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Formáli 

Forvarnir af ýmsu tagi hafa vakið áhuga minn og undanfarið hafa vímuefnaforvarnir 

heillað mig í auknu mæli. Síðast liðin ár hef ég unnið fjölbreytt starf með börnum og 

ungmennum og séð mikilvægi í vellíðan barna. Ástæða rannsóknarinnar er áhugi á 
fyrsta stigs forvörnum, að ná snemma til barna áður en þau byrja að fikta við 

vímuefnaneyslu. Einnig finnst mér eins og vímuefnaforvarnir hafi dalað og vímuefni 

orðin að meira normi til dæmis eru þau oft sýnileg í kvikmyndum, 
tónlistarmyndböndum, YouTube myndböndum á Snapchat og öðrum miðlum sem börn 

og ungmenni fylgjast með en þar er viðhorfið oft eins og það sé í góðu lagi að neyta 

vímuefna. Ég velti því fyrir mér hvernig sé staðið að vímuefnaforvörnum á miðstigi í 
grunnskóla áður en komið er á unglingastig þar sem neyslan virðist stundum byrja auk 
þess hvað sé hægt að gera fyrir börn og ungmenni sem búa við óæskilegar aðstæður. 

Ég vil þakka fjölskyldu og vinum sem hafa stutt við bakið á mér meðan rannsóknin 
og ritgerðarskrifin fóru fram. Samstarfsfólk mitt í Reykjaskóla fær innilegar þakkir. 
Móðir mín, Kristín Sigurðardóttir, hefur verið kletturinn minn í gegnum ferlið auk þess 

að veita mér ráðgjöf og halda andlegri heilsu minni í lagi. Einnig þakka ég kærasta 

mínum, Pedro de Marques Machado fyrir hvatningu, þolinmæði, tillitsemi og umhyggju. 
Sérstakar þakkir fá hliðarverðir og viðmælendur fyrir þátttöku í rannsókninni. Að lokum 

vil ég þakka Dr. Ragný Þóru Guðjohnsen, leiðbeinanda mínum, fyrir ráðgjöf og 

ábendingar auk Önnudísar Gretu Rúdólfsdóttur, sérfræðingi ritgerðarinnar, fyrir yfirferð 

og ábendingar.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 
Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaða. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 
annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 
orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Kópavogur, 20. desember 2018 

 
Erna Rós Sigurjónsdóttir 
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Ágrip 

Fyrsta stigs forvarnir hafa það markmið að nota ákveðnar aðgerðir til að koma í veg fyrir 

vanda eins og vímuefnaneyslu í stað þess að grípa inn í þegar vandi er þegar orðinn til 

staðar. Í þessari rannsókn er áhersla á að kanna sýn kennara á miðstigi og stjórnenda 
grunnskóla á fyrsta stigs forvörnum, hvenær skuli hefja þær í grunnskólum og hvernig 

best sé að standa að slíkri vinnu. Rannsóknin er eigindleg og voru tekin hálfopin 

djúpviðtöl við einn kennara og einn skólastjórnanda úr þremur grunnskólum. Viðtölin 
voru afrituð, dulkóðuð og þemagreind. Þemun voru flokkuð innan tveggja efnisflokka; 

Það sem er til staðar innan veggja skólans og Það sem er ábótavant í 

vímuefnaforvörnum. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru í fyrsta lagi að stefna 
stjórnvalda í forvörnum þurfi að vera skýrari og stuðningur sveitarfélaga sé mikilvægur 

fyrir skólana. Í öðru lagi að forvarnaáætlanir skóla vanti, þannig það vanti samfellu í 

forvarnafræðslu. Í þriðja lagi skorti sérþekkingu og fræðslu til starfsmanna um forvarnir. 
Í fjórða lagi sé skortur á kennsluefni og fyrirbyggjandi forvarnainngripum auk þess vanti 
fleiri jákvæðar fyrirmyndir fyrir börn og ungmenni. Í fimmta lagi að hefja skuli óbeinar 

vímuefnaforvarnir strax í upphafi grunnskólans og styrkja verndandi þætti. Formlegar 
forvarnir sé síðan gott að hefja á miðstigi og kynna mismunandi tegundir þeirra í 
samræmi við aldur og þroska barnanna. Nemendaverndarráð og fleiri stuðningsúrræði 

innan skólana séu auk þess mikilvæg úrræði til þess að tryggja snemmbær inngrip og að 
gripið sé inn í áður en vandi skapast hjá börnunum. Mikilvægt er fyrir samfélagið að 
fyrsta stigs vímuefnaforvörnum sé vel sinnt. Stjórnvöld þurfa að marka skýra stefnu sem 

ríkir í landinu sem myndi skila sér til samfélagsins, fyrirtækja, skóla, fjölskyldna og 
nemenda. Slík stefna gefur ákveðin skilaboð hvernig draga megi úr ýmsum skaða og 

kostnaði. Hún gefur einnig frekari hugmyndir um hvernig kennsla ætti að fara fram og 
hvernig kennsluefni ætti að vera. 

Lykilhugtök eru vímuefnaforvarnir, miðstig, nemendur, beinar forvarnir, óbeinar 

forvarnir. 
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Abstract 

First level preventions have the goal to use special actions to prevent problem, such as 

drug abuse instead of intervening when the problem has already occurred. This 

research emphasized middle school teachers’ and school managers’ attitude to first 
level preventions, when to start them in elementary schools and the best way to do so. 

The research is qualitative and semi-structured in-depth interviews were taken to one 

teacher and one school manager from three elementary schools. The interviews were 
copied, encrypted and looked for themes. The themes were classified within two 

categories; What is present and; What is inadequate. The main results show first of all 

that the drug prevention policy of the government needs to be definite and support 
from the community is important for the schools. Secondly is lack of prevention plan in 

the schools and because of that it is lack of continuity in prevention education. Thirdly 

is lack of expertise and education for the employees about preventions. Fourthly is lack 
on teaching materials and preventative prevention interventions, also it is lack of 
positive role models for children and youths. Fifthly to start indirect drug preventions 

right at the beginning of the elementary school and strengthen the protective factors. 
Direct prevention is good to start in middle school and introduce different kinds 
according to the age and the development of the children. Student protection council 

and more supportive resources in order to ensure early interventions and to intervene 
before a problem begins with the children. It is important for the community that first 
level drug prevention is well attend. The government needs to mark a definite policy in 

the country that would contribute to the society, businesses, schools, families and 
students. Such a policy gives a certain message of how to reduce various damage and 

cost. It also provides further ideas on how teaching should be conducted and how 
teaching materials should be.  

 Key concepts are drug preventions, middle school, students, direct preventions 

and indirect preventions.  
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1 Inngangur  

Umræðan í samfélaginu um vímuefnaneyslu ungs fólks, hefur verið hávær. Talað er um 

að neyslan sé orðin harðari en nokkru sinni fyrr, aðgengi orðið öðruvísi og auðveldara 

auk þess að það hafi aldrei látist jafn margir af völdum vímuefna, eins og á þessu ári, 
2018 (Stefán Ó. Jónsson, 2018). Meðan rannsóknin fór fram lagði Alþingi fram frumvarp 

um áfengi í matvöruverslanir en rannsóknin hófst haustið 2016. Ekki svo löngu áður 

höfðu stjórnmálamenn talað um lögleiðingu á kannabisefnum og hvort það ætti að gera 
það að frumvarpi (Þingskjal nr. 24/2017-2018). Víða í heiminum má sjá merki um aukna 

áherslu á forvarnastarf og það að hlúa að lýðheilsu þjóða. Hluti af heimsmarkmiðum 

Félags Sameinuðu þjóðanna (e.d.) er meðal annars að efla vímuefnaforvarnir og 
meðferðir á vímuefnamisnotkun. Í stefnumótun á Íslandi má einnig víða sjá þess merki 

að aukin áhersla sé á margs konar fyrirbyggjandi starf. Í sérstökum kafla í Aðalnámskrá 

grunnskóla (kafla 7.8) er meðal annars fjallað um vímuefnaforvarnir í grunnskólum, þar 
er þó ekki tilgreint nánar hvenær skuli hefja þær eða hvernig þeim skuli háttað. Fyrir 20 
árum varð mikil breyting í vímuefnaforvarnastarfi á Íslandi og skilaði það miklum 

árangri. Vímuefnaneysla ungmenna minnkaði svo eftir var tekið víða í heiminum. 
Íslensk ungmenni hafa yfirleitt komið vel út úr rannsóknum á vímuefnaneyslu. 
Rannsóknir sem hafa verið gerðar á vímuefnaforvörnum barna og ungmenna hafa 

yfirleitt verið gerðar á forvarnargildi tómstunda og hefur áherslan yfirleitt verið á 
unglingastigið. Færri rannsóknir hafa verið gerðar á miðstigi grunnskóla og hafa þær 
rannsóknir yfirleitt snúið að líðan nemenda. Í þessari rannsókn er áherslan á 

vímuefnaforvarnir á miðstigi. Í rannsókninni verður annars vegar leitað eftir rödd 
starfsfólks grunnskóla, bæði kennara og stjórnenda um það hvenær vímuefnaforvarnir 

hefjist í grunnskólum og hvort gera þurfi einhverjar breytingar þar á og hins vegar 
hvernig sé best að standa að þeim. Í rannsókninni er áhersla á að kanna sýn til fyrsta 
stigs forvarna sem eru aðgerðir til að koma í veg fyrir vímuefnavanda en ekki inngrip 

þegar vímuefnavandi er nú þegar orðinn. Rannsóknarspurningin sem leitað verður 
svara við er eftirfarandi: Hver er sýn kennara á miðstigi og skólastjórnenda á því hvenær 

skuli byrja vímuefnaforvarnir í grunnskólum og hvernig sé best að standa að slíkri 

vinnu? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir meginhugtök sem tengjast forvörnum og forvarnarstarfi. 

Í þessari ritgerð eru vímuefni skilgreind sem áfengi, tóbak, rafrettur og aðrir vímugjafar.  

2.1 Forvarnir 
Hlutverk Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (e. World Health Organization) er að 

efla heilsu, stuðla að öryggi heimsins og þjóna varnarlausum (World Health 

Organization, 2017). Eitt af sautján heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna er að efla 

heilsu og vellíðan jarðarbúa, meðal annars með því að efla forvarnir og meðferðir vegna 

misnotkunar á vímuefnum t.d. fíkniefnum og áfengi. Rammasamningur 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir verður komið í framkvæmd í 

þeim löndum sem hann tekur gildi (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Rammasamningur 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir er fyrsti sinnar tegundar á 

vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Það hafa yfir 170 ríki undirritað hann og 
er Ísland eitt af þeim. Samningurinn er umfangsmikið hjálpargagn í tóbaksvörnum á 

heimsvísu (Embætti landlæknis, 2014). 

Samkvæmt Stjórnarráði Íslands (e.d.) eru forvarnir skilgreindar sem „... aðgerðir 
sem beinast að samfélaginu öllu, hópum eða einstaklingum. Þær miða að því að efla 

heilbrigði, fyrirbyggja sjúkdóma og beita viðeigandi aðgerðum til að greina frávik svo 
beita megi snemmtækri íhlutun og hindra sjúkdómsþróun og fylgikvilla sjúkdóma sem 

þegar eru til staðar.“ Embætti landlæknis gaf út lýðheilsuvísa árið 2017 en þeir eru safn 
á mælikvörðum sem gefa vísbendingar um heilsu og líðan landsmanna. Þegar gögnin 
eru valin sem birtast í lýðheilsuvísunum er áherslan aðallega á áhrifaþætti heilsu og 

líðanar sem hægt er að nýta til heilsueflingar og forvarna (Dóra Guðrún 
Guðmundsdóttir og Sigríður Haraldsdóttir, 2017). Lifnaðarhættir gefa haft áhrif á heilsu 
og líðan fólks hvort sem þeir bæti heilsu eða auki líkur á sjúkdómum. Dæmi um slíka 

lifnaðarhætti eru áfengisneysla, tóbaksneysla, mataræði, hreyfing og samskipti við fólk 
(Embætti landlæknis, 2018). Velferðarráðuneytið (e.d.) útskýrir að forvörnum sé 

gjarnan skipt í þrjú stig. Fyrsta stigið er í raun það sem við þekkjum í daglegu tali sem 

forvarnir til að fyrirbyggja vanda, annað og þriðja stigið eru í raun inngrip og meðferð 
þegar það er orðinn vandi. 
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2.2 Stig vímuefnaforvarna 
Bjarni Össurarson Rafnar (2006) og Ingibjörg Pálmadóttir (1998) hafa skrifað um þrjú 

stig vímuefnaforvarna. Stigin skiptast niður í almennar forvarnir, sértækar forvarnir, 
greiningu og meðferð. 

