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Abstract 

This research is a secondary analysis of data from ESPAD (The European School 

Survey Project on Alcohol and other Drugs) gathered in 2007 and 2015. ESPAD gathers 

data every four years from several countries in Europe. The participants are school 

children aged fifteen and sixteen (ESPAD, 2018). The goal of the research is to look at 

substance abuse of Icelandic teenagers, and to see if and how it correlates to the quality 

of their relationship with their paretns.  

 The term „substance abuse“, is used here as a umbrella term for alcohol 

consuption and all other addictive substances. The hypothesis is, that parents can have a 

preventive influence on their teenagers and that good comunication between teenagers 

and their parents does reduce the risk of abuse. „Communication“ is here used as an 

umbrella term for all communication beteen teenagers and their parents, the total 

spectrum of communication in the home, the conditions in the home, emotional support 

and involvement of the parents. Data was collected from other sources, and the findings 

turned out to be consistent with those from ESAPD.  

 The concousion is that smoking, alcohol- and drug use of teenagers in Iceland 

has been declining over the last few years. The findings also indicate that good 

communication between teenagers and their parents is a important factor in reducing the 

risk of substance abuse, and that parents can have a preventive influence in their 

childrens lives. The better the communication is, the less likely teenagers are to try 

addictive substances. 
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Útdráttur 

Verkefnið er unnið út frá niðurstöðum ESPAD gagna frá árum 2007 og 2015. ESPAD 

rannsóknin er gerð á fjögurra ára fresti, víðsvegar um Evrópu og eru þátttakendur 

grunnskólabörn á aldrinum 15-16 ára (ESPAD, 2018). Markmið rannsóknarinnar er að 

skoða vímuefnaneyslu unglinga á Íslandi, með tilliti til samskipta þeirra við foreldra. 

Vímuefnaneysla er hér notað sem yfirheiti yfir áfengisneyslu og öll önnur 

ávanabindandi efni. Tilgátan sem sett er fram er sú að foreldrar hafi forvarnarlegt gildi 

og að góð samskipti unglinga við foreldra, dragi úr líkum á vímuefnaneyslu. Samskipti 

er hér notað sem yfirheiti yfir samskipti unglinga við foreldra, heildræn samskipti innan 

heimilis, heimilsaðstæður, tilfinningalegan stuðning og eftirlit foreldra. Auk ESPAD var 

öðrum gögnum safnað um sama efni og reyndust niðurstöður ESPAD styðja það sem 

áður hefur verið sett fram varðandi efnið. 

 Niðurstöðurnar rannsóknarinnar leiddu í ljós að reykingar, áfengis- og 

vímuefnaneysla hefur farið dvínandi hérlendis undanfarin ár. Einnig benda niðurstöður 

til þess að góð samskipti séu áhrifaríkur þáttur í að draga úr líkunum á vímuefnaneyslu 

og virðist vera að foreldrar geti spilað forvarnarlegt hlutverk í lífi barna sinna. Eftir því 

sem samskipti við foreldra eru betri, því minni líkur eru á að unglingar hafi prufað 

vímuefni.  
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1. Inngangur  

Vímuefnanotkun unglinga er eitthvað sem hefur fylgt kynslóðum í gegnum tíðina og eru 

unglingsárin gjarnan sá tími sem einstaklingar prufa í fyrsta skipti að neyta áfengis eða 

annara vímuefna. Á síðustu árum hefur hins vegar verið mikil vitundarvakning á 

skaðsemi vímuefna og mikilvægi öflugra forvarna. Í samfélagi nútímans er fólk 

samstíga í því að leggja áherslu á að hvetja unglinga til þess að sniðganga öll vímuefni. 

Skólar, íþrótta- og æskulýðsfélög hvetja til aukinna forvarna og leggja áherslu á að 

fræða ungmenni um skaðsemi vímuefnanotkunar (Embætti landlæknis, 2012). Einnig er 

lagt upp úr mikilvægi þess að bíða sem lengst með að neyta þeirra. Rannsóknir hafa 

bent til þess að hvert ár sem beðið er skipti máli þegar horft er á hvernig neysla 

einstaklings þróast (Jacobsen, Krystal, Mencl, Westerveld, Frost og Pugh, 2005; 

Zeigler, Wang og Yoast, 2005). Líkurnar á því að unglingur muni eiga við 

vímuefnavanda síðar á lífsleiðinni aukast til muna því fyrr sem hann hefur sína neyslu 

(Voisin, Kim, Bassett og Marotta, 2018). Forvarnir eru því mikilvægur þáttur en eiga 

sér þó ekki einungis stað innan opinberra skólastofnana eða félagasamtaka og koma 

forvarnir ekki einungis í formi bæklinga eða annars fræðsluefnis. Forvarnir geta komið í 

formi ýmissa þátta, sem til að mynda eiga sér stað innan heimilisins. 

 Samskipti unglinga við foreldra er stór áhrifaþáttur á líf þeirra og hafa þau mikil 

áhrif á einstaklinginn, hvort sem samskiptin eru góð eða slæm (Voisin o.fl., 2018). 

Markmiðið með þessari rannsókn er því að skoða hvort að foreldrar hafi forvarnarlegt 

gildi og hvort góð samskipti dragi úr vímuefnaneyslu. Þegar talað er um samskipti 

foreldra er hér átt við þá þætti er snúa að almennum samskiptum milli einstaklinga, 

samskiptum innan heimilis, streituvöldum sem kunna að vera innan heimilisins, auk 

tilfinningalegs stuðnings og eftirlits foreldra. Rannasóknargögnin sem stuðst er við eru 
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niðurstöður ESPAD spurningalistans. Listinn er lagður er fyrir unglinga á aldrinum 15-

16 ára og það gert á fjögura ára fresti. Um er að ræða veigamikla rannsókn sem gerð 

hefur verið víðsvegar um Evrópu frá árinu 1994. Gögnin sem hér verða skoðuð eru 

niðurstöður frá árinu 2015 en notast verður við samanburð frá árinu 2007 (ESPAD, 

2018).  

 

 

2. Fræðileg samantekt 

2.1 Breytingar einstaklings á unglingsárum 

 Unglingsárin eru tími talsverðra líkamlegra breytinga en þar að auki geta orðið 

miklar breytingar á hegðun og skapi einstaklingsins. Þær breytingar sem varða hegðun 

og eru einkennandi fyrir unglingsár eru til dæmis aukin samskipti við jafnaldra frekar en 

fullorðna, en þetta er oft sá tími sem unglingar kjósa frekar að eyða tíma með vinum og 

félögum frekar en fjölskyldumeðlimum (Denton og Kampfe, 1994; Videon, 2005).  

Önnur breyting sem unglingsárin hafa gjarnan í för með sér er aukin áhættuhegðun, en á 

þessum tíma kviknar oft löngun í að prufa nýja og spennandi hluti (Denton og Kampfe, 

1994). Unglingar virðast ekki upplifa hluti á eins ánægjulegan hátt og þeir sem annað 

hvort eldri eða yngri eru. Á þessum árum dregur einnig úr tíðni þess að einstaklingurinn 

telji sig hamingjusaman. Þá eru unglingar er líklegri til að meta aðstæður sem ekki eins 

ánægjulegar og fullorðinn einstaklingur myndi gera (Spear, 2002).  

 Rétt eins og aðrir, þá hafa unglingar tilhneigingu til að sækjast í það sem veitir 

velllíðan. Að leita í sælutilfinningu er ein af hinum augljósu ástæðum vímuefnanotkunar 

en á unglingsárunum er algengt að sækni í þá tilfinningu sé ekki einungis bundin við 
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vímuefni, heldur alla þá þætti sem hugsanlega veita einstaklingnum ánægju. Þar má 

nefna leitun eftir nýjum upplifunum til dæmis áhugi á kynferðislegum samskiptum 

(Denton og Kampfe, 1994). Áhættuhegðun er einnig eitthvað sem getur fylgir 

unglingsárum. Þar má nefna kynlífshegðun sem stunduð er í bland við aðra 

áhættuhegðun, svo sem vímuefnanotkun. Þegar dauðsföll unglinga eru skoðuð, má sjá 

að helsta ástæða dauðsfalla á unglingsárum eru óhöpp sem oftast eiga sér stað vegna 

áhættuhegðunar. Sem dæmi má nefna óhöpp sem verða vegna hraðaksturs eða aksturs 

undir áhrifum vímuefna (Santrock, 2014).  

 Það eru vissulega margir þættir sem spila saman þegar kemur að 

vímuefnanotkun unglinga og eru ýmsir þættir, eða jafnvel sambland margra þátta, sem 

auka líkur á að unglingar feti þá braut. Dæmi um slíka áhrifaþætti eru vímuefnaneysla 

og neysluhegðun innan fjölskyldunnar, erfiðar félagslegar aðstæður og áföll. 

