.,	

2015).	

Barnaverndarstofa	fer	með	yfirstjórn	sérhæfðra	meðferðarheimila	og	stofnana	fyrir	

börn	 og	 ungmenni	 sem	 rekin	 eru	 af	 ríkinu	 (reglugerð	 um	 barnaverndarstofu	 nr.	

264/1995).	Meðferðarúrræði	Barnaverndarstofu	eru	fjölkerfameðferð	(MST),	Stuðlar	og	

meðferðarheimili.	 Helstu	 markmið	 meðferðarúrræða	 Barnaverndarstofu	 eru	 að	 vinna	

að	 hegðunar-	 og/eða	 vímuefnavanda	 barna	 og	 unglinga	 og	 að	 bæta	 og	 styrkja	

nærumhverfi	barnanna	(Barnaverndarstofa,	e.d.a,	b,	c,	d,	e,	f,	g).		

Árið	 2013	 lagði	 Velferðarráðuneytið	 fram	 heildstæða	 stefnu	 í	 áfengis-	 og	

vímuvörnum	til	ársins	2020.	Eitt	af	markmiðum	þeirrar	stefnu	er	að	koma	í	veg	fyrir	að	

börn	 og	 unglingar	 hefji	 neyslu	 á	 áfengi	 eða	 öðrum	 vímugjöfum	 (Velferðarráðuneytið,	

2013).	 Forvarnir	 eru	 fyrirbyggjandi	 aðgerðir	 sem	 ætlað	 er	 að	 draga	 úr	 líkum	 á	

áhættuhegðun	 og	 efla	 heilsu	 og	 velferð	 einstaklinga.	 Í	 Þóroddur	 Bjarnason	 (2009)	 og	

Álfgeir	Logi	Kristjánsson	o.fl.	 (2008)	kemur	fram	að	forvarnarstarf	hafi	verið	nefnt	sem	

ein	meginástæða	þess	að	dregið	hefur	úr	áfengis-	og	vímuefnaneyslu	unglinga	á	Íslandi	

(Velferðarráðuneytið,	 2013;	 Þóroddur	 Bjarnason,	 2009;	 Álfgeir	 Logi	 Kristjánsson	 o.fl.,	

2008	og	Reykjavíkurborg,	e.d.).	

Eitt	 af	 grundvallarmarkmiðum	 félagsráðgjafar	er	 virðing	 fyrir	 sérstöðu	einstaklinga	

og	trú	á	getu	hans	til	að	nýta	hæfileika	sína	(Embætti	landlæknis,	e.d.).	Mikilvægt	er	að	

grípa	fljótt	 inn	 í	þegar	börn	og	unglingar	eru	 í	vanda.	Stuðningur	við	börn,	unglinga	og	

fjölskyldur	þeirra	getur	komið	í	veg	fyrir	að	vandinn	þróist	frekar	og	valdi	auknum	skaða.	

Félagsráðgjafar	vinna	að	lausnum	á	félagslegum	og	persónulegum	vanda	skjólstæðinga.	

Félagsráðgjafar	 eru	 því	 vel	 undirbúnir	 að	 styðja	 börn	 og	 unglinga	 sem	 eiga	 í	

vímuefnavanda	 og	 fjölskyldur	 þeirra	 í	 að	 vinna	 að	 þeim	 vanda	 sem	 að	 þeim	 steðjar	

(Freydís	Jóna	Freysteinsdóttir,	2008	og	Embætti	landlæknis,	e.d.).			
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11 	Umræða	og	lokaorð	
Hér	 verða	 niðurstöður	 ritgerðarinnar	 dregnar	 saman	 og	 ályktanir	 um	 framþróun	

viðfangsefnisins	ræddar.	Markmiðið	með	ritgerðinni	var	að	kanna	hvort	neysla	barna	og	

unglinga	 á	 áfengi,	 tóbaki	 og	 vímuefnum	hefði	 breyst	 á	 árunum	1995	 til	 2015	og	 þá	 á	

hvaða	hátt.		

Þeir	 þættir	 sem	 hafa	 mest	 áhrif	 á	 neyslu	 barna	 og	 unglinga	 á	 tóbaki,	 áfengi	 og	

vímuefnum	eru	 foreldrar,	 jafningjar	og	einstaklingsþættir	 (Farreal	o.fl.,	 2017;	Handren	

o.fl.,	 2016;	 Kuntsche	 og	 Kuntsche,	 2016;	 Harris-McKoy	 og	 Cui,	 2013;	 Mayberry	 o.fl.,	

2009	og	Björn	Össurarson	Rafnar,	2006).	Niðurstöður	kannanna	sýna	að	töluvert	hefur	

dregið	úr	notkun	unglinga	á	tóbaki	og	áfengi	á	tímabilinu	en	litlar	breytingar	hafa	orðið	á	

neyslu	 unglinga	 á	 ólöglegum	 vímuefnum.	 Hlutfall	 íslenskra	 unglinga	 sem	 drekka	 og	

reykja	er	með	því	 lægsta	 sem	þekkist	 í	 Evrópu	 (ESPAD	Group,	2016;	Hrefna	Pálsdóttir	

o.fl.,	2015	og	Þóroddur	Bjarnason,	2009).	Stjórnvöld	á	Íslandi	hafa	lagt	tölverða	vinnu	í	

forvarnarstefnu	í	áfengis-,	tóbaks-	og	vímuefnamálum	á	síðastliðnum	árum	og	má	velta	

fyrir	 sér	 hvort	 sú	 vinna	 sé	 ástæða	 fyrir	 þessari	 breytingu	 á	 neyslu	 íslenskra	 unglinga	

(Velferðarráðuneytið,	 2013;	 Þóroddur	 Bjarnason,	 2009	 og	 Álfgeir	 Logi	 Kristjánsson,	

2008).		

Helstu	 styrkleikar	 ritgerðarinnar	 eru	 að	 stuðst	 er	 við	 bæði	 íslenskar	 og	 erlendar	

rannsóknir	um	neyslu	barna	og	unglinga	á	áfengi,	tóbaki	og	vímuefnum	en	með	því	má	

skoða	 tíðni	 neyslu	 í	 alþjóðlegum	 samanburði.	 Þar	 að	 auki	 voru	 þær	 rannsóknir	 sem	

notast	 var	 við	 langtímarannsóknir	 sem	 gefa	 gott	 yfirlit	 yfir	 þróun	 áfengis-,	 tóbaks-	 og	

vímuefnaneyslu	 barna	 og	 unglinga	 frá	 árinu	 1995	 til	 ársins	 2015.	 Helstu	 veikleikar	

ritgerðarinnar	eru	að	gagnlegt	hefði	verið	að	taka	viðtöl	við	þá	fagaðila	sem	komið	hafa	

að	 vímuefnameðferðum	 barna	 og	 unglinga	 til	 að	 fá	 þeirra	 skoðanir	 á	 þróun	 neyslu	

vímuefna	á	meðal	barna	og	unglinga	á	tímabilinu.	Höfundur	telur	að	eigindleg	viðtöl	við	

þá	 aðila	 sem	 koma	 að	 vímuefnameðferðum	 barna	 og	 unglinga	 á	 Íslandi	 um	 þróun	 á	

neyslu	hér	á	 land	myndi	 gefa	gagnlegar	upplýsingar	 varðandi	þetta	málefni.	Höfundur	

telur	 einnig	 að	 áhugavert	 væri	 að	 kanna	þróun	á	neyslu	 áfengis,	 tóbaks	og	 vímuefum	

eftir	kyni	og	þjóðfélagshópum.		
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