Almennar forvarnir – 1. stigs: Þekkja flestir í daglegu tali sem forvarnir, áður en það 
verður vandi. Þær beinast að heilbrigðum einstaklingum með það markmið að koma í 

veg fyrir eða seinka vímuefnaneyslu. Því seinna sem einstaklingar byrja að neyta 

vímuefna því minni líkur eru á vanda. Almennar forvarnir fara oftast fram í skólum og í 

fjölmiðlum. Þær geta flokkast sem átak. Í skólunum eru nemendur meðal annars 
þjálfaðir í að standast félagaþrýsting. Einnig flokkast auglýsingabann, aldurstakmark og 

verðlag á kaupum áfengis og tóbaks sem hluti af almennum forvörnum.  

Sértækar forvarnir – 2. stigs: Beinast að ungmennum sem eru í áhættuhópi á 
vímuefnaneyslu, eru byrjuð að neyta vímuefna eða þurfa á sérstökum stuðningi að 

halda (Bjarni Össurarson Rafnar, 2006; Ingibjörg Pálmadóttir, 1998; Diljá Ámundadóttir, 

Áslaug Friðriksdóttir, Gísli Árni Eggertsson, Magnús Arnar Sveinbjörnsson, Sigríður 
Marteinsdóttir, Steinunn Ármannsdóttir, ... Guðrún Halla Jónsdóttir, 2014). Markmiðið 

er að seinka vímuefnaneyslu, vera með inngrip til að uppræta vanda eða koma í veg 

fyrir vanda. Sértækar forvarnir eru til dæmis ráðgjafar í skóla, inngrip í heilsugæslu eða 
meðferð fyrir þá sem glíma við vímuefnavanda (Bjarni Össurarson Rafnar, 2006; 

Ingibjörg Pálmadóttir, 1998).  

Greining og meðferð – 3. stigs: Beinast að þeim sem hafa hlotið varanlegan skaða 
vegna vímuefnaneyslu og er í raun endurhæfing. Þegar einstaklingar eru með 

vímuefnafíkn er það læknisfræðilega skilgreint sem geðröskun. Þar er gerður munur á 

misnotkun þar sem neyslan hefur neikvæð áhrif á lífið og ánetjun þar sem 

einstaklingurinn er orðinn háður vímuefninu/vímuefnunum. Við greiningu eru ýmsir 

áhersluþættir eins og neyslusaga, áhrif neyslunnar á andlegan og líkamlegan þroska, 

kortlegging á byrjun neyslunnar, áhættumat, mat á áhuga einstaklingsins við að breyta, 

hvatning til samvinnu. Eftir greiningu fer fram meðferðaráætlun en samhliða 

meðferðinni eru aðrar hamlanir teknar til greina eins og félagsleg vandamál og 

líkamlegir sjúkdómar. Meðferðin fer oft fram á meðferðarstofnun eða meðferðarheimili 

(Bjarni Össurarson Rafnar, 2006; Ingibjörg Pálmadóttir, 1998).  

2.3 Íslenska módelið 
Á árunum 1991 - 2000 var vímuefnaneysla hjá íslenskum ungmennum vaxandi 

vandamál. Þær forvarnaraðgerðir sem þá voru í gangi einblíndu aðallega á skaðsemi 
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vímuefnaneyslu og virkuðu ekki nægilega. Árið 1997 kom út forvarnarlíkan, Íslenska 

módelið, sem var samfélagsmiðuð nálgun sem lagði áherslu á að virkja og ná til aðila í 

nærumhverfi barna. Dæmi um þá aðila eru foreldrar, kennarar, félagsmiðstöðvar og 

íþróttafélög. Gengið var út frá því að unnið sé með hverjum landshluta, skóla, hverju 

sveitarfélagi eða hverfi fyrir sig. Til að auka líkur á því að ungmenni nýti sinn tíma á 

jákvæðan og uppbyggjandi hátt þarf að virkja nærsamfélagið, til dæmis með því að 

styrkja stuðningshlutverk foreldra og skóla auk þess að fjölga tækifærum til að 

ungmenni geti stundað skipulagt tómstundastarf. Þau sem bjuggu forvarnarlíkanið til 

voru félagsvísindamenn, stefnumótunaraðilar og fólk sem starfaði með börnum og 

ungmennum á vettvangi. Þau byggðu á alþjóðlegum rannsóknum og rannsóknum frá 

Rannsókn og greiningu auk þess að skoða félagslega þætti sem hafa áhrif á 

vímuefnaneyslu ungmenna til að hanna aðgerðir sem myndu breyta þróun 

vímuefnaneyslu ungmennanna. Það getur tekið mis langan tíma fyrir þjóðir að fara 
heilan hring með íslenska módelið en með því að fara heilan hring er átt við að mæla 
stöðuna eins og hún er, taka ákvörðun um inngrip og síðan að beita inngripinu ásamt 

því að mæla árangurinn. Íslendingar ná yfirleitt að fara heilan hring á einu ári því þeir 
eru svo fáir, sem er kostur og sérstaða í forvarnastarfi. Þetta hefur verið árangursríkt 
hérlendis síðan mælingar hófust árið 1992 og hefur áfengis- og vímuefnaneysla dregist 

saman (ICSRA, 2015). Íslenska módelið er notað sem fyrirmynd víða í Evrópu 

(Rannsóknir og greining, 2018). 

2.4 Börn  
Samkvæmt Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (e.d.c) eru börn skilgreind 

sem fólk upp að 12 ára aldri. Í þessari ritgerð eru börn skilgreind sem fólk til og með 12 
ára aldri.  

2.5 Ungmenni 
Samkvæmt íslenskri nútímaorðabók er orðið ungmenni skilgreint sem „...ung 

manneskja, á unglingsaldri og fram yfir tvítugt.“ (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, e.d.b). Aftur á móti er orðið unglingur samkvæmt sömu orðabókar skilgreint 

sem ungmenni sem er um það bil 13-17 ára (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, e.d.a). Ekki virðist sem það sé til ákveðin skilgreining á því hversu gömul 

ungmenni eru en í umfjöllunum er talað um ungmenni frá 9 – 30 ára. Oftast er talað um 

ungmenni sem 13-24 ára og verður notast við þá skilgreiningu í þessari ritgerð. 
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2.6 Vímuefnaforvarnir fyrir miðstig 
Verkefnið evrópska skólakönnunin um áfengi og önnur vímuefni (e. The European 
School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, 2016) var með gagnasöfnun í 
rannsókn frá árunum 1995 – 2015. Rannsóknin náði til 96.046 nemenda frá 35 

Evrópulöndum. Nemendur voru 15 – 16 ára og rannsóknin var lögð fyrir á 4 ára fresti. 

Þegar nemendurnir voru 13 ára höfðu 23% þeirra, eða einn af hverjum fimm, reykt 
sígarettur. Þegar nemendur voru 13 ára hafði tæplega helmingur þeirra, eða 47%, neytt 

áfengis. Þegar nemendurnir voru 13 ára höfðu 3% þeirra neytt kannabis í fyrsta skipti 

13 ára eða yngri. Hlutfall þeirra sem höfðu neytt amfetamíns og/eða metamfetamíns 
var lægra eða 1% þegar nemendur voru 13 ára. Íslenskir og norskir nemendur voru 

hlutfallslega fæstir af þeim nemendum sem höfðu prófað að reykja sígarettur og af 

þeim sem höfðu reykt sígarettur síðast liðna 30 daga. Þeir nemendur sem höfðu prófað 
að neyta áfengis voru hlutfallslega lang fæstir frá Íslandi en Noregur var meðal þeirra 

landa sem voru hlutfallslega í lægri kantinum. Miðað við neyslu áfengis síðast liðna 30 

daga var Danmörk meðal hæstu neytenda en hin Norðurlöndin voru öll með lágt hlutfall 
og Ísland með það lægsta. Danmörk var með hæsta hlutfall þeirra nemenda sem höfðu 

orðnir drukknir síðast liðna þrjátíu daga. Þau lönd sem voru í lægst voru meðal annars 

Ísland, Noregur og Svíþjóð. Norðurlöndin voru öll með lága tíðni á neyslu á ólöglegum 
vímuefnum. Hæsta neyslan af ólöglegum vímuefnum var á kannabis. Við neyslu á því 

var lág tíðni meðal annars hjá Íslendingum, Norðmönnum, Svíum og Færeyingum. Á 
ólyfsseðilsskyldum róandi lyfjum var meðal annars neysla Dana og Færeyinga lægst. 
Strákar voru líklegri en stelpur til að hafa reykt sígarettur, neytt áfengis og að hafa neytt 

ólöglegra vímuefna þegar þau voru 13 ára. 

Rannsóknir og greining (2018) gaf út skýrslu um ungmenni í 8. – 10. bekk á 

Íslandi. Miðað við tölur frá 1997 til 2018 hefur ungmennum í 10. bekk, sem hafa orðið 

drukkin síðast liðna 30 daga fækkað gífurlega, sérstaklega frá 1997 – 2012. Milli 2012 – 

2018 hefur áfengisneysla staðið nokkurn vegin í stað. Hið sama má segja um daglegar 

reykingar en þeim hefur einnig fækkað frá 1997 – 2012 og staðið nokkurn vegin í sama 

stað síðan 2012. Þeir sem hafa notað hass hefur einnig fækkað frá 1997 – 2011 og 

neysla á hassi haldist frekar stöðugt síðan þá. Mælingar á neyslu á maríjúana hófst árið 

2009 og hefur neysla á maríjúana verið nokkuð svipuð fram til ársins 2018. Síðan 1997 

til ársins 2016 hafði samverustundum nemenda í 9. og 10. bekk fjölgað eftir skóla á 

virkum dögum. Milli 2016 og 2018 hefur samverustundunum fækkað um 4%. Það sama 

má segja með samverustundir um helgar, jukust milli 1997 – 2016 en fækkaði milli 2016 

– 2018. Foreldrar nemenda í 9. og 10. bekk virðast vita lang oftast hvar börn þeirra séu 
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á kvöldin, vissan hefur aukist frá árinu 2000 og til ársins 2014. Vissan hefur þó farið 

lækkandi síðan 2014 um 5-6%. Nemendur í 9. og 10. bekk sem hafa verið úti eftir 

klukkan tíu að kvöldi til hefur fækkað síðan 1997. 

Á heimasíðu hjá Umboðsmanni barna (2014) kemur fram að á 
kynþroskaaldrinum fara vinirnir að vera stærri áhrifavaldur en foreldrarnir. Ungmennin 

vilja falla í hópinn og finna til meiri samkenndar með vinunum en foreldrunum. Það fer 

eftir vinahópnum hvernig áhrif hann hefur á einstaklinginn en góður vinahópur getur 
haft jákvæð áhrif og hvatt til góðrar hegðunnar. Sumum ungmennum finnst erfitt að 

standast hópþrýsting og standa við eigin sannfæringu, sérstaklega ef þau hafa ómótaða 

sjálfsmynd og eru óörugg. Forvarnir eru þess vegna mikilvægar fyrir þessi ungmenni og 
þau sem eru yngri. Fíkniefnasalar eru með 14 – 19 ára gömul ungmenni sem sinn 

stærsta markhóp og stundum eru ungmenni á þessum aldri sjálf að selja fíkniefni.  