Rannsóknir benda einnig til þess að samskipti við foreldra séu veigamikill þáttur og að 

þeir unglingar sem eiga í góðum samskiptum við foreldra sína virðast ólíklegri til að 

neyta vímuefna en þeir sem eiga í erfiðum samskiptum (Galaif, Sussman, Newcomb og 

Locke, 2007; Voisin, Kim, Bassett og Marotta, 2018). Þá hefur neysla foreldra ásamt 

viðhorfi þeirra til vímuefnaneyslu, einnig áhrif á neyslu barna þeirra (Denton og 

Kampfe, 1994).  

 Þegar talað er um vímuefnaneyslu er ekki einungis átt við neyslu ólöglegra 

vímuefna heldur er einnig verið að vísa til reykinga og neyslu áfengis.  
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3. Tóbaksreykingar 

Heilsufarslegir kvillar af völdum tóbaksreykinga eru algengir um heim allan og kosta 

hvert ríki stórar fjárhæðir árlega. Það er því óhætt að flokka tóbaksreykingar sem 

alvarlegan heilsufarsvanda og er fjöldinn allur af fólki sem lætur lífið ár hvert af völdum 

reykinga. Þá er um að ræða dauðsföll sem hægt hefði verið að koma í veg fyrir ef 

einstaklingurinn hefði verið reyklaus (Centers for disease control and prevention 

[CDC], 2012). Er því óhætt að segja að um samfélagslegan ávinning væri að ræða ef 

hægt væri að draga úr tíðni reykinga og fækka mætti þeim unglingum sem byrja að 

reykja. Ávinningur þess væri mikill, sértsklega þegar horft er til þess að þeir unglingar 

sem nota tóbak eru líklegri til að þróa með sér ýmsa andlega kvilla, auk þess að vera í 

aukinni hættu á að leiðast út í annars konar vímuefnaneyslu í kjölfarið (Patton, Coffey, 

Carlin, Sawyer og Wakefield, 2006; Goodman og Capitman, 2000; Riala, Hakko, 

Isohanni, Järvelin og Räsänen, 2004). 

 Jafnaldrar hafa mikil áhrif á unglingsárum og er það engin undantekning þegar 

kemur að reykingum. Þörf einstaklingsins að finnast hann tilheyra hópnum er þar 

ákveðinn áhrifaþáttur og eru ýmsir í aukinni áhættu að verða fyrir þeim áhrifum. 

Unglingur sem upplifir þunglyndiseinkenni og hefur auk þess lágt sjálfsmat og lítið 

sjálfstraust, er í sérstakri áhættu á að verða fyrir áhrifum jafnaldra varðandi reykingar 

(Patton, Hibbert, Rosier , Carlin , Caust, og Bowes, 1996). 

 Rannsókn sem gerð var árið 2005 leiddi í ljós að þau ungmenni sem reykja 

daglega tóbak verða fyrir bráðri skerðingu á vinnsluminni og munnlegu minni (e. verbal 

memory) eftir að hafa reykt (Jacobsen, Krystal, Mencl, Westerveld, Frost og Pugh, 

2005). Auk þess valda reykingar viðvarandi hrörnun á vitsmunalegri frammistöðu og 

virðist vera að neikvæð áhrif nikótíns séu mun alvarlegri þegar einstaklingur byrjar að 
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reykja ungur og líkaminn er enn að þroskast (Jacobsen o.fl., 2005). Tóbaksreykingar 

meðal ungmenna geta haft talalsverð áhrif á heilastarfsemi þeirra, auk þess sem 

reykingar eru líklegar til að ýta undir depurð og kvíða. Neikvæð áhrif reykinga á 

vinnsluminnið gerir það að verkum að það verður hægara en hjá þeim sem reykir ekki. 

Það hversu alvarlegar afleiðingar á vinnsluminnið eru, virðist velta á því hversu 

snemma einstaklingurinn byrjar að reykja. Því yngri sem einstaklingurinn er, þeim mun 

neikvæðari áhrif hefur það á vinnsluminnið. Það virðist þó vera að áhrifin gangi til baka 

þegar einstaklingurinn hættir að reykja en þau vara þó á meðan á fráhvörfum stendur. 

(Jacobsen ofl., 2005).  

 Skaði á vinnsluminni getur haft alvarleg áhrif á einstaklinginn en sá skaði getur 

komið fram í skertri námsgetu eins og niðurstöður rannsóknar sem gerð var í þeim 

tilgangi að skoða tengsl milli vinnsluminnis og námsárangurs bentu til (Gathercole, 

Pickering, Knight og Stegmann, 2004). Þar kom í ljós að sterk tengsl voru milli 

árangurs á prófum sem mældu getu vinnsluminnis til að leysa flókin verkefni og getu í 

stærðfræði og raungreinum hjá 14 ára unglingum (Gathercole o.fl., 2004). Einnig hafa 

reykingar áhrif á skipta athygli og eiga þeir sem reykja oft erfiðara með að skipta 

athygli sinni. Þegar horft er á áhrif tóbaksreykinga á kyn, er munurinn helst sá að 

stúlkur gætu upplifað meiri löngun til að reykja, sterkari frákvarfseinkenni og kvíða. 

Drengir byrja þó oft fyrr að neyta tóbaks og standa sig verr þegar áhrifin á skipta athygli 

eru skoðuð (Jacobsen o.fl., 2005). Þættir eins og andlegir kvillar af einhverju tagi, geta 

haft áhrif á það hvernig nikótínfíkn unglinga þróast. Þeir unglingar sem reykja og eru 

einnig haldnir kvíða eða þunglyndi, eru í aukinni hættu á að verða háðir nikótíni 

snemma á fullorðinsárum (McKenzie, Olsson, Jorm, Romaniuk og Patton, 2010). 
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 Unglingar sem reykja tóbak eru líklegri til þess að sýna þunglyndiseinkenni en 

þeir sem ekki reykja og má finna sterk tengsl milli þunglyndis- og kvíðaeinkenna og 

tóbaksreykinga unglinga (Goodman og Capitman, 2000; Patton, Coffey, Carlin, Sawyer 

og Wakefield, 2006; Johnson, Cohen, Pine, Klein, Kasen, og Brook, 2000). 

 Þeir unglingar sem reykja sígarettur og neyta reglulega áfengis eru líklegri til að 

eiga við vandamál að stríða varðandi vímuefnaneyslu síðar á ævinni. Því fyrr sem 

unglingar byrja að reykja eða neyta áfengis, þeim mun meiri er áhættan á að glíma við 

alvarlegan vímuefnavanda þegar þau verða eldri (Riala o.fl. 2004). Stór hluti þeirra sem 

háðir eru kannabis á fullorðinsárum, reyktu tóbak á unglingsárum og má því segja að 

tengsl séu milli þess að einstaklingur noti tóbak á unglingsárum og að hann hefji neyslu 

annara vímuefna í framhaldinu (Patton o.fl., 2006). 

 

 

4. Vímuefnanotkun 

Vímuefnanotkun er það yfirheiti sem notað er yfir neyslu ávanabindandi vímugjafa, 

hvort sem um er að ræða neyslu áfengis eða annars konar vímuefna. Vímuefnanotkun 

unglinga hefur veruleg líkamleg, andleg og félagsleg áhrif á einstaklinginn (Zeigler 

o.fl., 2005). Áfengis, tóbaks og vímuefna notkun meðal unglinga hefur dvínað í gegnum 

árin en hún er en til staðar hjá unglingum, því er mikilvægt að gera grein fyrir því hvað 

gæti virkað sem forvörn (Embætti landlæknis, 2007). 
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4.1 Áfengisneysla 

Líkt og með reykingar, virðast einnig vera sterk tengsl milli áfengissýki (e. Alcohol use 

disorder) og þunglyndis, en meðal þeirra unglinga sem þjást af áfengissýki eru föll (e. 

relapse) algengust meðal þeirra sem einnig hafa fengið greiningu á alvarlegu þunglyndi 

(e. major depressive disorder) (Cornelius o.fl., 2004; Galaif, Sussman, Newcomb og 

Locke, 2007). 