Foreldrar þurfa að geta leiðrétt og leiðbeint ungmennum því oft eru rangar og villandi 
upplýsingar um skaðsemi vímuefna í kringum ungmennin. Viðhorf foreldra hefur mjög 

mikil áhrif á viðhorf barna og ungmenna til vímuefna. Dæmi um forvarnarstarf sem 

vinna má á ýmsan hátt eru jákvæðar fyrirmyndir, áhersla á heilbrigt líferni, áhersla á 
sjálfsvirðingu og umfjöllun um skaðsemi vímuefna. Einstaklingur er líklegri til að taka 

jákvæðar ákvarðanir ef hann er sjálfsöruggur og finnur fyrir að traust sé borið til hans. 

 Umboðsmaður barna (2014) segir að forvarnir byrji heima og foreldrar skipti þar 

höfuð máli enda séu þeir fyrirmyndir. Þeir kenna börnum sínum að trúa og treysta á sig 
sjálf, taka skynsamlegar ákvarðanir og hugsa hluti frá eigin viðmiðum. Dæmi um leið til 

að efla sjálfsmynd barna er að aðstoða þau við að finna áhugamál og leiðir sem hentar 
þeim. Skipulagt frístundastarf hefur mikið forvarnagildi. Foreldrar gegna mikilvægri 

stöðu til að fræða börn sín um vímuefnaneyslu og afleiðingar hennar. Þeir þurfa að vera 

fyrirmyndir og hegða sér í samræmi við það sem þeir kenna börnum sínum. Börn læra 

það sem fyrir þeim er haft til dæmis varðandi samskipti og viðhorf. Foreldrar þurfa að 

hafa reglur, aðhald og stöðugleika í lífi barnsins. Því meiri samskiptum sem foreldrarnir 

eru við aðra foreldra, kennara, þjálfara, þekkja vini og staði sem barnið fer á, eru 

foreldrarnir líklegri til að geta veitt barninu sanngjarnara aðhald. Foreldrar þurfa að 

vera tilbúnir að ræða við börn sín á hreinskilinn hátt án þess að æsa sig eða ásaka þau 

en það er mun áhrifaríkara að eiga góðar samræður, hlusta vel og reyna að setja sig í 

spor barnanna en að predika yfir þeim. Foreldrar þurfa einnig að geta rökstutt sín 

sjónarmið svo börnin skilji að foreldrar séu að sýna væntumþykju og vilji það besta fyrir 

þau. Þegar foreldrar barna í bekk eða jafnvel skóla koma sér saman um svipuð viðmið í 

uppeldi aukast líkur á námsárangri og velferð nemendanna, sem er ákveðin forvörn. Til 
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að barnavernd grípi inn í mál barna þarf henni að hafa borist tilkynning en það ríkir 

tilkynningarskylda almennings og þeirra sem umgangast börn. Markmiðið er að börnum 

verði tryggð aðstoð sem búa til dæmis við óæskilegar aðstæður og stofna sér í hættu. 

Rannsóknir og greining (2015) framkvæmdu rannsókn á nemendum í 5. – 7. 
bekk á Íslandi, í febrúar 2015, og rannsökuðu hvernig börnum líður heima hjá sér, í 

skólanum, í vinahópnum auk mati þeirra á sjálfu sér og umhverfi þeirra. Umhverfi 

barnanna, sérstaklega heimilisaðstæður, skiptir miklu máli fyrir líðan barnanna en þau 
börn sem ólust upp við erfiðar heimilisaðstæður voru líklegri til að líða illa. Þunglyndi og 

reiði geta komið fram þegar börnum líður illa sem getur leitt til frávikshegðunnar. Börn 

og ungmenni sem eru þátttakendur í skipulögðu íþrótta-, félags- eða tómstundastarfi 
eru hluti af hóp sem deilir svipuðum gildum og markmiðum og þau sjálf. Þátttaka í 

skipulögðu starfi veitir betri andlega líðan og börnin og ungmennin eru líklegri til að 

tileinka sér heilbrigðan lífsstíl eins og að borða hollari mat og ólíklegri til að neyta 
vímuefna. Neysla á hollum mat og regluleg hreyfing samtímis minni neyslu á sælgæti og 

skyndibitafæði hefur áhrif á sterkari sjálfsmynd og frammistöðu í skóla. Neysla á koffíni 

hefur aukist á undanförnum árum en meðal íslenskra ungmenna í efstu bekkjum 
grunnskóla sýna rannsóknir sterkt samband milli neyslu á koffíni, reykinga og áfengis. 

Þeir sem innbyrgða mikið koffín eru líklegri til að glíma til dæmis við svefn- og 

námsörðugleika.  

Þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi hefur jákvæð áhrif á námsárangur en það 
getur einnig dregið úr líkum á andlegri vanlíðan fyrir þá sem búa við óviðeigandi 

heimilisaðstæður. Skólinn hefur mótandi og varanleg áhrif á framtíð ungmennanna. 
Skipulagt íþróttastarf hjá íslenskum ungmennum minnkar líkur á að börn og ungmenni 

neyti áfengis á meðan óskipulagt íþróttastarf hefur þver öfug áhrif og getur aukið 

áfengisneyslu (Rannsóknir og greining, 2015). 

Forvarnastefna Reykjavíkurborgar 2014 – 2019 sem Diljá Ámundadóttir, Áslaug 

Friðriksdóttir, Gísli Árni Eggertsson, Magnús Arnar Sveinbjörnsson, Sigríður 
Marteinsdóttir, Steinunn Ármannsdóttir, ... Guðrún Halla Jónsdóttir (2014) unnu, leggur 

áherslur á nokkur atriði á ákveðnum aldursskeiðum. Á aldrinum 0 – 5 ára er aðal 

áherslan á frumþarfir barnanna, öryggi og góð tengsl við fjölskyldu og vini. Mikilvægur 
grunnur er lagður að heilbrigðum lífsháttum og sjálfsmynd. Einnig er mikilvægt að passa 

að börnin þroskist eðlilega. Mikilvægt er að það séu góð samskipti og ríki traust milli 

heimilisins og skólans þegar börnin byrja í skóla, 6 ára, svo þeim líði vel og finni fyrir 
öryggi og stuðningi á báðum stöðum. Á aldrinum 6 – 9 ára fara mörg börn á 

frístundaheimili eða annað skipulagt frístundastarf eftir að skólanum lýkur. Varast þarf 
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að það sé of mikið álag á börnin og passa að þau hafi nægan samverutíma með 

foreldrunum sínum. Þegar börnin eru á aldrinum 10 – 12 ára fara þau að axla meiri 

ábyrgð á sjálfum sér eins og að mæta sjálf í skipulagt frístundastarf sem þau stunda. 

Einnig fer ýmislegt að breytast svo sem líkamsímynd, frítíminn, skoðanir og fyrirmyndir. 

Mikilvægt er að forvarnir á þessum aldri snúi að velferð og líðan barnanna, sambandi 

við foreldra og jafningja, viðhorfum til náms og skóla og hvernig frítíma þeirra er varið. 

Einnig er nauðsynlegt að grípa strax inn í ef börn sýna áhættuhegðun. Þegar ungmenni 

eru 13 – 15 ára koma nýjar áskoranir, sjálfsskoðun og vangaveltur um hlutverk þeirra. 

Ungmennin vilja umhyggjusemi og mörk frá foreldrum sínum. Foreldrar þurfa að 

fylgjast vel með ungmennum sínum, hverja þau eru að umgangast, hvar og hvenær en 

það gildir einnig við um netið. Mikilvægt er að styrkja félagslega stöðu ungmennanna 

og leyfa þeim að njóta sín í öruggu umhverfi. Samvinna heimila, skóla, félagsmiðstöðva, 

skipulagðs tómstundastarfs og annarra stofnanna er nauðsynlegur svo góður árangur 
náist.  

Barry, King, Sears, Harville, Bondoc og Joseph (2016) telja að að forvarnir þurfi að 

beinast helst að áfengi, tóbaki og maríjúana því það eru vímuefni sem ýta oft undir 
neyslu á öðrum og jafnvel sterkari vímuefnum. Áhættuþættir fyrir því að byrja ungur að 

neyta áfengis eru til dæmis að eiga einstætt foreldri, eiga foreldri sem byrjaði snemma 

að neyta áfengis og þegar foreldri neytir oft áfengis. Í Bandaríkjunum eru börn í 5. bekk 
10 – 11 ára gömul og þykir viðeigandi að vímuefnaforvarnir byrji þegar þau eru í 3. bekk 

eða þegar þau eru 8 – 9 ára gömul og verði fylgt eftir. Árangursríkir þættir í forvörnum 
gegn áfengisneyslu meðal barna og ungmenna eru til dæmis að byggja á fræðilegum 
grunni, félagsleg áhrif eins og félagsleg mið kringum áfengisneyslu, hugræn færni til að 

draga úr þrýstingi við að nota áfengi, veita starfsfólki kringum börnin og ungmennin 
þjálfun og stuðning. Einnig að leggja áherslu á að fresta því að ungmenni byrji að neyta 

áfengis, draga úr vímuefnaneyslu ungmenna, reyna að koma í veg fyrir áhættuhegðun 

ungmenna, bæta virkni í skóla og draga úr neyslu ungmenna ef hún er til staðar. 
Rannsóknir á vegum Rannsókna og greiningar (2012), auk annarra rannsókna, hafa sýnt 

að þættir sem hafa mikil áhrif á sjálfsmynd og líðan barna og ungmenna séu til dæmis 

samband þeirra við skólann, líðan í skólanum og skuldbinding við námið. Slíkir þættir 
geta gefið til kynna að grípa þurfi til inngripa, samanber fyrsta stigs forvarnir. Einnig 

bendir til að síðasti þátturinn, skuldbinding við nám, hafi jákvæð áhrif á nemendur og 

hann dragi úr líkum á áhættuhegðun eins og vímuefnaneyslu (Rannsóknir og greining, 
2011). Rannsóknir og greining (2012) hafa leitt í ljós að ungmenni sem ganga í skóla þar 

sem er mikil vímuefnaneysla eru líklegri til að neyta vímuefna en önnur ungmenni sama 
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hvernig heimilisaðstæður eru. Skólinn er mikilvægur vettvangur til að fylgjast með 

börnum og ungmennum og beita inngripum til dæmis þegar sjást neikvæðar breytingar 

á hópum nemenda innan skólans. Rannsóknir og greining (2011) segja að það sé 

mikilvægt að það sé samstaða um að hugsað sé vel um skólastarfið og séð til þess að 

öflugt og fjölbreytt starf skólanna verði ekki fyrir áföllum, sérstaklega þegar það eru 

erfiðir tímar í þjóðfélaginu. Einnig er mikilvægt að flestum ungmennum sé beint í nám 

og reynt að finna nám við hæfi fyrir hvert og eitt ungmenni. 

2.7 Reglur um forvarnarstarf í grunnskólum 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2013) gefur út Aðalnámskrá grunnskóla, hún 
hefur það hlutverk að búa til ramma um skólastarfið og fjalla um megin tilgang þess og 

markmið. Aðalnámskráin útfærir þannig nánar þá menntastefnu sem fram kemur í 

lögum um grunnskólann hverju sinni og er henni ætlað að vera leiðbeinandi fyrir 
starfsfólkið í skólakerfinu. Markmið grunnskóla er að stuðla að menntun nemenda með 

því að hlúa að alhliða þroska þeirra, virkri þátttöku í samfélaginu og búa þau undir 

þátttöku í starfi og leik í framtíðinni. Hlutverk skólans er meðal annars að vinna með 
sjálfsmynd nemanda þannig að þau þekki styrkleika sína og veikleika, gildi fyrirmynda 

og öðlist hæfni í að móta lífsstíl sinn á ábyrgan og sjálfstæðan hátt. Í ljósi þess er það 

eitt hlutverk grunnskólans að vinna markvisst að forvörnum og heilsueflingu þar sem 
hugað er að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan nemenda í skólanum, almennum 

forvörnum gagnvart tóbaki, áfengi, öðrum vímuefnum og annars konar fíkn, t.d. net- og 
spilafíkn. Starfsfólk skólanna gegnir margs konar hlutverkum í starfi sínu. Auk þess að 
sinna kennslu-, stjórnunar- og uppeldishlutverki miðlar það þekkingu til nemenda um 

heilbrigða lífshætti og leiðir við að tileinka sér þá.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að frá síðustu aldamótum hefur íslenskt 

samfélag breyst hratt. Þessar breytingar hafa haft áhrif á allt skólakerfið, nám nemenda 

og störf kennara. Í hverjum skóla er útbúin skólanámskrá með hliðsjón af lögum, stefnu 

Aðalnámskrár og aðstæðum og áherslum hvers skólastigs. Hluti þessa starfs er að gera 

forvarnaáætlun sem hugar að fjölbreyttum forvörnum, m.a. vímuefnaforvörnum. Einnig 

á að vera áætlun um hvernig skólastofnanir bregðast við vanda sem upp kann að koma 

tengdum slíkum málum. Lögð er áhersla á að slík forvarnaáætlun sé kynnt öllum aðilum 

skólasamfélagsins; starfsfólki, foreldrum og nemendum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Ingibjörg Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson 

(2013) ritstýra handbók um Heilsueflandi grunnskóla, í kafla um lífsleikni kemur fram að 

lífsleikni eigi að styrkja hugrekki, frumkvæði, ábyrgð og sjálfsmynd nemenda svo þeir 
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taki frekar réttar ákvarðanir í lífinu. Einnig er mikilvægt að byrja strax að hafa áhrif á 

viðhorf og hegðun nemenda áður en það verður lífsstíll. Kennarar geta auðveldlega haft 

áhrif á viðhorf og hegðun nemenda sinna en fyrirmyndir eru stór áhrifavaldur.  

Lög um grunnskóla (nr. 91/2008) kveða á um að sveitarfélög beri ábyrgð á 
framkvæmd, rekstri og kostnaði almennra grunnskóla í þeirra sveitarfélagi. Einnig ber 

sveitarfélagið ábyrgð á samstarfi milli leikskóla og grunnskóla, og grunnskóla og 

framhaldsskóla, auk samstarfi skóla við utanaðkomandi aðila. Samkvæmt Rafni M. 
Jónssyni, Kristínu I. Pálsdóttur, Valgerði Þ. Bjarnadóttur, Einari Magnússyni, Ingu J. 

Arnardóttur og Þór G. Þórarinssyni (2013) hafa komið fram áherslur um mikilvægi 

vímuefnaforvarna í stefnuyfirlýsingum ríkisstjórna. Einnig hafa komið ábendingar og 
tillögur að stjórnvöld marki skýra og markvissa stefnu varðandi áfengi. Til að ná betri 

árangri í forvörnum þarf að bæta skilvirkni og gæði þjónustu meðal annars með 

samþættingu og samfellu fyrir þá sem þurfa á aðstoð að halda. Slík stefna gefur skýr 
skilaboð til samfélagsins hvernig draga megi úr andlegum, félagslegum og líkamlegum 

skaða auk kostnaði einstaklinga, fjölskyldna, fyrirtækja og samfélagsins. 

Í rannsókn hjá Rannsóknum og greiningu (2012) kom fram að þau sveitarfélög sem 
ná frekar árangri að minnka neyslu reykinga, áfengis og kannabisefna eru þau sem 
horfa á vímuefnaneyslu ungmenna sem félagslegan og aðstöðubundinn vanda sem 

hægt sé að breyta með samræmdum aðgerðum í nærsamfélaginu. Þau sveitarfélög sem 

nota einungis almennar vímuefnaforvarnir eða hafa beitt öðrum aðferðum en komu 
fram hér að ofan hefur ekki gengið eins vel að minnka neyslu reykinga, áfengis og 

kannabisefna meðal ungmenna. 

2.8 Vímuefni 
Í þessari ritgerð eru vímuefni skilgreind sem áfengi, tóbak, rafrettur og önnur vímuefni. 

Í eftirfarandi kafla verður farið stuttlega yfir skilgreiningarnar á þeim.  

2.8.1 Áfengi 

Samkvæmt áfengislögum (nr. 75/1998) á Íslandi er áfengi skilgreint sem neysluhæfur 

vökvi sem er meira en 2,25% hreinn vínandi að rúmmáli við 20°C. Einnig er áfengi 

flokkað sem efni sem hægt er að leysa í vökva og hefur áður greindan styrkleika af 

áfengismagni. Ungmenni undir 20 ára mega hvorki kaupa né fá afhent áfengi. Bann er 
við því að markaðssetja áfengi að ungmennum undir 20 ára. Auglýsingar á áfengi, á 

neyslu áfengis og annars konar meðferð eða upplýsingar áfengis eru ekki leyfðar. 
Tilgangur með áfengislögum er að vinna gegn misnotkun áfengis. 
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Keller og Vaillant (2018) segja að áfengi sé algengasta vímuefnið og það hafi áhrif á 
miðtaugakerfið og sé almennt flokkað með sljóvgandi lyfjum. Áfengi hefur áhrif á 

starfsemi líkamans en um leið og líkaminn hefur innbyrgt áfengi byrjar hann að vinna í 

því að losa sig við það. 

Í nýrri skýrslu frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO, 2018); rannsókn Barry 

o.fl. (2016) og rannsókn Rafns M. Jónssonar o.fl. (2013) er fjallað um áhrif áfengis á slys, 

ofbeldi og sársauka auk skaðlegra áhrifa áfengis á sjúkdóma. Dæmi um slíkt geta verið 
lifrarsjúkdómar, umferðarslys, akstur undir áhrifum áfengis, óvarið kynlíf, krabbamein, 

hjarta- og æðasjúkdómar, geðsjúkdómar, sjálfsvíg, berklar og eyðni. Hæsta tíðni 

áfengisneyslu er í Evrópu en hæsta hlutfall afleiðinga áfengisneyslu eins og sjúkdómar 
og slys eru í Afríku. Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofunarinnar (WHO, 2018) kemur 

fram að áfengisneysla hefur áhrif á óvarið kynlíf sem þýðir að fleiri ótímabærar 

þunganir verða. Neysla móður á áfengi á meðgöngu getur haft skaðleg áhrif á fóstrið og 
jafnvel haft ýmis áhrif eftir að barnið eldist (WHO, 2018). Í heimsmarkmiðum Félags 

Sameinuðu þjóðanna (e.d.) kemur fram að efla eigi forvarnir og meðferð vegna 

misnotkunar vímuefna og að Rammasamningi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
um að tóbaksvarnir verði framkvæmdur þar sem við á. 

Samkvæmt Rafni M. Jónssyni o.fl. (2013) er áfengisneysla einn af helstu 
áhættuþáttum um allan heim fyrir slæmri heilsu og ótímabærum dauðsföllum hjá 25 – 

29 ára einstaklingum. Í rannsókn Álfgeirs Loga Kristjánssonar, Jóns Sigfússonar, Ingu 
Dóru Sigfúsdóttur og Hrefnu Pálsdóttur (2011) kom fram að 25 – 30% nemenda í 

framhaldskóla höfðu orðið fyrst ölvuð á meðan þau voru í grunnskóla. Aðstæður fyrstu 
ölvunar þeirra voru oftast í skemmtun/partýi í grunnskóla en næst oftast voru þau í 

partýi fyrir framhaldsskólaball. Þegar nemendur urðu ölvaðir í fyrsta skipti, voru þeir 

flestir búnir að ákveða það eða milli 60 – 72%. Þeir sem segjast hafa verið undan 

þrýstingi frá vinum sínum þegar þeir urðu ölvaðir í fyrsta skipti voru á bilinu 13,7 – 

15,5%. Flestir eða í kringum 50% nemenda fengu áfengi hjá vinum sínum þegar þeir 

urðu ölvaðir í fyrsta skiptið. Einnig voru flestir ölvaðir í fyrsta skiptið í kringum vini sína 

úr skólanum.  

Í rannsóknum Barry o.fl. (2016) og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur, Andreu G. 
Dofradóttur, Þórólfs R. Þórólfssonar og Kristínar L. Garðarsdóttur (2003) kom fram að 

það virðist vera áhættutímabil vegna áfengisneyslu unga fólksins frá 13 – 17 ára. Á því 

tímabili varð áfengisneyslan bæði meiri og tíðari. Einnig höfðu ungmennin lent í áhættu 
þegar þau voru undir áhrifum áfengis til dæmis lent í slagsmálum, orðið fyrir eignatjóni, 

orðið fyrir slysi eða meiðslum, óæskilegu eða ógætilegri kynlífsreynslu, hafa skipulagt 
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sjálfsvíg, verið farþegi í bíl þar sem ökumaður var óhæfur eða jafnvel ekið sjálf undir 

áhrifum. Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl. (2003) segja að íslensk 15 ára gömul ungmenni 

drekka áfengi svipað oft og ungmenni á sama aldri í öðrum löndum í Evrópu en íslensku 

ungmennin drekka meira magn í hvert skipti. Brottfallshópurinn, nemendur sem höfðu 

tekið þátt í upphafi rannsóknar en ekki tekið þátt hin skiptin, hafði hlutfallslega meiri 

áfengisneyslu en hinir sem tóku þátt í öll skiptin. Barry o.fl. (2016) og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl. (2003) segja að það bendi til þess að áfengisneysla sé meiri eftir 

að grunnskóla lýkur en niðurstöður í þeirra rannsóknum, ásamt fleirum, gefa til kynna. 

Það sé meðal annars vegna þess að það gengur oft erfiðlega að ná til þeirra sem neyta 

áfengis oftast þegar þau eru börn eða ungmenni. Brottfallshópurinn varð oftar fullur 

þegar þau drukku áfengi 14 ára. Þegar þau voru 22 hafði um og yfir helmingur lent í 

rifrildi, eignartjóni, ógætilegu kynlífi eða keyrt undir áhrifum vímuefna. 

Í rannsóknum Barry o.fl. (2016) og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur o.fl. (2003) kom fram 
að því fyrr sem börn og ungmenni byrja að neyta áfengis því líklegri eru þau til að neyta 

annarra vímuefna og neyta þeirra oftar. Því fyrr sem einstaklingur byrjar að neyta 

vímuefna því líklegri er hann til að þróa með sér vímuefnavanda, upplifa ósjálfstæði, 
glíma við námsörðugleika og áhættuhegðun eins og afbrot og ofbeldi. Íslensk ungmenni 

drekka áfengi svipað oft og ungmenni á sama aldri í öðrum löndum í Evrópu en íslensku 

ungmennin drekka meira magn í hvert skipti. Áfengi, tóbak og maríjúana er kallað 
gateway drug eða vímuefni sem geta ýtt undir neyslu á öðrum vímuefnum. 

2.8.2 Tóbak 

Í lögum um tóbaksvarnir (nr.6/2002) á Íslandi er tóbak skilgreint sem tóbaksjurtir og 

varningur unnin úr tóbaksjurt til neyslu. Má þar nefna sígarettur, vindla, reyktóbak, 

neftóbak og munntóbak. Tóbaki má ekki selja eða afhenda ungmennum yngri en 18 ára, 

einnig verður að hafa náð 18 ára aldri til að mega selja tóbak. Einungis má selja eða 

dreifa tóbaki sem hefur skráðar viðvaranir á umbúðum um skaðsemi vörunnar. 