 Einstaklingar sem byrja að neyta áfengis fyrir 14 ára aldur eiga í frekari hættu að 

þróa með sér ýmsar raskanir tengdar áfengisneyslu en þeir sem byrja seinna á 

lífsleiðinni. Einstaklingar undir lögaldri eru næmari fyrir þeim afleiðingum sem orðið 

geta í kjölfar neyslunnar, þar á meðal óminni (e. black-out). Aðrar afleiðingar sem geta 

komið fram eru þynnka og áfengis eitrun (Zeigler, Wang og Yoast, 2005). Óminni á sér 

stað vegna þess að óvirkni verður í drekanum (e. hippocampus) og á sér einkum stað 

þegar drukkið er óhóflega mikið áfengi á stuttum tíma. Óminni lýsir sér á þann hátt að 

einstaklingurinn vaknar eftir að hafa drukkið áfengi og man ekkert eftir atburðum 

gærdagsins eða þegar viðkomandi var ölvaður. Einstaklingur sem er í ástandi óminnis 

hegðar sér gjarnan á ábyrgðalausan og jafnvel hættulegan máta og er áhættuhegðun 

algeng í því ástandi. Óminni er algengara meðal unglinga heldur en fullorðinna og 

virðast stúlkur þurfa að drekka minna en drengir til að komast í þetta ástand (Zeigler 

o.fl., 2005) 

 Þegar unglingar neyta áfengis er einnig talsvert meiri hætta á taugahrörnun, 

sérstaklega innan þeirra svæða heilans sem tengjast námi og minni. Óhófleg 

áfengisneysla er líklegri til að valda skaða á virkni heilans og virðist einnig geta valdið 

taugafræðilegri vitsmunaskerðingu, auk þess að hafa hamlandi getu til náms og andlegs 
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þroska. Sá skaði sem verður á andlegum þroska einstaklingsins getur haft áhrif fram á 

fullorðinsár og getur jafnvel orðið varanlegur (Zeigler o.fl., 2005). 

 Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum leiddi í ljós að meðalaldur unglinga þar 

í landi var 12 ára þegar þeir smökkuðu fyrst áfengi (Zeigler o.fl., 2005). Verða það að 

teljast nokkuð alvarlegar niðurstöður í ljósi þess að unglingsárin eru sá tími þar sem 

mikilvægur taugaþroski á sér stað í heilanum. Þar má sérstaklega nefna drekann og 

heilabörk en þróunin á þessum svæðum eru mun virkari á unglingsárunum en hjá 

fullorðnum. Einnig er á þessum árum aukin virkni á limbíska kerfinu (Zeigler o.fl., 

2005). Þetta eru þau svæði sem hafa meðal annars með nám, minni, tilfinningar og 

dómgreind að gera. Það er því mikilvægt að þau fái að þroskast eðlilega en mikil 

áfengisneysla getur valdið skaða og hamlað eðlilegum þroska heilans, einkum vegna 

þess að heili unglinga er einstaklega viðkvæmur fyrir áfengi (Spear, 2002; De Bellis 

o.fl., 2000). Þau svæði heilans sem verða fyrir alvarlegustum taugafræðilegum skaða af 

völdum áfengis eru þessi svæði sem hafa með nám og minni að gera. Í rannsókn sem 

gerð var til að skoða áhrif sem áfengisneysla ungmenna hefur á heilann kom í ljós að 

drekasvæðið (e. Hippocampus) var um 10% minna hjá þeim unglingum sem neyttu 

áfengis en þeim sem gerðu það ekki. Þá hafði það áhrif á stærð drekans hversu snemma 

neyslan hófst og hversu lengi hún hafði varað (Zeigler o.fl., 2005; Spear, 2002). 

 Eins og fram kom hér að ofan má finna sterk tengsl milli áfengisneyslu og 

þunglyndis, en þunglyndi er helsti áhættuþátturinn þegar kemur að sjálfsvígum unglinga 

(Galaif o.fl., 2007). Þeir sem sýna þunglyndiseinkenni á unglingsárum eru í aukinni 

áhættu á að greinast síðar á lífsleiðinni með alvarlegt þunglyndi og kvíðaraskanir. Auk 

þess eru þeir líklegri til þess að ná lakari námsárnangri og er atvinnuleysi algengara 

meðal þessara einstaklinga. Þeir sem þjást af þunglyndi á unglingsárum eru einnig í 
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aukinni áhættu varðandi misnotkun áfengis og er tíðni sjálfsvíga algengari meðal þeirra 

(Fergusson og Woodward, 2002). 

  

4.2 Kannabis  

Umræða um neyslu kannabis hefur aukist á síðustu árum og eru skiptar skoðanir eru um 

skaðsemi efnisins. Virka efnið í kannabis er THC eða Tetrahýdrócannabinól (Lubman, 

Cheetham og Yücel, 2015). Sýnt hefur verið fram á að THC getur haft margvísleg áhrif 

á andlega heilsu fólks. Mikil neysla kannabisefna hefur verið tengd við aukna tíðni 

geðraskana, auk þess að tengsl hafa fundist við vitsmunalega skerðingu og þá 

sérstaklega meðal unglinga en þeir virðast í aukinni hættu á að þróa með sér ýmis 

geðræn vandamál og taugafræðilegan skaða (Lubman ofl., 2015). Þar að auki eykur 

neyslan líkurnar á að einstaklingurinn þrói með sér geðraskanir síðar á lífsleiðinni 

(Kuepper, van Os, Lieb, Wittchen, Höfler pg Henquet, 2011). Hins vegar er ekki 

almennilega vitað hvaða taugalíffræðilegu ferli liggja að baki þessara tengsla (Lubman 

ofl., 2015). Meðal þeirra geðrænnu vandamála sem viðkomandi getur þróað með sér er 

geðklofi (e. Schizophrenia) og geðklofatengdar raskannir. Þunglyndi getur verið annað 

vandamál sem eykst með notkun efnisins (Hall og Degenhardt, 2008). Hjá þeim sem 

neyta kannabis í miklum mæli kemur fram aukin tíðni kvíða og þunglyndis samanborið 

við þá sem nota efnið sjaldan eða aldrei. Rannsóknir hafa sýnt fram á skaða varðandi 

nám og minni og varir það ekki einungis meðan einstaklingurinn er undir áhrifum. 

Önnur vandkvæði, sem sýnt hefur verið fram á að orsakast af neyslu efnisins, eru þættir 

eins og erfiðleikar við ákvarðanatöku, vinnsluhraða og athygli. Skammtastærð virðist 

vera stór áhrifaþáttur og sýna þeir sem nota efnið í miklu magni, mestan skaða. Þrátt 
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fyrir að fjölmargar rannsóknir hafi sýnt fram á ýmsa áhættuþætti varðandi 

kannabisneyslu sem eru skaðlegir þá er mörgum spurningum enn ósvarað. Það er þó 

ljóst að heili unglinga er viðkvæmari fyrir skaðlegum áhrifum af efninu en heili 

fullorðinna og er neyslan því líklegri til að valda þeim sakaða (Bossong og Niesink, 

2010). 

John Macleod og félagar fóru yfir 48 rannsóknir sem snéru að félagslegum 

áhrifum þegar einstaklingar notast við þetta efni. Það leiddi í ljós að fylgni er milli 

kannabis notkunar, lægra menntunnarstigs og neyslu annarra ólöglegra vímugjafa. Þá 

sýndu þeir fram á tengsl milli kannabis notkunar og sálfræðilegara kvilla, sem og tengsl 

við hegðunarvanda, þó þau tengsl væri ekki eins sterk og þau fyrri (Macleod o.fl., 

2004). Niðurstöður þeirra eru í samræmi við aðra langtímarannsókn sem gerð var á 

Nýja Sjálandi og benti einnig til þess að tengsl séu milli þess að unglingar eða 

ungmenni sem neyta kannabis mennti sig minna og hafi lægri laun. Þau eru auk þess 

líklegri til að fara á örorkubætur eða glíma við atvinnuelysi. Þeir einstaklingar sem 

neyta kannabis upplifa minni lífsánægju og minni ánægju í sínum samböndum en aðrir 

(Fergusson og Boden, 2008).  

 

 

4.3 Örvandi efni 

Í flokki örvandi efna eru vímuefni eins og Amfetamín, Kókaín og Metamfetamín. Þessi 

efni eiga það sameiginlegt að örva miðtaugakerfið og hafa talsverð áhrif á hjarta og 

æðakerfi líkamans. Einnig hafa þau áhrif á svefn og geta geðræn vandamál fylgt í 

kjölfar misnotkunnar á þeim (Greydanus, Reed og Hawver, 2016). Lyf sem ætluð eru til 
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meðhöndlunar á einkennum ADHD eru einnig í þeim flokki efna sem hafa örvandi 

áhrif. Á síðustu árum hefur í auknum mæli verið skrifað upp á ADHD og samhliða því 

hefur misnotkun á slíkum lyfjum aukist til muna (Setlik, Bond og Ho, 2009). 

Ýmsir þættir liggja að baki þess að einstaklingur leiðist út í vímuefnaneyslu. 