Auglýsingar á tóbaki og reykfærum, á neyslu og annars konar meðferð þeirra eru ekki 

leyfðar. Markmiðið var að minnka neyslu á tóbaki og vernda fólk fyrir áhrifum af 

tóbaksreyk auk þess að minnka heilsutjón og dauðsföll af völdum tóbaksneyslu. Þannig 

var áhersla lögð á rétt hvers og eins sem vill ekki anda að sér menguðu lofti af 

tóbaksreyk. Að baki slíkri stefnumótun liggja rannsóknir sem sýnt hafa að 
tóbaksreykingar séu heilsuspillandi og auka til dæmis líkur á lungnakrabbameini og 

hjarta- og æðasjúkdómum. Tóbaksreykingar eru einnig dýrar fyrir þjóðfélagið en gert er 
ráð fyrir að þær kosti þjóðfélagið milljarða á ári bæði áþreifanlegur og óáþreifanlegur 

kostnaður. Dæmi um áþreifanlegan kostnað eru kaup á sígarettupökkum, 
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tannlæknakostnaður, heilbrigðisþjónusta sem lendir á skattgreiðendum að borga vegna 

ríkisrekna heilbrigðiskerfisins, eldsvoðar sem er samfélagslegur því tryggingafélög 

greiða það, tóbaksforvarnir en skattgreiðendur greiða mest af þeim. Dæmi um 

óáþreifanlegan kostnað er eigin kostnaður þeirra sem reykja eins og verri heilsa og 

styttra líf, framleiðslutap fyrirtækja vegna reykingapása á vinnutíma og tíðari 

veikindaleyfi en þeirra sem reykja ekki (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003; Jónas Atli 

Gunnarsson og Aðalsteinn Hugi Gíslason, 2017). Ingibjörg Guðmundsdóttir og 

Sveinbjörn Kristjánsson (2013) segja að börn og ungmenni geti myndað fíkn til nikótíns 

mjög hratt með því að fikta við reykingar. Það er mikilvægt að grípa strax inn í því 

líkurnar aukast á því að það sé hægt að koma í veg fyrir að börnin og ungmennin verði 

háð nikótíni í framtíðinni, því fyrr sem gripið er inn í. Samkvæmt Forster, Amy, Areba og 

McMorris (2019) munu um 6 milljónir ungmenna sem neyta tóbaks deyja ung af 

völdum tóbaksnotkunar en 90% þeirra sem reykja, hafa byrjað að reykja fyrir 18 ára 
aldur. Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl. (2003) gerðu langtímarannsókn á nemendum í 9. 
bekk skólaárið 1993 – 1994 sem var fylgt eftir til áramótanna 2001 – 2002.  Rannsóknir 

hafa sýnt að það sé samband milli viðhorfs ungmenna og neyslu þess á tóbaki. Eins og 
kom fram í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur o.fl. (2003) var viðhorf ungmenna 
gagnvart reykingum jákvæðara eftir því sem styttra var í að þau byrjuðu að reykja sjálf.  

Jónas Atli Gunnarsson og Aðalsteinn Hugi Gíslason (2017) segja að miðað við tölur á 
heimsvísu hefur þeim fækkað sem reykja sígarettur daglega og fækkað hraðast á 

Vesturlöndunum og öðrum iðnríkjum. Mikil lækkun hefur verið á hlutfalli þeirra sem 
reykja sígarettur daglega í OECD ríkjunum en talið er að það sé vegna virks 
forvarnastarfs og meiri skattlagningar á tóbaksvörum. Árið 2015 reyktu Íslendingar 

næst minnst daglega af sígarettum af 30 löndum í Evrópu en hlutfallslega hefur fólki 
sem reykir sígarettur daglega fækkað á Íslandi síðast liðin 30 ár. Á Íslandi hefur verið 

virkt forvarnastarf í rúm 20 ár og hefur ungmennum sem reykja sígarettur fækkað mikið 

(Jamal, Gentzke, Hu, Cullen, Apelberg, Homa og King, 2017; Jónas Atli Gunnarsson og 
Aðalsteinn Hugi Gíslason, 2017).  

Árið 2016 sögðust 7,2% bandarískra 11 – 14 ára nemenda neyta tóbaks og 20,2% 14 
– 18 ára nemenda. Hæsta tíðni tóbaksvara voru rafrettur en 11,3% 14 – 18 ára 

nemenda sögðust neyta þeirra en 8% sögðust neyta sígaretta og 7,7% sögðust neyta 

vindla (Jamal o.fl. 2017). 

Í niðurstöðum rannsóknar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur o.fl. (2003) kom fram að 
íslensk ungmenni sem byrjuðu að reykja sígarettur á unglingsárunum voru líklegri til að 

neyta áfengis seinna meir, einnig voru þau líklegri til að prófa ólögleg fíkniefni en þau 
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sem reyktu ekki. Þau ungmenni sem reyktu ekki höfðu nánast aldrei neytt ólöglegra 

vímuefna. Það virtist vera áhættutímabil fram til 18 ára aldurs að ungmennin byrjuðu 

að neyta tóbaks en flestir sem byrjuðu að reykja eða fikta við reykingar voru 14 – 18 

ára. Nánast öll tóbaksneysla byrjar hjá ungmennum eða 90% (Jónas Atli Gunnarsson og 

Aðalsteinn Hugi Gíslason, 2017; Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl. (2003) segja að hærra hlutfall ungmennanna reyktu fleiri 

sígarettur á dag eftir því sem þau eltust. Stig menntunnar skiptir máli en þau sem höfðu 

klárað framhaldsskólamenntun eða háskólamenntun voru ólíklegri að reykja daglega. 

Því fyrr sem ungmennin byrjuðu að reykja sígarettur voru þau líklegri til þess að hafa 

prófað ýmis vímuefni við 22 ára aldur.  Rannsóknir hafa sýnt að neysla reykinga á 

unglingsárum, eykur áhættuhegðun eins og neyslu á áfengi og harðari vímuefnum. 

Einnig benda rannsóknir, m.a. íslenskar, að neysla áfengis geti leitt til meiri 

áfengisneyslu og neyslu á ólöglegum vímuefnum. Því eldri (16 ára og eldri) sem 
ungmennin voru þegar þau byrjuðu að reykja eða slepptu því alveg 22 ára, því ólíklegri 
voru þau til þess að hafa neytt maríjúana, amfetamíns, kókaíns, e-pillu og sveppa sem 

vímugjafa heldur en þau sem byrjuðu yngri (15 ára og yngri) að reykja. 

2.8.3 Rafrettur 

Samkvæmt lögum um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (nr. 87/2018) er áfylling „ílát 

sem inniheldur nikótínvökva eða annan vökva sem ætlaður er til að fylla á rafrettur“. Í 

mars 2019 munu taka í gildi, ný lög um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Markmið 
þessara laga er að veita heimildir á innflutningi, sölu, markaðssetningu og notkun. 
Einnig er markmið að tryggja gæði og öryggi auk þess að hindra það að börn geti keypt 

rafrettur. Það á við um bæði rafrettur og áfyllingar sem innihalda nikótín eða ekki. 
Sölumenn og kaupendur verða að hafa náð 18 ára aldri. Reglur um sölustaði og 

auglýsingar á rafrettum og áfyllingum eru svipaðar og með tóbaksvörur. Þessar vörur 

mega ekki höfða til barna. Ekki má bæta ýmsum efnum við rafrettur, hylki eða áfyllingar 
sem innihalda til dæmis vítamín, örvandi efni eins og koffín, efni sem auðvelda 

innöndun eða krabbameinsvaldandi efni. 

Rafrettur komu ekki á markað fyrr en árið 2007. Vegna þess hversu nýjar þær 
eru á markaði er erfitt að segja til með vissu um langtíma áhrif þess að neyta rafretta, 

sérstaklega á ungmenni og einstaklinga sem hafa ekki reykt hefðbundar sígarettur 
(Groot, Wu, Carter og Munden, 2018; Stratton, Kwan og Eaton, 2018; Centers for 

Disease Control and Prevention, 2018). Þrátt fyrir að gufan frá rafrettum innihaldi ekki 
sömu efni og reykurinn frá hefðbundnum sígarettum, bendir til þess að ákveðin efni  

séu skaðleg. Einnig eru bragðbættu efnin, sem er stundum bætt við rafretturnar, 
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stundum örugg þegar þau eru borðuð en ekki örugg þegar þeim er andað að sér. Að 

neyta rafretta sem ungmenni getur haft skaðleg áhrif á hluta heilans sem stjórna 

athygli, lærdómsgetu, skapi, hvatastjórnun, minningu (Groot, Wu, Carter og Munden, 

2018; Centers for Disease Control and Prevention, 2018). Stratton, Kwan og Eaton 

(2018) segja að það sé áhyggjuefni að ungmenni sem byrja að nota rafrettur fari að 

reykja sígarettur. Bandarísk ungmenni hafa í auknum mæli neytt rafretta. Samkvæmt 

tölum frá 2015 höfðu 27,1% bandarískra nemenda frá miðstigi upp í framhaldsskóla 

notað rafrettur. Í sambærilegri rannsókn frá 2016 voru 17,5% nemenda í 8. bekk, 29% 

nemenda í 10. bekk og 33,8% nemenda á lokaári í framhaldsskóla sem höfðu neytt 

rafretta. Samkvæmt Rannsóknum og greiningu (2018) um neyslu íslenskra ungmenna á 

rafrettum hafa 19% nemenda í 8. bekk reykt rafrettu einu sinni eða oftar, 30% 

nemenda í 9. bekk og 41% nemenda í 10. bekk. 19% nemenda í 10. bekk svöruðu að 

foreldrar þeirra væru frekar mótfallnir því eða næstum alveg sama að börn þeirra 
myndu reykja rafrettur. U.S. Food and Drug Administration (2018) og U.S. Centers for 
Desease Control and Prevention birtu niðurstöður úr National Youth Tobacco Survey 

sem sýnir að neysla á rafrettum hefur aukist gífurlega meðal bandarískra ungmenna 
síðast liðið ár. Milli áranna 2017 og 2018 varð 78% aukning hjá nemendum 14 – 18 ára 
og 48% aukning hjá nemendum 11 – 14 ára. Stratton, Kwan og Eaton (2018) og U.S. 

Food and Drug Administration (2018) hafa áhyggjur af þessari miklu aukningu meðal 

annars vegna þess að það er hætta á nikótínfíkn snemma í lífinu, möguleiki á skaða frá 
nikótíninu á heila ungmennanna sem er að þroskast, áhætta á að efnin í rafrettunum 

hafi neikvæð áhrif á heilsuna. Samanburður á ungmennum sem nota ekki rafrettur og 
ungmennum sem nota rafrettur varðandi neyslu á hefðbundnum sígarettum, að 

ánetjast reykinga og fá sjúkdóma tengda reykingum þá eru neytendur rafrettanna í mun 

meiri áhættu. U.S. Food and Drug Administration (2018) segir að vegna neyslu á 

rafrettum hafi tóbaksvörur aukist um 38% meðal ungmenna 14 – 18 ára og 29% meðal 

ungmenna 11 – 14 ára á síðast liðnu ári, sem er öfug þróun miðað við hvernig hún hefur 

verið síðast liðin ár. Einnig segjast ungmenni sem neytendur, neyta rafretta oftar auk 

þess að neysla á bragðbættum efnum í rafrettunum jókst. Stratton, Kwan og Eaton 

(2018) og U.S. Food and Drug Administration (2018) segja að ungmenni sem prófa 

rafrettu í fyrsta skipti með bragðbættum efnum eru líklegri til þess að neyta vörunnar 

áfram en þau sem prófa í fyrsta skipti rafrettu án bragðbættra efna. Auk þess að það 

gæti verið skaðlegt ef ungmenni byrja tóbaksneyslu sína á því að neyta rafretta og færa 

sig svo yfir í hefðbundar sígarettur og ef þeir sem reykja venjulegar sígarettur og eru að 
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reyna að hætta að reykja en bæta rafrettunum við, í stað þess að nota þær einungis til 

að hætta að reykja. 

2.8.4 Önnur vímuefni 

Samkvæmt lögum um ávana- og fíkniefni (nr. 65/1974) eru ávana- og fíkniefni og ávana- 
og fíknilyf ólögleg í vörslu og í meðferð á Íslandi. Dæmi um vörslu og meðferð eru inn- 

eða útflutningur, kaup, sala, skipti, framleiðsla, geymsla og að breyta efnum í ávana- og 

fíkniefni. Lyfjastofnun hefur verið veitt undanþága um sum efni vegna læknisfræðilegs- 
og vísindalegs tilgangs. Dæmi um ólögleg ávana- og fíkniefni eru cannabis, cocainum, 

fenetylline, heroin, kat, MDMA, methamfetamine, psilocybinum.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl. (2003) og Umboðsmaður barna (2014) hafa komist 

að því að því fyrr sem börn og ungmenni byrja að neyta vímuefna aukast líkurnar á 
ungmenni ánetjist þeirra, hætti í skóla, verði félagslega einangruð, fái sjúkdóma, lendi í 

slysum og verði fyrir óæskilegri kynlífsreynslu. Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 
(e.d.) segir meðal annars að aðildarríki sáttmálans eigi að gera ráðstafanir til verndar 
börnum gegn neyslu á ólöglegum ávanaefnum, fíkniefnum og skynvilluefnum til dæmis 

á sviði löggjafar, stjórnsýslu, félagsmála og menntamála. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl. (2003) segja að úr langtíma rannsókn þeirra kemur 
fram að áhættutímabil vegna þeirra ungmenna sem prófar hass í fyrsta skipti sé 14 – 18 

ára.Þrír af hverjum fimm, sem höfðu prófað að reykja hass 22 ára, prófaði í fyrsta skipti 

14 – 17 ára. Þeir sem höfðu menntun á framhaldsskólastigi eða háskólastigi voru 
ólíklegri til að hafa reykt hass en þeir sem höfðu menntun á grunnskólastigi eða lægra. 
Gera má ráð fyrir að hlutfallslega reyki fleiri hass í aldurshópunum eftir að grunnskóla 

lýkur en niðurstöður þessarar rannsóknar og mögulega annarra segja til um því erfitt er 
að ná til brottfallshópsins.  

Í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur o.fl. (2003) kom fram að neysla á 

ólöglegum vímuefnum er ekki einungis skaðleg neytendendum heldur einning fjölskyldu 

og heimislífi neytandans. Einnig má oft finna tengsl milli vímuefnaneyslu og lélegs 

námsárangurs, slysa, sjálfsmorða, ógætilegs kynlífs, akstri undir áhrifum, afbrotum t.d. 

þjófnað, skemmdarverk, ofbeldisverk og annars konar áhættuhegðun. Auk þess getur 

vímuefnaneysla leitt til félags-, tilfinninga- og heilsufarslegra vandamála sem upp koma 

síðar á ævinni. 16-17 ára aldur virtist vera sérstakt áhættutímabil hjá ungmennunum í 
sambandi við neyslu á amfetamíni og neyslu á sveppum sem vímugjafa en flestir byrja 

að neyta þessara efna á því tímabili. Marktækur munur var á aukningu í neyslu á 
afmetamíni, e-pillum og kókaíni frá 17 – 22 ára aldurs. Jones og McCance-Katz (2018) 
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og Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl. (2003) hafa fundið út að neysla ungmennanna á hassi 

tengist neyslu á harðari vímuefnum. Ungmenni sem byrja ung að neyta hass eru í meiri 

áhættuhópi til að hafa neytt maríjúana og harðra vímuefna þegar þau eru 22 ára en þau 

ungmenni sem byrja að neyta hass þegar þau eru eldri. Þetta átti líka við ungmennin 

sem höfðu aldrei prófað hass þegar þau voru 22 ára en þau sem voru ólíklegri til að hafa 

prófað maríjúana og hörð vímuefni en ungmennin sem höfðu neytt hass. 

Vímuefnaforvarnir hjá ungmennum eru mikilvægar og leggja þarf sérstaka áherslu á 

forvarnir á neyslu á kannabis því það er oft fyrsta ólöglega vímuefnið sem ungmenni 

neyta sem leiðir oft til neyslu á öðrum og sterkari vímuefnum. Kannabis er einnig 

algengasta ólöglega vímuefnið meðal ungmenna. Í Bandaríkjunum er eitt ungmenni af 

hverjum átta sem segjast hafa notað kannabis á síðast liðnu ári. Ársæll Arnarsson, Gísli 

Kort Kristófersson og Þóroddur Bjarnason (2017) segja að þó kannabisneysla íslenska 

ungmenna hafi lækkað á síðast liðnum 20 árum eða svo hefur verið þreföld fjölgun á 
ungmennum sem neyta kannabis efna í mjög miklu magni. 

Þegar Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl. (2003) unnu að rannsókn sinni vildu þau ekki 

spyrja þátttakendur um neyslu á ólöglegum sterkum vímuefnum þegar þau voru ung til 
þess að það myndi ekki gefa þeim hugmyndir um að prófa slík efni, vekja áhuga eða 

vitneskju hjá þeim.  

2.9 Áhættuþættir og verndandi þættir 
Áhættuþættir eru skilgreindir sem þættir sem auka líkur á vímuefnaneyslu. Verndandi 

þættir gegn vímuefnaneyslu eru hins vegar þættir sem minnka líkur á vímuefnaneyslu. 
Mikilvægt er að verndandi þættirnir yfirtaki áhættuþættina í vímuefnaforvörnum 

(Robertson, David og Rao, 2003). Áhættuþættir sem ungmenni standa frammi fyrir eru 

af menningarlegum, félagslegum, sálfræðilegum og erfðafræðilegum toga. „Grunnur 

forvarnarstarfs með börnum og unglingum byggist meðal annars á því að gera sér grein 

fyrir þessum áhættuþáttum og þekkja áhættuhegðun ungs fólks á hverjum tíma.“ 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003, bls. 15). Dæmi um áhættuþætti vímuefnaneyslu 

eru árásarhegðun, léleg sjálfstjórn, námsörðugleikar, léleg samskiptafærni, ef það er 

saga í fjölskyldunni um vímuefnamisnotkun, þegar heimilisaðstæður eru ekki 

ákjósanlegar eins og vanræksla, skortur á mikilvægum tengslum við forráðamann, ef 

forráðamaður sýnir glæpsamlega hegðun. Einnig geta þessar aðstæður leitt til 

vanlíðunnar og óöryggistilfinninga barnsins (Robertson, David og Rao, 2003). Strax í 

barnæsku þegar börn eru 0 – 5 ára eru helstu áhættuþættir tengdir mótun sjálfsmyndar 

og samskiptum við foreldra. Þau börn sem eru líklegri til að hafa jákvæðari sjálfsmynd 
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eru þau sem fá ástúð og umhyggju en þau börn sem fá afskiptaleysi, dómhörku og 

neikvæða gagnrýni. Grípa þarf inn í og aðstoða foreldra ef börn hafa einkenni 

neikvæðrar sjálfsmyndar  (Diljá Ámundadóttir o.fl. 2014). 

Robertson, David og Rao (2003) segja að sum merki um áhættuþætti komi strax 
í ljós hjá ungabörnum. Ef sú hegðun verði ekki upprætt strax getur hún leitt til meiri 

vanda þegar börnin eldast sem getur orðið að vímuefnavanda. Rannsóknir hafa sýnt að 

börn með slakan námsárangur og óviðeigandi félagslega hegðun á aldrinum 7 til 9 ára 
eru líklegri til að glíma við vímuefnavanda þegar þau eru um 14 eða 15 ára gömul. 

Verndandi þættir eru til dæmis sjálfsagi, jákvæð sjálfsmynd, félagsfærni, 
samvera og traust forráðamanna og stuðningur þeirra í lífi barnsins, skýr mörk, agi, 

þegar foreldrar þekkja vini barnsins síns, þegar foreldrar þekkja einstaklinga sem 

ungmennið umgengst daglega eins og kennara og þjálfara (Robertson, David og Rao, 

2003; Diljá Ámundadóttir o.fl., 2014; Umboðsmaður barna, 2014). Það hefur einnig 
verndandi áhrif þegar þörfum barnsins er mætt varðandi tilfinningaþroska, félagsþroska 
og vitsmunaþroska til dæmis með tengslum milli barnsins og fjölskyldu þess. Síðast en 

ekki síst eru heilbrigðir lífshættir kjölfesta barna og ungmenna til að takast á við lífið 
(Robertson, David og Rao, 2003; Diljá Ámundadóttir o.fl., 2014). Umboðsmaður barna 
(2014) segir: „Með því að gefa barni sínu tíma og byggja upp góða sjálfsmynd og traust 

innan fjölskyldunnar geta foreldrar dregið verulega úr líkum þess að barnið ánetjist 

vímuefnum þegar að það kemst á unglingsár.“ Rannsóknir og greining (2015) segja að 
foreldrar hafa mikil áhrif á barnið sitt en eftir því sem barnið eldist fara félagar þess að 

skipta meira máli en foreldrarnir. Það er því mikilvægt að foreldarnir hafi lagt sitt af 
mörkum varðandi forvarnir gagnvart börnum sínum áður en félagarnir fara að skipta 

meira máli. Það sem skiptir mestu máli er að foreldrarnir eigi gott samband við börnin 

sín og veiti þeim tilfinningalegan stuðning, hafi eftirlit með börnum sínum og verji 

miklum tíma með þeim. Börn sem hafa fengið slíkt samband með foreldrum sínum eru 

líklegri til að standast hópþrýsting, líða vel í skólanum, eignast vini og glíma síður við 

margvíslega sálræn og félagsleg vandamál.  

Þegar foreldrar hafa varið tíma með börnum sínum, byggt upp traust til þeirra 

og þekkir einstaklingana í kringum barnið er líklegra að foreldrar taki eftir breytingum á 
barninu til dæmis ef það byrjar að sýna áhættuhegðun eða einkenni þess að það sé 

byrjað að neyta vímuefna. Dæmi um hegðun sem ungmenni í vímuefnaneyslu sýna eru 

breytingar á útliti, lífsstíl, lengri tími úti, vinahópurinn breytist, einangrun, svik, 
samband og áhugi um fjölskylduna dvínar, námsárangur versnar, mæting í skóla eða 
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vinnu minnkar, minna þol undir álagi og viðbrögðin eru ofsafengin, hlutir hverfa, ef 

ungmennið lendir hjá lögreglu vegna afbrota eða afbrota (Umboðsmaður barna, 2014).  
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3 Aðferð 

3.1 Rannsóknarsnið 
Rannsóknin byggir á eigindlegi rannsóknaraðferð (e. qualitative research) en slík aðferð 
er notuð þegar rannsakandi vill afla ítarlegra upplýsinga um fólk í þeirra umhverfi og til 

að reyna skilja sjónarhorn þeirra á eigin meiningu og túlkun, atburðum eða hlutum sem 

hefur áhrif á líf þess. Einnig til að fá dýpri skilning á lífi þeirra, reynslu, sýn, upplifun, trú 

og félagslegum eða menningarlegum viðmiðum (Hennink, Hutter og Bailey, 2011; 

Lichtman, 2013). Í rannsókninni er stuðst við mótunarhyggju en hún byggir á skilningi á 

hvað gerist í samfélögum, mikilvægi menningar og forsendum um raunveruleika, 

þekkingu og lærdóm (Kim, B., e.d.). 

Til eru ýmsar eigindlegar aðferðir við gagnaöflun en í þessari rannsókn er notast við 

djúpviðtöl til að fá sýn viðmælenda á því hvenær og hvernig sé æskilegt að byrja 
vímuefnaforvarnir. Djúpviðtöl byggja á því að rannsakandi tekur viðtal við einn 
viðmælanda í senn og fær ítarlegar upplýsingar frá honum, til dæmis um sýn hans, 

upplifun og skoðun á ákveðnu viðfangsefni (Hennink, Hutter og Bailey, 2011; Lichtman, 
2013). Allir viðmælendur höfðu náð sjálfræðisaldri og var efni rannsóknarinnar ekki 
mjög viðkvæmt svo ekki þurfti sérstakt leyfi fyrir því. Rannsóknin fékk leyfi frá 

Persónuvernd. Í þessari rannsókn var notast við hálfopin (e. semi structured) 
einstaklingsviðtöl. Hálfopin viðtöl eru þegar spurningarammi er ákveðinn fyrir fram og 

stuðst við hann í viðtölunum. Spurningarnar sem eru fyrir fram ákveðnar eru til að hefja 
viðtalið, spyrja lykil spurninga og til að enda viðtalið. Viðmælendurnir hafa frelsi til að 
tjá sig og rannsakandi getur fylgt spurningunum eftir til dæmis með öðrum spurningum. 