Einn þessara þátta er að sá sem neytir efnisins gerir það til þess að bæta félagslegar 

aðstæður (e. enhance social situations) (Wardle, Garner, Munafò og de Wit, 2012). 

 Þegar kemur að því að hætta neyslu vímuefna virðist félagslegur stuðningur 

skipta miklu máli til að ná árangri. Meðal þeirra sem eru giftir, skipta gæði 

hjónabandsins miklu máli, en þeir sem eru í góðu hjónabandi eru ólíklegri til að neyta 

vímuefna. Þá fá giftir einstaklingar síður bakslag en þeir sem eru einhleypir (Heinz, Wu, 

Witkiewitz, Epstein og Preston, 2009). 

 Amfetamín er efni sem örvar miðtaugakerfið og kemur í veg fyrir endurupptöku 

á katekólamín (e. Catecholamine) sem sér um losun á noradrenalíni og hefur það 

hamlandi áhrif á monoxidase. Efnið frásogast í meltingarvegi á innan við 30 mínútum 

en tekur innan við 5 mínútur að frásogast ef því er sprautað undir húð. Eftir að 

einstaklingurinn hefur neitt efnisins fer það í vellíðunar ástand og fyllist sjálfsöryggi en 

verður þó einnig var um sig. Efnið hefur örvandi áhrif á þann sem neytir þess 

(Greydanus o.fl., 2016). Neysla amfetamíns getur orsakað þyngdartap, anorexíu, kvíða, 

þreytu, ofsvitnun, háþrýsting, hraðan hjartslátt, svefnleysi og útvíkkaða augasteina 

(e.mydriasis). Við langvarandi neyslu efninsins geta komið fram persónuleika 

breytingar eða jafnvel geðrof (e. psychotic experiences). Auk þess getur 

einstaklingurinn myndað þol gagnvart efninu og upplifað fráhvörf (Greydanus o.fl., 

2016). 
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Rannsókn sem gerð var til að skoða hvaða áhrif amfetamín hafði á félagslega 

þætti, leiddi í ljós að hæfileikinn til þess að skynja tilfinningar annara minnkaði. Við 

neyslu efnisins sýndi neytandinn aukin neikvæð andlitsviðbrögð við tjáningu leiða eða 

depurðar, auk þess sem neyslan jók málgleði (e. talkativeness). Meðal þeirra áhrifa sem 

neysla efnisins getur haft á félagslega hegðun þess sem notar efnið, er að það getur 

breytt skilningi á félagslegum aðstæðum. Þar má nefna minnkuð skynjun á neikvæðum 

tilfinningum annars fólks (Wardle, Garner, Munafò og de Wit, 2012). 

 Metamfetamín er efni sem örvar einnig miðtaugakerfið og er mjög 

ávanabindandi. Við neyslu þess eykst hitastig líkamans, öndun, hjartsláttur og 

blóðþrýstingur hækkar. Efnið losar um talsvert magn af dópamíni sem getur haft áhrif á 

líkamshreyfingar og skap þess sem notar það. Með langvarandi neyslu skemmast 

frumur í miðtaugakerfinu sem innihalda dópamín og serotónín og leiðir það til þess að 

of lágt magn af dópamíni verður í líkamanum. Það hefur þau áhrif að neytandinn verður 

þunglyndur og hugsanir hans truflast. Einnig getur endað með því að einstaklingurinn 

verður fyrir hreyfihömlun eða þróar með sér parkinsonlíkar raskannir (Greydanus o.fl., 

2016). Einstaklingur sem neytir þessa efnis fær strax mikla vellíðunartilfinningu sem 

varir í nokkrar mínútur og er efnið þess vegna verulega ávanabindandi. Þeim sem notar 

efnið finnst hann vera meira vakandi og finnur síður fyrir svefnþörf. Neysla efnisins 

getur orsakað pirring, kvíða, rugling, (e.confusion), minnistap, svefnleysi, skjálfta og 

krampa. Einnig getur einstaklingur fundið fyrir ofsóknaræði, aukninni árasargirni, 

ofbeldishegðun og geðveiki. Langvarandi neysla getur einnig haft mjög alvarlegar 

afleiðingar í för með sér, eins og háþrýsting, hjartaskemmdir, rákvöðvalýsu 

(e.rhabdomyolysis), dá (e.coma), og dauða (Greydanus o.fl., 2016). 
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Metamfetamín hefur verið tengt við löngun í félagsskap (e. socialization), 

langvarandi notkun efnisins hefur verið tengt við aukna tíðni þunglyndis, árásargirni og 

félagslega einangrun, og þá hegðun sem stjórnast af ennisblaðinu (e. frontal lobe) 

(Homer, Solomon, Moeller, Mascia, DeRaleau og Halkitis, 2008) 

 Kókaín örvar einnig miðtaugakerfið og truflar það endurupptöku 

taugakatekólamín (e. neuronal catecholamine) og dópamíns. Neysla efnisins getur 

orsakað hin ýmsu vandamál svo sem kvíða, pirring eða eirðaleysi, ringulreið 

(e.confusion), þrengingar í æðum útlima (e. peripheral blood vessel constriction) og 

ofsakláða. Einnig geta komið fram einkenni eins og of hraður hjartsláttur, háþrýstingur, 

hjarta vandamál (e. cardiac complications), hjartaögn (e. angina pectoris), hjartadrep, 

hjartsláttatruflanir, flog og skyndilegur dauði. Auk þess getur neyslan valdið sýkingu í 

slímhúð í nefi, götum í nefi og sýkingu í ennisblaðið (e. frontal lobe). Þá er einnig aukin 

smithætta vegna notkunar nála þegar efninu er sprautað, s.s. HIV eða lifrabólga B. Þá er 

aukin hætta á fyrirburafæðingu ef viðkomandi er barnshafandi, rof milli fylgju og 

legbols, alvarlegir taugakvillar í nýburum og samdrættir í æðakerfinu sem getur valdið 

mátt minkunn í útlimum og heilablæðingu (Greydanus o.fl., 2016). 

Rannsókn sem gerð var til að skoða tengsl milli ýmissa vímuefna og ofbeldis 

sýndi fram á að einstaklingar sem notuðu eingöngu kókaín enduðu í mörgum tilfellum á 

því að vera þátttakandi einhvers konar ofbeldi (Macdonald, Erickson, Wells, Hathaway 

og Pakula, 2008). 

 Þau vímuefni sem tilheyra örvandi efnum eiga það sameiginlegt að þau hafa 

örvandi áhrif á miðtaugakerfið og eru mjög ávanabindandi. Neysla þessara vímuefna 

eykur líkur á kvíða og þunglyndi, auk annara gerðraskana. Sá sem neytir örvandi efna 
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finnur fyrir minnkaðri svefnþörf og pirringur og óróleiki eru algengir fylgikvillar. Við 

langvarndi neyslu geta einnig komið fram ýmsir alvarlegir líkamlegir kvillar. Má þar 

nefna háþrýsting, hjartsláttatruflanir og jafnvel hjartastopp (Greydanus o.fl., 2016; 

Macdonald o.fl., 2008). 

 

 

5. Samskipti við foreldra 

Unglingsárin eru oft talinn vera sá tími þar sem unglingar fjarlægjast foreldra sína og 

leggja meira upp úr samskiptum við jafnaldra (Videon, 2005). Fjölskylduumhverfið er 

áhrifamikill þáttur þegar kemur að vandamálahegðun unglinga. Átök innan fjölskyldu 

og slæm samskipti milli einstaklinga hefur fylgni við aukna tíðni vímuefnanotkunar 

(Voisin, Kim, Bassett og Marotta, 2018). Einnig hefur það mikil áhrif ef foreldrar sinna 

ekki foreldrahlutverkinu með fullnægjandi hætti eða ef vinir unglingsins sýna af sér 

óviðeigandi hegðun. Vandamál innan fjölskyldu og ýmsir sálfræðilegir streituvaldar 

geta gert unglinga móttækilegri fyrir neikvæðum áhrifum jafnaldra sinna. Mikilvægt er 

að leggja áherslu á jákvæð samskipti milli foreldris og unglingsins og þar með reyna að 

forðast átök innan fjölskyldunnar. Þættir eins og að unglingurinn upplifi nánd, hlýju, og 

að foreldri sé til staðar, getur dregið úr líkum á neysluhegðun unglings. Einnig virðist 

það hafa áhrif að unglingurinn upplifi að honum sé tekið eins og hann er (Voisin o.fl., 

2018). 