Einnig eru spurningarnar opnar, sem þýðir að það er ekki hægt að svara þeim einungis 
með „já“ eða „nei“ (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Eftir gagnaöflunina fór 
rannsakandi að greina gögnin, túlka þau og gera skiljanleg. Gögnin eru túlkuð af 

rannsakandanum, getu, reynslu, þekkingu og bakgrunni hans (Lichtman, 2013). 

3.2 Framkvæmd rannsóknar 
Undirbúningur rannsóknarinnar hófst haustið 2016, með rannsóknaráætlun. Leyfi var 
fengið hjá Persónuvernd fyrir gerð rannsóknarinnar síðan var sendur tölvupóstur á 

nokkra skóla á landinu. Einn skóli gaf jákvætt svar, einn skóli gaf neikvætt svar en aðrir 

skólar gáfu ekkert svar. Brugðið var á það ráð að fá aðstoð frá hliðarvörðum (e. 

gatekeepers). Í eigindlegum rannsóknum er algengt að hliðarverðir séu notaðir til að 

aðstoða rannsakendur við að nálgast viðmælendur. Hliðarverðir eru fólk sem þekkja vel 
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til hópsins sem það tilheyrir og hefur oft áberandi og viðurkennt hlutverk innan hans. 

Hliðarverðir geta því hvatt fólkið innan hópsins til þátttöku í rannsókninni (Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011). Áður en viðtölin voru tekin var gerður spurningarammi sem 

stuðst var við í viðtölunum. Viðtölin fóru fram í janúar og febrúar 2017, annað hvort á 

vinnustað viðmælenda eða í heimahúsi þeirra eftir þeirra hentugleika. Tekin voru sex 

hálfopin (e. semi structured) einstaklingsviðtöl við þrjá kennara á miðstigi og þrjá 

stjórnendur í grunnskólum. Til þess að reyna fá raunsæja mynd á sýn kennara og 

stjórnenda um allt land voru tekin viðtöl við stjórnendur og kennara í skólum innan og 

utan höfuðborgarsvæðisins. Viðtöl voru tekin við kennara og stjórnendur til að fá þeirra 

sýn hvernig staðan er á vímuefnaforvörnum í grunnskólum og hver þeirra sýn sé á því 

hvort að gera þurfi breytingar á þeim og þá hvernig. Viðmælendurnir eru úr þremur 

skólum, einn stjórnandi og einn kennari úr sama skóla. Hvert viðtal var á bilinu þrjátíu til 

sextíu mínútur að lengd. Viðmælendur voru upplýstir um rannsóknina og markmið 
hennar áður en þeir ákváðu að taka þátt. Áður en viðtalið fór af stað voru viðmælendur 
beðnir um að lesa kynningarbréf og skrifa undir upplýst samþykki sem sést í viðauka A. 

Viðmælendum var gert kunnugt að þeir mættu hætta hvenær sem væri og ef það væri 
eitthvað sem þeir vildu ekki svara, þyrftu þeir þess ekki. Einnig að fullum trúnaði yrði 
gætt og rannsakandi hefði einn aðgang að gögnunum (Vísindasiðanefnd, 2014). Að 

lokum voru viðmælendur spurðir hvort það væri í lagi ef viðtalið yrði hljóðritað, allir 

samþykktu það. Á meðan viðtölunum stóð hafði rannsakandi blað og penna hjá sér til 
að punkta niður athugasemdir. Eftir að viðtölunum lauk voru þau afrituð orðrétt. 

Viðtölin voru dulkóðuð, sem þýðir að allar rekjanlegar upplýsingar voru teknar út eða 
var breytt, til dæmis nöfn og staðir. Mikilvægt er að dulkóða viðtölin til að tryggja 

trúnað viðmælenda (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Dulnefni voru fengin með því að 

nota smáforritið Nefna og voru dulnefni viðmælenda fundin af handahófi (Björn Þór 

Jónsson, 2013). 

3.2.1 Skráning og greining gagna 

Viðtölin voru öll hljóðrituð í smáforritið Voice Memos á iPhone 5 snjallsíma. Á meðan 

viðtölunum stóð og eftir hvert viðtal voru skrifaðar athugasemdir af rannsakanda. 
Viðtölin voru afrituð orðrétt í forritið Orð (e. Word) og notast var við vefsíðuna 

oTranscribe (Bentley, e.d.) til að hægja og hraða á viðtölunum. Eftir afritun viðtalanna 

var þeim eytt. Athugasemdum og hugleiðingum frá rannsakanda var bætt við viðtölin 
þar sem átti við. Viðtölin voru dulkóðuð um leið og þau voru afrituð. Viðtölin voru síðan 

lesin yfir margsinnis, borin saman og kóðuð til að fá rauðan þráð í niðurstöður frá 

viðmælendum. Við kóðun er leitað eftir atriðum í svörum viðmælenda sem koma upp 
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endurtekið og mynda ákveðna heild, þ.e. þemu (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Þemun voru sett upp í töflu til að bera saman sýn kennara og stjórnenda á hvenær og 

hvernig ætti að byrja vímuefnaforvarnir á miðstigi. Þemun sem komu fram voru flokkuð 

innan efnisflokka en þeir voru það sem er til staðar innan veggja skólans og það sem er 

ábótavant í vímuefnaforvörnum. 

3.3 Þátttakendur 
Voru sex talsins, þrír kennarar og þrír stjórnendur í þremur grunnskólum á Íslandi. Tveir 

skólarnir voru á höfuðborgarsvæðinu en einn skólinn úti á landi. Einn kennari og einn 

stjórnandi úr hverjum skóla. Hér verður sagt nánar frá hverjum þátttakanda.  

Dimmey er umsjónarkennari í 5. bekk. Hún kennir öll almennu fögin fyrir utan 

sérgreinar. Hún hefur starfað sem kennari í þessum skóla í tæp 10 ár og hefur mest 

kennt á yngsta stigi. Grunnskólinn sem hún starfar í er 1. – 7. bekkur.  

Tjörvi er stjórnandi og hefur starfað í þessum skóla í 12 ár og gengt mismunandi 
stjórnunarstöðum. Áður var hann kennari í öðrum grunnskóla. Grunnskólinn sem hann 

starfar í er 1. – 7. bekkur.  

Ingi er stjórnandi en hefur verið beggja vegna borðs því hann var áður nemandi í 
þessum skóla. Hann starfaði sem kennari við skólann áður en hann tók við 

stjórnunarstarfinu sem hann gegnir nú. Grunnskólinn sem hann starfar í er 1. – 10. 
bekkur. 

Æsa er umsjónarkennari í 5. bekk. Hún hefur komið víða við, meðal annars kennt á 
höfuðborgarsvæðinu og í litlum skóla á landsbyggðinni. Einnig kennt á öllum stigum 
grunnskólans og gengt stjórnunarstöðu. Grunnskólinn sem hún starfar í er 1. – 10. 

bekkur. 

Gerður er umsjónarkennari í 7. bekk. Hún kennir eiginlega öll fög fyrir utan list- og 

verkgreinar og íþróttir og sund. Hún hefur kennt á yngsta stigi og miðstigi og hefur 

kennt í þessum skóla í 13 ár. Áður var hún kennari í öðrum skóla. Grunnskólinn sem hún 

starfar í er 1. – 10. bekkur. 

Ynja er stjórnandi. Hún hefur starfað í þrjú ár í þessum skóla en starfaði á undan í 

öðrum skóla. Grunnskólinn sem hún starfar í er 1. – 10. bekkur. 

3.4 Siðferðilegir þættir 
Ekki voru nein siðferðileg álitaefni sem tengdust framkvæmd rannsóknarinnar. Allir 

viðmælendur voru sjálfráða, voru upplýstir um rannsóknina og gáfu skriflegt upplýst 
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samþykki. Viðmælendur sýndu rannsóknarefninu áhuga og voru áhugasamir að taka 

þátt. Rannsóknin fékk leyfi frá Persónuvernd. Rannsóknarefnið var ekki talið viðkvæmt 

svo ekki þurfti að fá aukin leyfi. Viðmælendur voru upplýstir um rannsóknina og upplýst 

samþykki. Allar rekjanlegar upplýsingar voru dulkóðaðar eða teknar út. Viðtölunum var 

eytt eftir að þau voru afrituð. Áhersla var lögð að vinnsla gagnanna væri sem 

nákvæmust og sett fram á fræðilegan og heiðarlegan hátt. Engum blekkingum var beitt 

og viðmælendur fengu ekki greitt fyrir þátttökuna. Rannsóknin var unnin eftir bestu 

getu eftir Vísindasiðareglum Háskóla Íslands (Vísindasiðanefnd, 2014). 

 Rannsakandi hefur aldrei neitt vímuefna og gæti það haft áhrif á túlkun á 

gögnunum þó hann reyni að gæta hlutleysis. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður kynntar niðurstöður úr viðtölum við þátttakendur þar sem leitað 

var eftir sýn þeirra á því hvenær og hvernig sé æskilegast að hefja vímuefnaforvarnir í 

grunnskólum. Lagt var upp með tvo efnisflokka í spurningum til viðmælenda; Það sem 
er til staðar innan veggja skólans og Það sem er ábótavant í vímuefnaforvörnum. 

Ástæðan fyrir vali þessara efnisflokka er annars vegar til að sjá hvaða aðgerðir eru til 

staðar í grunnskólunum nú þegar í sambandi við vímuefnaforvarnir og hvenær þær 
hefjast. Hins vegar til að fá sýn viðmælenda hvað þeir telji ábótavant í 

vímuefnaforvörnum fyrir grunnskólana hvort sem það er innan eða utan veggja 

skólanna og hvernig megi vinna úrbætur úr því. Við þemagreiningu komu fram nokkur 
þemu innan hvors efnisflokks og verða þau kynnt nánar hér á eftir. 

Tafla 1 Efnisflokkar og þemu sem komu við kóðun og þemagreiningu úr viðtölum 

Efnisflokkur 
Það sem er til staðar innan veggja skólans: Það sem er ábótavant í vímuefnaforvörnum: 
Fyrirbyggjandi aðgerðir sem snúa óbeint að 
vímuefnaforvörnum 

Þörf á fleiri fyrirbyggjandi forvarnainngripum 

Beinar vímuefnaforvarnir Skortir samfellu í forvarnafræðslu 

Nemendaverndarráð mikilvægt úrræði Skortir sérþekkingu og fræðslu um forvarnir í 
skólum 

 Fyrirmæli um forvarnaáherslu kemur aðallega 
„að ofan“ 

 Skortur á kennsluefni fyrir nemendur og 
kennara 

 Vantar fleiri jákvæðar fyrirmyndir 

 Stuðningur sveitarfélags mikilvægur 

 

4.1 Það sem er til staðar innan veggja skólans 

Í svörum viðmælenda um það sem er til staðar innan veggja grunnskólans komu fram 

eftirfarandi þemu: Fyrirbyggjandi aðgerðir sem snúa óbeint að vímuefnaforvörnum; 
Beinar vímuefnaforvarnir; Nemendaverndarráð mikilvægt úrræði. Hér á eftir verður 

fjallað nánar um hvert þema.  



 

33 

4.1.1 Fyrirbyggjandi aðgerðir sem snúa óbeint að vímuefnaforvörnum 

Viðmælendum þykir mikilvægt að byggja upp félagsþroska nemenda en það er til 

dæmis gert með bekkjarfundum. Í öllum skólum viðmælenda eru haldnir bekkjarfundir í 

einhverskonar mynd. Þeir eru sammála að það sé áhrifarík leið til að nálgast nemendur 
og mynda ákveðin tengsl og traust. Nemendur og kennarar geta farið yfir ákveðin atriði 

sem þeim finnst að þurfi að ræða eða koma á framfæri. Æsa segir að bekkjarfundir séu: 

„... lykill af farsælu skólastarfi og nánd við nemendur.“ Kennararnir gerðu mun á 
formlegum og óformlegum forvörnum. Æsu finnst til dæmis að óformlegar 

vímuefnaforvarnir ættu að byrja sem fyrst, alveg á yngsta stigi og miðstigi. Sjálf sagðist 

hún leggja línurnar fyrir nemendum sínum með að láta þau velja að taka rétta ákvörðun 

strax. 