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar frá árinu 2005 eru unglingar sem upplifa 

góð samskipti við foreldra sína mun ólíklegri til þess að stunda áhættuhegðun (Nash, 
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McQueen og Bray, 2005). Að auki hafði það mikið að segja ef að foreldrum tókst með 

góðu móti að láta í ljós þann vilja að unglingurinn forðist áhættuhegðun og var mikið 

samræmi milli væntinga foreldra og hegðunar unglingsins. Jafnvel þótt foreldri segi það 

ekki með beinum orðum að það samþykki neysluna þá er það svo að ef unglingurinn 

skynjar að samþykki sé til staðar að einhverju leiti þá er hann líklegri til þess að neyta 

vímuefna en þeir unglingar sem fá skýr skilaboð frá foreldrum sínum um að neyslan sé 

ekki samþykkt. Afstaða foreldra hefur því mikið að segja og getur haft gott 

forvarnarlegt gildi (Nash o.fl., 2005). 

 Jafnaldrar, systkini og vinir hafa í flestum tilfellum meiri áhrif á unglinga þegar 

kemur að vímuefnaneyslu en foreldrar (Allen, Donohue, Griffin, Ryan Og Turner, 

2003). Þrátt fyrir það þá er gott fjölskyldu umhverfi og jákvæð samskipti milli 

einstaklinga innan fjölskyldunnar árangursríkur þáttur í að vinna á móti áhrifum 

jafnaldra (Nash, ofl., 2005). Foreldrar ættu því að geta lagt sitt af mörkum við að stuðla 

að vímuefnalausu líferni barna sinna. Þeir unglingar sem stunda heilsusamlegt líferni, 

hafa félagslegan stuðning og eru í góðum tenglsum við fjölskyldu sína eru líklegri til að 

komast hjá neikvæðum áhættuþáttum unglingsára, svo sem vímuefnaneyslu (Galaif 

o.fl., 2007). 

 Foreldrar geta haft mikil áhrif þegar kemur að áhættuþáttum varðandi 

vímuefnaneyslu unglinga. Þegar forsjáraðili á sjálfur við steituþætti að stríða, hvort sem 

um er að ræða vímuefna notkun, fangelsun, andleg veikindi eða hvað annað, þá er geta 

fjölskyldunnar til að bregðast við þörfum unglingsins takmörkuð. Slíkar aðstæður auka 

líkur á vandamálum unglinga, þar með talið vímuefnanotkun. Þá eru bágar aðstæður 

foreldra til þess fallnar að ýta undir lágt sjálfsmat unglingsins og eru foreldrar í þeim 

aðstæðum ólíklegri til að taka virkan þátt í að byggja upp það sjálfstraust. Sjálfstraust 
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og gott sjálfsmat unglinga er mikilvægur þáttur, en svo virðist vera að þeir sem hafa 

lélegt sjálfsmat séu mun líklegri til þess að leiðast út í vímuefnaneyslu en aðrir (Voisin 

o.fl., 2018). Með það í huga að fjölskylduaðstæður hafi áhrif á sjálfsmat er ágætt að hafa 

einnig í huga að sjálfsmat skiptir ekki einungis máli þegar horft er til vímuefnaneyslu, 

heldur hefur það áhrif á aðra þætti líka. Gott sjálfsmat leiðir til meiri hamingju og er lágt 

sjálfsmat líklegt til að leiða til þunglyndis við ákveðnar aðstæður. Einstaklingar með 

gott sjálfsmat sýna frekar frumkvæði og upplifa í meiri mæli jákvæðar tilfinningar 

(Baumeister, Campell, Krueger, og Vohs, 2003). 

 Jafnvel þó samskipti við foreldra á uppvaxtarárum séu mikilvægur þáttur, þá er 

það þó ekki eitthvað sem hefur eingöngu áhrif á líf og líðan einstaklings á 

unglingsárum. Heldur getur það hvernig samskiptin eru í æsku haft mikil áhrif fram á 

fullorðinsár (Videon, 2005). Fullorðnir einstaklingar sem áttu í góðu sambandi við 

foreldra sína sem börn og unglingar, hafa yfir heildina betri andlega heilsu en þeir sem 

áttu í slæmu sambandi við foreldra á uppeldisárum. Þá eru þeir einstaklingar sem áttu í 

góðum samböndum við foreldra einnig í minni áhættu á að þróa með sér ýmsar 

geðraskanir (Mallers, Charles, Neupert og Almeida, 2010).  

 Á uppeldisárum barna eru foreldrar yfirleitt þeirra helstu fyrirmyndir og skiptir 

því miklu máli að fyrirmyndirnar séu góðar. Börn fylgjast með hegðun foreldra sinna og 

læra af því sem þau upplifa og fara svo síðar meir að hegða sér í samræmi við það. Sem 

dæmi má nefna að barn sem horfir á foreldri sitt reiðast, öskra og hóta einhverjum er 

barnið líklegra til að sýna síðar meir sömu eða svipaða hegðun og foreldrið gerði 

(Santrock, 2014). 

 Samkvæmt kenningu Bandura um herminám (e.observational learning), tekur 

einstaklingur meðvitaða ákvörðun um að tileinka sér ákveðna hegðun til eftirbreytni, 
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sem getur svo á síðari stigum orðið þeim eiginleg (Santrock, 2014). Hægt er að yfirfæra 

kenninguna um herminám yfir hvaða hegðun sem er, þar með talið vímuefnaneyslu. Ef 

að barn er vant að sjá foreldri neyta áfengis eða sjá það undir áhrifum, er líklegra að það 

læri þá hegðun og fari sjálft að nota áfengi eða önnur vímuefni. Það að foreldri neyti 

áfengis í augsýn barna sinna, sendir þau skilaboð að það sé eðlileg hegðun og eru það 

þau skilaboð sem barnið lærir og temur sér síðar meir. Barn sem verður vitni að því að 

foreldri neyti vímuefna til að deyfa vanlíðan eða takast á við erfiðleika, er líklegra til að 

gera slíkt hið sama. Unglingur sem byrjar að neyta áfengis eða vímuefna er í aukinni 

áhættu að enda með að misnota þau efni þar sem hann verður líkamlega háður 

vímugjafanum (Santrock, 2014). 

 Það má því segja að samkvæmt kenningunni um herminám, þá gildir í raun einu 

hver hegðunin er, börn læra það sem fyrir þeim er haft.  

  

 

6. Aðferð 

Hér er notast við gögn frá The European school survey project on alcohol and other 

drugs (ESPAD) sem er stór rannsókn, unnin af sjálfstæðum rannsóknarhópum í yfir 

fjörutíu Evrópulöndum. Rannsóknin hefur verið framkvæmd á fjögurra ára fresti frá 

árinu 1995. Þetta er eitt umfangsmesta þverfaglega rannsókarverkefni um 

vímuefnanotkun unglinga í heiminum. Heildarmarkmið rannsóknarinnar er að safna 

samanburðarhæfum gögnum um vímuefnanotkun 15-16 ára barna í sem flestum 

Evrópulöndum, svo hægt sé að fylgjast með breytingum (espad.org).  
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Þeir sem styðja þetta verkefni eru meðal annars félags- og heilbrigðsráðuneytin í 

Svíþjóð (e. Swedish Ministry of Health and Social Affairs), Evrópuráð vegna fíkniefna 

og fíkniefnaneyslu (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

EMCDDA) og Pompidou hópur sem tilheyrir Evrópuráðinu. (e. Pompidou Group at the 

Council of Europe). Gagnasöfnun innan hvers lands fyrir sig er fjármögnuð af 

viðkomsndi ríki (ESPAD, 2018). 

 Gögnin sem hér er unnið með eru frá árinu 2007 og 2015. Notast var við lýsandi 

tölfræði við greiningu gagnanna og var tölfræðileg úrvinnsla gerð í SPSS tölfræðiforriti 

og töflur og rit unnin í Exel. Þar sem verið var að skoða fylgni milli breytna, var notast 

við Cronbach’s Alpha áreiðanleikastuðulinn og reyndist áreiðaleikinn í öllum tilfellum 

hærri en 0.7 og því marktækur. Þátttakendur sem svöruðu spurningalistunum voru 3678 

árið 2007, þar af voru 50,8% drengir, 47,6% stúlkur og 1,6% sem tilgreindu ekki kyn. 

Árið 2015 voru þátttakendurnir töluvert færri, eða 2336 talsins. Þar af voru 49,2% 

drengir og 50,8% stúlkur. Bæði forráðamenn og þátttakandi veittu upplýst samþykki 

fyrir þátttöku í rannsókninni og var rannsóknin nafnlaus. 

 Í þessari rannsókn er sérstaklega leitast að skoða hvort góð samskipti við 

foreldra hafi áhrif á tíðni vímuefnaneyslu unglina. Áhersla verður lögð á að finna þá 

þætti sem helst draga úr eða stuðla að vímuefnanotkun unglinga og neyslutíðni meðal 

þessa aldurshóps skoðuð.  Þá verður þeirri spurningu velt upp hvort að foreldrar hafi 

forvarnarlegt gildi.  

 



Forvarnarlegt gildi foreldra 

 

 26 

 6.1 Úrtak og gagnasöfnun 

Þátttakendur ESPAD rannsóknarinnar eru 15-16 ára nemendur af báðum kynjum, í yfir 

100 grunnskólum á Íslandi og því mikill fjöldi nemenda sem tekur þátt hverju sinni. Það 

gerir það að verkum að áreiðanleiki rannsóknarinnar er mikill og niðurstöðurnar teljast 

marktækar þar sem úrtakið ætti að vera nægilega stórt til þess að gefa góða mynd af 

þýðinu. Rannsóknin er gerð á fjögurra ára fresti og er nafnlaus og þátttaka er valfrjáls 

og niðurstöður ekki rekjanlegar til þátttakenda. Ekki er farið yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar með einstaka nemendum eða bekkjum. Rannsakendur notast við 

samræmdan spurningarlista, auk þess er þýðið samræmt, gögnum safnað samtímis og 

niðurstöðum skilað eftir fyrirfram ákveðnum stöðlum (ESPAD, 2018). Með þessum 

vinnubrögðum er hægt að bera saman fíkniefnaneyslu ungmenna á milli þeirra landa er 

taka þátt og þannig fæst heildræn mynd um notkun fíkniefna hjá þessum hópi í Evrópu.  

 

 

7. Niðurstöður 

Markmiðið rannsóknarinnar var að kanna hvort að hægt væri að sýna fram á tengsl milli 

góðra samskipta og vímuefnaneyslu unglinga. Auk þess var lögð áhersla á að skoða þátt 

foreldra og fjölskylduumhverfis, þegar kemur að líkum þess að unglingur neyti 

vímuefna.  

 Mikilvægt er að byrja á að skoða tíðni vímuefnaneyslu unglinga hér á landi. Þá 

kemur í ljós, eins og sjá má ef niðurstöður ESPAD gagna frá árinu 2015 eru bornar 
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saman við niðurstöður frá 2007, að dregið hefur úr reykingum, áfengis- og 

vímuefnaneyslu íslenskra unglinga á aldrinum 15-16 ára undanfarin ár. 

 

 
Mynd 1. Tíðni reykinga, áfengis- og vímuefnaneyslu unglinga. Auk samanburðar á  

kynjunum og mun milli ára. 

  

Ef litið er á heildarmyndina má álykta að dregið hafi úr allri vímuefnaneyslu. Ef horft er 

aðskilið á kynin, má auk þess sjá að kynjahlutföllin eru heilt yfir frekar jöfn. Þegar 

þróunin milli ára er skoðuð, þá virðist kannabisneysla standa nokkuð í stað meðal 

stúlkna en dregið hefur úr neyslunni meðal drengja. Bæði kyn drógu umtalsvert úr 

reykingum og neyslu áfengis milli ára en óverulegur munur var milli ára varðandi aðra 

flokka vímuefna. Drengir drógu þó að einhverju leiti úr neyslu vímuefna í öllum 

flokkum þegar horft er á niðurstöður ársins 2015 í samanburði við niðurstöður frá 2007. 

 Í spurningalistanum sem lagður var fyrir árið 2015, svöruðu samtals 954 drengir 

spurningu sem snéri að reykingum og kom í ljós að 83,6% þeirra hafði aldrei prufað að 

reykja sígarettur. Af þeim 991 stúlkum sem svöruðu sömu spurningu, höfðu 84,2% 
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þeirra ekki prufað að reykja. Hlutfallið er því nokkuð jafnt milli kynja og telur 

munurinn einungis 0,6%.  

 

 
 Mynd 2. Tíðni reykinga meðal 15-16 ára unglinga, auk samanburðar milli kynja 

 og þrónunar á tíðni tóbaksreykinga milli ára. 

 

 Þegar niðurstöðurnar eru bornar saman við niðurstöður gagna frá árinu 2007 má 

sjá að dregið hefur umtalsvert úr reykingum meðal unglinga þar sem hlutfallið var 

talsvert hærra það ár. Fór tíðni sígarettureykinga úr 36,3% í 16,4% meðal drengja og úr 

38,2% í 15,8% meðal stúlkna. Þegar gögnin frá 2015 voru skoðuð með tilliti til kyns, 

kom í ljós að ekki er munur varðandi kyn þegar kemur að því hvort unglingar hafi 

prufað að reykja.  
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Mynd 3. Áhrif 1) fjárhagslegs stuðnings, 2) tilfinningalegs stuðnings 

og 3) eftirlits foreldra á reykingar. 

 

 

Þegar skoðaðar eru samsettu breyturnar sem snúa að foreldrum, í tengslum við 

reykingar, má sjá í gögnunum frá 2015 að þeir unglingar sem upplifa eftirlit frá 

foreldrum, tilfinninglegan- og fjárhagslegan stuðning eru ólíklegri til þess að reykja.  

 Til að athuga hvort um marktækan mun væri að ræða þegar kemur að reykingum 

og eftirliti foreldra var framkvæmt kí kvaðrat próf. X2 (1, N=2278) = 129,73 p<0,001. 

Þetta staðfestir að munurinn er marktækur og að það eru tengsl á milli þess að foreldrar 

viti hvar unglingurinn er um helgar og þess að unglingurinn reyki.  
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Mynd 4. Súlurit sem sýnir tíðni reykinga, áfengis- og vímuefnaneyslu óháð kyni. Auk þess má sjá 
samanburð á niðurstöðum ESPAD gagna frá árunum 2007 og 2015. 

 

 Myndin hér að ofan sýnir heildartölur yfir vímuefnaneylsu unglinga á Íslandi, 

óháð kyni. Líkt og sjá má, sýnir samanburður milli ára minnkandi neyslu vímuefna 

meðal 15-16 ára gunnskólabarna. Árið 2007 svörðu 66,7% unglinga því játandi að hafa 

drukkið áfengi en fór sú tala niður í 34,4% árið 2015. Svipaða sögu má segja um 

reykingar en þar fór hlutfallið úr 37,5% árið í 2007 í 16,2% árið 2015. Eini flokkur 

vímuefna þar sem ekki dró úr neyslu milli ára, er flokkur annarra vímuefna en hlutfallið 

þar hélst stöðugt yfir tíma og var 2% í báðum tilfellum, þegar horft er á heildartíðni, 

óháð kyni. Áfengi var samkvæmt niðurstöðum beggja ára í lang stærstum hluta þegar 

horft er til þess hvaða vímuefni unglingar hafa prufað. Árið 2007 voru það þau vímuefni 

sem tilheyra flokknum önnur vímuefni sem að mældust með minnstu notkunar tíðnina 

en árið 2015 voru það örvandi efnin sem að fæstir unglingar höfðu prufað.  

 Þátttakendur ESPAD rannsóknarinnar svöruðu spurningu sem snéri að eftirliti 

foreldra. Breytan er mæld á kvarðanum 1-5, þar sem einn stendur fyrir lægsta mögulega 

gildi og fimm hæsta mögulega gildi. Einn táknar þá ekkert eftirlit og fimm mjög mikið 
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eftirlit. Eftirlit foreldra er samsett breyta, þar sem teknar hafa verið saman þær 

spurningar sem mæla sama þátt. Svör hvers þátttakenda við þessum spurningum voru 

lögð saman og deilt með fjölda spurninga, sem gaf gildið á samsettu breytunni. 

   

Tafla 1. 

Hversu mikið eftirlit unglingar upplifa frá foreldrum. 

 

 

 Töluverður munur er á milli ára þegar eftirlit foreldra er skoðað. Árið 2007 voru 

8,6% unglinga sem merktu við 1 og svöruðu því þannig að þeir upplifðu ekkert eftirlit 

af hendi foreldra. Samtals 72,6% töldu foreldra hafa ekkert til miðlungs eftirlit og 

einungis 27,4% töldu foreldra hafa frekar mikið til mjög mikið eftirlit. Í niðurstöðum 

ársins 2015 kom fram mikil breyting varðandi þessa breytu. Ekkert eftirlit fór úr 8,6% í 

1% og heildar tíðni þeirra sem töldu foreldra hafa ekkert til miðlungseftirlit fór úr 

72,6% árið 2007 í 8,5% árið 2015. Samkvæmt niðurstöðum frá árinu 2015 var tíðni 

þeirra unglinga sem upplifðu frekar mikið til mjög mikið eftirlit foreldra 91,5%. 

 Þegar skoðuð er dreifing á svörum þátttakenda frá árinu 2015 um hvernig þeir 

upplifa eftirlit foreldra samkvæmt gögnunum frá 2015. Langflestir svöruðu þessari 

 

 
   2007 2015 

             % 
 
  % 

 
Ekkert eftirlit 1.00            27,6  1,8 

Lítið eftirlit 2.00           45  6,8 

Nokkuð eftirlit 3.00               22  31,5 

Mikið eftirlit 4.00               3,7  46,8 

Mjög mikið eftirlit 5.00           1,9  13,2 

     

Samtals    100%  100% 
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spurningu með þrem eða hærra, sem gefur til kynna að flestir unglingar upplifa frekar 

mikið til mjög mikið eftirlit af hendi foreldra. Aðeins 1,0% merktu við einn, sem táknar 

ekkert eftirlit og voru flestir sem merktu við fjóra, sem táknar mikið eftirlit. Miðað við 

niðurstöður ESPAD gagnanna hefur því orðið jákvæð þróun hvað þetta varðar frá því 

sem var 2007. Unglingar á aldrinum 15-16 ára virðast upplifa í miklum mæli að 

foreldrar hafi gott eftirlit með þeim.  

 Gert var kí-kvaðrat próf til að kanna hvort að marktækur munur væri á því hvort 

að foreldrar vissu eða vissu ekki hvar unglingurinn væri um helgar þegar horft er til 

áfengisneyslu. X2(1, N=2271) = 104,91 p<0,001 Prófið sýnir að það er marktækur 

munur og að það hvort að foreldri veit hvar unglingurinn er hefur áhrif á hvort 

unglingurinn neyti áfengis.  

 Tilfinningalegur stuðningur foreldra er samsett breyta, líkt og eftirlit foreldra. 

Að sama skapi taka spurningarnar gildi frá 1-5 og eru gildi þeirra allra lögð saman og 

síðan deilt í fjölda spurninga til að fá niðurstöðu hvers þátttakenda.  

 

Tafla 2. 

Hversu mikinn tilfinningalegan stuðning unglingar upplifa frá foreldrum. 

 
 

 

 
   2007 2015 

          % 
 
  % 

 
Enginn stuðningur 1.00       62,2  2,1 

Lítill stuðningur 2.00       23,5  4,2 

Nokkur stuðningur 3.00        8,6  10,2 

Mikill stuðningur 4.00         3  21,2 

Mjög mikill stuðningur 5.00        2,6  62,1 

     

Samtals       100%  100% 
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 Taflan hér að ofan sýnir dreifingu á samsettri breytu varðandi tilfinningalegan 

stuðning foreldra. Breytan er mæld líkt og eftirlit foreldra, á kvarðanum 1-5. Einn 

stendur fyrir lægsta mögulega gildi og táknar engan tilfinningalegan stuðning. Fimm 

stendur fyrir hæsta mögulega gildi og táknar mjög mikinn tilfinningalegan stuðning. 

Samkvæmt niðurstöðum frá áinu 2015 voru 1,6% unglinga sem upplifðu engan 

tilfinningalegan stuðning frá foreldrum sem er mikil breyting frá niðurstöðunum 2007 

en þar voru 53,1% unglinga sem upplifðu engan tilfinningalegan stuðning. Árið 2007 

voru 2,6% sem töldu sig hafa mjög mikinn tilfinningalegan stuðning en var sú tala 

komin í 62,1% árið 2015 og er því mikil aukning varðandi tíðni þeirra sem telja sig hafa 

tilfinningalegan stuðning foreldra. 

 

 
Mynd 6. Áhrif 1) Eftirlits foreldra og 2) tilfinningalegs stuðnings á áfengisneyslu unglinga.. 

 

 

 Eins og fram kemur á ritinu hér að ofan, benda niðurstöðurnar til þess að bæði 

tilfinningalegur stuðningur og eftirlit foreldra hafi áhrif á áfengisneyslu unglinga.  
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Samkvæmt þessu virðist því vera að gott eftirlit og tilfinningalegur stuðningur dragi úr 

áfengisneyslu unglinga. Í þessu samhengi er athyglisvert að skoða samanburð milli ára, 

en eins og myndin hér að neðan sýnir hefur orðið alger viðsnúningur á því hvernig 

unglingar meta tilfinningalegan stuðning foreldra frá árinu 2007 til ársins 2015. 

 

 

 
Mynd 7. Dreifing á samsettu breytunni tilfinningalegur stuðningur foreldra.  

 

  

 Þegar eftirlit foreldra er skoðað má sjá að árið 2015 lang flestir, eða 93% 

foreldra vissu hvar unglingurinn þeirra var um helgar. Einungis 7% foreldra vissu 

stundum eða aldrei hvar unglingurinn þeirra var um helgar.  Er það athyglisvert í ljósi 

þess að árið 2007 voru samkvæmt niðurstöðum ESPAD 8,6% foreldra sem vissu aldrei 

hvar unglingurinn var um helgar og 32,4% sem vissu það sjaldan. 
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Mynd 8. Dreifing á svörum um hvort foreldrar viti hvar unglingurinn er um helgar.. 

 

 

 Þá benda niðurstöður þessa rannsóknar til þess að mikið eftirlit og lág tíðni 

vímuefnaneyslu haldist í hendur. Foreldrar þeirra unglinga sem neytt hafa vímuefna 

hafa í miklum mæli ekki vitneskju um hvar unglingurinn þeirra er um helgar. Af þeim 

unglingum sem neytt höfðu áfengis vissu 70,6% foreldra þeirra stundum eða aldrei hvar 

unglingurinn var um helgar.  

 

 

8. Umræður  

 

Helstu markmið rannsóknarinnar voru að kanna hvort finna mætti tengsl milli samskipta 

unglinga við foreldra og vímuefnaneyslu og hvort að foreldrar hefðu áhrif á líkur þess 

að barn þeirra hefji vímuefnaneyslu. Áhersla var lögð á að skoða hvaða áhrif foreldrar 
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hafa og hvert forvarnargildi þeirra væri. Einnig var lagt upp með að kanna tíðni 

vímuefnaneyslu íslenskra unglinga og skoða fylgni hennar við eftirlit og 

tilfinningalegan stuðning foreldra. Niðurstöður leiddu í ljós að marktæk tengsl mátti 

finna milli þessara þátta og að því betri samskipti og meiri tilfinningalegan stuðning 

sem unglingar upplifa frá foreldrum, þeim mun minni líkur eru á vímuefnanotkun. 

Vímuefnanotkun ungmenna hefur víðtæk áhrif á einstaklinginn og benda rannsóknir 

eindregið til þess að mikil hætta sé á að notkunin geti valdið skaða og að mun meiri 

líkur séu á því að unglingar verði fyrir einhvers konar skaða vegna vímuefnanotkunar en 

fullorðnir og hvert ár sem beðið er með að neyta vímuefna telur (Jacobsen, Krystal, 

Mencl, Westerveld, Frost og Pugh, 2005; Zeigler, Wang og Yoast, 2005). Í samfélagi 

athugasemdakerfa og samfélagsmiðla væðingar eru ýmsir sem hafa gaman af því að 

rökræða skaðsemi vímuefna og eru þar vissulega skiptar skoðanir og mismikil rök eða 

rökleysur sem liggja þar að baki. Hins vegar, þá tala rannsóknir sínu máli og þá 

sérstaklega varðandi unglinga, eins og niðurstöðurnar hér hafa eindregið gefið til kynna. 

(De Bellis o.fl., 2000; Kuepper, van Os, Lieb, Wittchen, Höfler og Henquet, 

2011;  Lubman ofl., 2015; Spear, 2002; Zeigler, Wang og Yoast, 2005).  

Hvort sem skoðuð eru áhrif áfengis eða annarra vímuefna þá virðist rauði 

þráðurinn alltaf vera nokkurn veginn sá sami. Heili unglinga er á viðkvæmu þroskastigi 

og er þar af leiðandi einstaklega viðkvæmur fyrir skaðlegum áhrifum vímuefna og 

virðist mesti skaðinn koma helst fram á því svæði sem hefur með nám og minni að gera 

(Bossong og Niesink, 2010; Lubman ofl., 2015; Spear, 2002; Zeigler o.fl., 2005). Það er 

því ljóst að því lengur sem barn eða ungmenni bíður með að prufa í fyrsta skipti að 

neyta vímuefna, því betra (Zeigler o.fl., 2005). Þar koma forvarnir sterkar inn, forvarnir 

eru hornsteinn vímuefnalausrar æsku og er því mikilvægt að allir sem hafa eitthvað með 
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unglinga að gera, hvort sem um er að ræða foreldri, kennara, æskulýðsfulltrúa eða aðra, 

að sjá til þess að viðeigandi fræðsla skili sér til unglinga og að þeir séu vel upplýstir 

áður en þeir taka ákvörðun um hvort þeir halda út á hættulega braut (Embætti 

landlæknis, 2012).  

         Foreldrar skipa stóran sess í lífi barna og eru sterkir áhrifavaldar á skoðanir, 

hegðun og persónu þeirra, hvort sem um er að ræða góð áhrif eða slæm. Unglingsárin 

eru tími mikilla breytinga og þroska og er margt sem á sér stað á þessum árum, bæði 

líkamlegir og sálrænir þættir (Denton og Kampfe, 1994). Þetta er því mikilvægur tími 

þegar horft er til samskipta milli foreldra og barns. Þetta er sá tími sem foreldrar þurfa 

að vera til staðar fyrir barnið og vera góðar fyrirmyndir og leiðbeinendur.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að þeir unglingar sem höfðu 

prufað að reykja sígarettur upplifðu minna eftirlit frá foreldrum en þeir unglingar sem 

hafa ekki prufað að reykja. Það sama átti við þegar skoðaður var tilfinningalegur og 

fjárhagslegur stuðningur en þá var neikvæð fylgni við reykingar. Það er að segja, þeir 

unglingar sem höfðu prufað reykingar, höfðu minni fjárhagslegan og tilfinningalegan 

stuðning frá foreldrum sínum.  

Þeir einstaklingar sem eiga í erfiðum samskiptum við foreldra sína, búa við 

erfiðleika innan heimilisins, eiga í erfiðum með samskipti við aðra fjölskyldumeðli eða 

eru með slaka sjálfsmynd, eru líklegri til þess að prufa einhvers konar vímuefni en aðrir 

unglingar sem búa við betri heimilis aðstæður (Voisin o.fl., 2018). Er það í samræmi við 

það sem niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós, að þeir unglingar sem eiga í 

góðum samskiptum við foreldra sína eru síður líklegir til að neyta vímuefna en þeir sem 

eiga í erfiðum samskiptum. Þegar horft er til þeirra upplýsinga sem fyrir liggja fyrir um 

þetta málefni, virðist það gefa auga leið að leggja ætti meiri þunga í fræðslu til foreldra 
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varðandi mikilvægi góðra samskipta innan heimilisins. Niðurstöðurnar hér gefa til 

kynna að með því að leggja mikið upp úr góðum samskiptum, tilfinningalegum 

stuðningi og að hafa eftirlit með unglingnum, ættu foreldrar að geta þjónað veigamiklu 

forvarnarhlutverki í lífi barna sinna. Það má því vinna mikinn sigur með því einu að 

vanda til verka og leggja áherslu á góð samskipti. Í þessu felst einnig að gefa 

unglingnum svigrúm til að tjá sig og skapa traust í samskiptum milli einstaklinga. 

Unglingur sem upplifir að gott samband við foreldri er mun líklegri til þess að þora að 

ræða erfið eða viðkvæm mál en þeir sem upplifa það ekki (Voisin o.fl., 2018). Góð 

samskipti snúast þó ekki einungis um bein samskipti milli foreldra og unglings, heldur 

skipta heildræn samskipti innan fjölskyldunnar einnig máli. Heimilislíf sem einkennist 

af átökum milli fjölskyldumeðlima eða mikilli streitu er einnig þáttur sem eykur líkur á 

vímuefnanotkun ungmenna. Fjölskyldur, sama af hvaða toga þær kunna að vera, ættu 

því að leggja mikið upp úr því að hafa samskipti sem best (Galaif o.fl., 2007). 

 Niðurstöður ESPAD gagna frá 2015 er snéru að eftirliti foreldra leiddu í ljós að 

mikill meirihluti unglinga upplifir frekar mikið til mjög mikið eftirlit foreldra. Það eru 

einstaklega áhugaverðar niðurstöður, sérstaklega þegar horft er til útkomu á sömu 

breytu frá árinu 2007. Þá var mikill meirihluti þeirra unglinga sem svöruðu 

spurningalistanum sem töldu að foreldrar þeirra hefðu ekkert til miðlungs eftirlit og fór 

tíðnin úr 72,6% í 8,3%. Það verður að teljast merkileg þróun og sérstaklega áhugaverðar 

niðurstöður þegar litið er til þess hversu stórlega hefur dregið úr reykingum, áfengis- og 

vímuefnaneyslu á sama tíma. Sýnt hefur verið fram á að því minna sem foreldrar sinna 

sínu hlutverki hefur það neikvæð áhrif á unglinginn, því er mikilvægt að leggja upp úr 

jákvæðum samskiptum foreldra við ungling því neytir hann  síður vímuefna (Voisin 

o.fl., 2018). 
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 Á sama tíma og niðurstöðurnar sýna að unglingar upplifa aukið eftirlit foreldra, benda 

þær einnig til þess að vímuefnanotkun hafi minnkað umtalsvert meðal unglinga. Það 

gefur til kynna að foreldrar geta haft áhrif og stuðlað að vímuefnalausu líferni barna 

sinna með góðum samskiptum innan fjölskyldu og með því að vera unglingum sínum til 

taks hvað varðar eftirlit og stuðning. Þeir geta lagt sitt að mörkum við að innleiða 

heilsusamlegt líferni þar sem það er einn þeirra þátta sem minnkar líkur á að unglinur 

neyti vímuefna (Galaif o.fl., 2007). 

 Það má því velta fyrir sér, hvort eftirlit foreldra sé einn af þeim þáttum sem 

dregur úr líkum á vímuefnaneyslu unglinga og hefur þá um leið, forvarnarlegt gildi.  

Eins og fram hefur komið, er rannsókn þessi unnin upp úr ESPAD gögnum. Það 

sem helst takmarkar ESPAD rannsóknina, er það hversu þröngt aldurbil þátttakenda er. 

Þátttakendur eru allir nemendur í 10. Bekk í grunnskóla og því allir á aldrinum 15-16 

ára. Áhugavert væri að sjá hvernig niðurstöður rannsóknarinnar yrðu ef breiðara 

aldursbil væri valið. Til dæmis mætti taka fyrir unglingadeild grunnskóla í heild sinni, 

það er að segja, áttunda, níunda og tíunda bekk. Það myndi þetta gefa betri innsýn í 

hversu snemma krakkar eru að byrja að fikta við vímuefni og hversu raunverulega hátt 

hlutfall unglinga hefur neytt vímuefna. Það væru mikilvægar upplýsingar þegar kemur 

að forvörnum og vímuefnafræðslu til unglinga. Einnig myndi það gefa mikilvægar 

upplýsingar til foreldra, kennara og annarra sem vinna með unglingum. 

         Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddi í ljós að þáttur foreldra spilar stórt 

hlutverk þegar kemur að vímuefnaneyslu unglinga. Góð samskipti milli foreldra og 

unglings, sem og góð samskipti innan fjölskyldu og streitu lítið heimilislíf, er þáttur sem 

dregur úr líkum á vímuefnanotkun. Tilfinningalegur stuðningur og eftirlit foreldra er 

annar þáttur sem álykta má að hafi mikið vægi, þar sem sterk fylgni er milli þess og 
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vímuefnaneyslu. Einnig hefur það áhrif að foreldrar viti hvar unglingarnir þeirra eru um 

helgar og má því segja að foreldrar hafi forvarnarlegt gildi. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við fyrri rannsóknir, sem einnig benda til mikilvægi góðra samskipta (Voisin 

o.fl., 2018; Nash o.fl., 2005). 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við það sem áður hefur komið 

fram, að félagslegur- og tilfinningalegur stuðningur, auk eftirliti foreldra dragi úr líkum 

á reykingum og annarri áhættuhegðun unglinga (Voisin o.fl., 2018).   

         Tengslin milli vímuefnaneyslu unglinga og samskipta við foreldra hafa lítið 

verið rannsökuð hingað til. Ef horft er til þeirra gagna sem fyrir liggja, eins og til dæmis 

ESPAD, þá gefur það fulla ástæðu til að leggja aukna áherslu á þennan málaflokk. Ef til 

vill ættu niðurstöður af þessu tagi heima innan grunnskólanna og jafnvel menntaskóla 

þar sem hægt að er nýta þá þekkingu sem gögnin afla í forvarnarstarf og fræðslu, bæði 

til unglinga og foreldra. 

         Með tilliti til þeirra miklu breytinga sem niðurstöðurnar sýna frá 2007 til ársins 

2015, bæði þegar litið er til vímuefnaneyslu og einnig þegar horft er til samskipta við 

foreldra, væri það áhugaverð framhaldsrannsókn að skoða hvaða þættir það eru sem 

gætu hafa valdið þessum sviftingum. 
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