Allir skólarnir sem viðmælendur starfa í hafa sérstaka stefnu í agamálum og eru með 

ákveðin einkunnarorð. Þeir vinna markvisst að því að styrkja félagsþroska og auka 

vellíðun nemenda. Einnig eru þeir allir hluti af heilsueflandi grunnskólum. Skólinn sem 
Æsa vinnur í, byrjar til dæmis strax í 1. bekk með því að vinna með foreldrum, að þau 

kynnist og þétti strax hópinn. Hún segir að þau segi við foreldra: „... að það sé besta 

forvörnin til lengri tíma litið. Það er að foreldrarnir þekkist rosa vel og eru náin sín á 
milli og þori að hafa samband sín á milli og allt þetta þegar til dæmis krakkarnir eru 

komnir á unglingsárin.“ Þeir hæfileikar og kraftar sem starfsfólkið kemur með inn í 

skólana eru nýttir eftir bestu getu. Í skólanum sem Ingi starfar í eru til dæmis 
jógakennarar og hann segir: „Þá er bara heil mikilfengi í líðan og krakkar læri að finna 
sér áhugasvið og vinna með eigin tilfinningar og ná ákveðinni ró þá sé heil mikið 

fengið.“ Gerður er sammála Inga með að nemendum verði að líða vel þá skipta 
einkunnirnar ekki máli. Einnig er unnið með sjálfsmynd nemenda, félagsskap og 

brugðist við ef einhver er vondur við aðra, einmanna, einn og þess háttar.  

Vinaheimsóknir í fyrstu bekkjum grunnskólanna eru algengar. Foreldrar fá í rauninni 
ekkert val en nemendum er raðað niður í hópa og foreldrarnir þurfa að bjóða litlum 

hópi nemenda og foreldrum þeirra heim til síns barns. Foreldrarnir eiga að setjast niður 

og spjalla saman. Æsa segir að hún hafi til dæmis fundið fyrir því að svona heimsóknir 
hafi losað um hræðslu milli foreldra við að hafa samband við hvort annað.  

Einkunnarorð skólanna og agastefnurnar eru misjafnar milli skólanna en byggja allar 
á góðri hegðun og framkomu. Nemendur læra að bera virðingu fyrir öðrum og sjálfum 

sér en einnig að standa með sér sjálfum. Þau læra að taka ábyrgð á eigin hegðun og 
taka réttar ákvarðanir. Æsa nefndi dæmi úr kennslustund hjá sér þar sem verið var að 

ræða svefntíma 
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Það voru nokkrir sem sögðu: „ég fór að sofa kl. 11“. Bíddu, er það góð 

ákvörðun? Þau voru nokkur sem sögðu „nei“. Og þá þarf maður að laga þessa 

ákvörðun. Þá er þetta kannski röng ákvörðun. Til dæmis bara þetta, að læra 

soldið að taka rétta ákvörðun, jafnvel þó þetta sé bara í svona aðstæðum, að 

það hjálpar þeim seinna meir, það styrkir soldið þeirra sjálfsmynd og svona 

þeirra innri mann og persónuleika. „Ég ætla að taka þessa ákvörðun og standa 

með henni“. 

Viðmælendur starfa ýmist við skóla þar sem kennt er annars vegar 1. – 7. bekk og hins 

vegar 1. – 10. bekk en viðmælendur ræddu forvarnagildi þess en voru ekki sammála. 

Það eru helst kennararnir sem kenndu í skólum sem eru frá 1. – 10. bekk sem sögðu að 

safnskólar hefðu kannski ekkert endilega forvarnargildi, að hafa alla unglingana saman. 

Ynja segir: „Hérna höldum við þeim í svolítið litlum einingum, safnskólinn verður stór 

eining og stærri vandamál, held ég.“ Viðmælendur voru sammála því að það væri 
kannski betra upp á félagslegu og námslegu hliðina og auðveldara að hafa valfög fyrir 
nemendur þegar það eru safnskólar. Viðmælendur sögðu að það væri gott að blanda 

aldurshópunum saman, burt séð frá því hvort skólarnir væru kenndir upp í 7. bekk eða 
10. bekk. Það eru líka vinabekkir þá eru ákveðnir árgangar eða bekkir sem hafa aðra 
árganga eða bekki sem vinabekki. Þar nota þau eldri nemendurnar sem fyrirmyndir fyrir 

yngri nemendur. Yngri nemendur geta þó verið fyrirmyndir líka. Æsa segir: „Þau [eldri 
nemendur] eru mjög meðvituð um það, um sína framkomu og hegðun til dæmis. Mér 

finnst það alltaf líka doldið jákvætt. Minni líkur á að þau detti í eitthvað rugl.“ Eldri 

nemendur eru oft virkjaðir í frímínútum, annars vegar sem gæslu og hins vegar til að 
aðstoða við leiki og passa að það sé enginn út undan. Dimmey og Tjörvi kenna bæði í 

skóla sem kenndur er frá 1. – 7. bekk. Þau eru sammála því að það sé frekar kostur en 

löstur að hafa unglingastigið sér. Nemendurnir hafa gott af því að vera elst í 7. bekk og 

fara yfir í annað umhverfi, „úr hreinum barnaskóla“ eins og Tjörvi orðar það, einnig hafa 

þau gott af því að vera yngst á unglingastiginu. Þegar skólinn er frá 1. – 7. bekk hafa þau 

ekki fyrirmyndir af unglingastiginu en stundum er vímuefnaneysla byrjuð þar og ýmsir 

„unglingastælar og unglingavandamál og vesen“, segir Dimmey. Ingi tekur undir það en 

hann vill meina að þessi „málefni unglinga“ séu farin að færast niður á miðstigið.  

4.1.2 Beinar vímuefnaforvarnir 

Beinar vímuefnaforvarnir eru aðgerðir sem hafa það markmið að hafa fyrirbyggjandi 

áhrif á vímuefnaneyslu nemenda en að mati viðmælenda er ekki mikið um slíkar 
aðgerðir á miðstigi í grunnskóla.  
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Viðmælendur voru allir sammála um að byrja ætti formlegar vímuefnaforvarnir á 
miðstigi grunnskóla. Þeir ræddu að sá árangur sem náðst hafi í að minnka 

vímuefnaneyslu í grunnskóla á undanförnum árum sé forvarnastarfi að þakka. Það þurfi 

ákveðna fræðslu en þó kom fram að þræða þurfi fína línu í forvörnum þar sem, börn 

eiga að vera börn sem lengst og ekki eigi að vekja áhuga hjá þeim á einhverju sem þau 

eru ekki farin að pæla í. Dimmey segir að það sé, sem betur fer, sjaldgjæft að nemendur 

á miðstigi séu farnir að neyta einhverra vímuefna. Hún sé samt alveg á því að 

vímuefnaforvarnir þurfi að byrja snemma. „Svona í 4., 5. bekk enda því fyrr sem að 

þetta kemst í undirmeðvitundina því áhrifaríkara ætti það ... eða já, ég myndi halda að 

það væri áhrifaríkara“. Ingi var á sama máli og sagði að vímuefnaforvarnir í 

grunnskólum þurfi að hefjast „... bara sem fyrst frá 4. bekk og upp úr. Það hugsa ég að 

sé ... já, svona eftir áramót í 4. bekk, þá er ágætt að fara taka þetta svolítið fyrir.“ Hjá 

Æsu kom einmitt fram að sem kennari hafi hún þurft að taka á reykingum hjá 
nemendum í 4. bekk. Í svörum Inga kom jafnframt fram að það væri margt sem hefur 
færst niður á miðstigið, eins og hlutir sem ungmennin taka eftir sem hann hélt að eldri 

krakkar fylgdust einungis með. Vegna þess væru forvarnir strax á þessum aldri 
nauðsynlegar. 

Æsa segist eiga pínu erfitt með að segja til hvenær eigi að hefja formlega 

vímuefnafræðslu „... ég myndi segja svona í 6., 7. [bekk], ... eins og með reykingar og 
áfengi og allt það“. Ynja telur einnig að æskilegast sé að byrja vímuefnaforvarnir á 

miðstigi grunnskólans, í 5. eða 6. bekk, 7. bekkur sé bara full seint. Hún segir að 
starfsmenn skólans sjái nemendur t.d. í 6. bekk sem eigi erfitt og séu með 
áhættuhegðun, bæði ADHD krakka en ekki síður „tölvustráka[r], þeir sýna ákveðið 

attitude ... sjálfstraustið minnkar, svo fara þeir í að finna sér nýjan hóp ... það er alveg 
hægt að ræða við krakkana ... um hvað er hollt og allt þetta". Ynja taldi að jafnframt 

þurfi beinar vímuefnaforvarnir inn í skólann á unglingsaldri. Þegar ungmennin fari úr 

vernduðu umhverfi grunnskólans inn í framhaldsskólana, þá þurfi þau að hafa þekkingu 
og sjálfstraust til að standa gegn vímuefnaneyslu. Með því að byrja vímuefnaforvarnir 

fyrr þá náist kannski til einhverra sem hefðu mögulega annars byrjað að neyta 

vímuefna.  

Tjörvi ræðir einnig um aldursmörk forvarnafræðslu. Hann telur að fræðsla sé ávallt 

af hinu góða en veltir fyrir sér hvort vímuefnaforvarnir eigi heima í barnaskóla eða 

hvort þær ættu að byrja í 8. bekk: „Ég held að við ættum að byrja ... að skrapa aðeins 

yfirborðið í 7. bekk ... það sé hið besta mál“. Hann minnist þess að þegar hann var á 

þessum aldri hafi ástandið verið talsvert verra en það er í dag. Nefnir til dæmis 
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reykingar en hann þakkar forvörnum og fræðslu fyrir árangurinn sem náðist í minnkun á 

reykingum. 

Átakið Tóbakslaus bekkur er fyrir nemendur í 7. bekk og á unglingastigi. 

Kennararnir þurfa að staðfesta fimm sinnum á ári að bekkurinn þeirra neyti ekki tóbaks. 

Ef einn nemandi prófar tóbak getur bekkurinn hans ekki tekið þátt og sá nemandi búinn 

að skemma fyrir öllum bekknum. Það getur leitt til útskúfunnar eða leiðinda. Það sé 

ekki í takt við stefnur gegn einelti sem er í grunnskólunum. Gerður telur að þyrfti að 

útfæra þetta átak á annan hátt enda er verið að kenna þeim að „koma vel fram við 

alla“. Að hennar mati finnst henni forvarnir geta komið þannig fram að fólk sem neyti 

vímuefna sé annars flokks: „Þetta er ekkert vera fólk, þetta er bara eitthvað sem maður 

ánetjast og er kannski bara erfitt að hætta“.  

Að mati viðmælenda er lítið sem ekkert er um utanaðkomandi 

vímuefnaforvarnafræðslur á miðstiginu í skólum þeirra. Marítafræðslu Magnúsar 
Stefánssonar þekktu viðmælendur en þeir segja að fræðslan hafi aðallega farið fram á 

unglingastigi en hefur stundum komið á miðstiginu. Þegar fræðslan hefur komið á 

miðstigið hefur hún meira snúist að tölvunotkun nemenda. Viðmælendur hafa ekki 
fengið vímuefnaforvarnafræðslu sem starfsmenn skólans síðustu ár en einhverjir höfðu 

einungis fengið fræðslu frá Maríta sem foreldri. Marítafræðslan hefur einnig verið 

kölluð til þegar vottar um neyslu hjá nemendum. Ingi segir að það hafi verið nemandi í 
skólanum hjá sér sem var kominn: ,,ansi langt út af sporinu.“ Í skóla Gerðar voru 

nemendur í 9. eða 10. bekk að óska eftir rafrettum í jólagjöf og eitthvað slíkt:  

Hann var kallaður til hann Maríta og það var bara acut fundur hérna með 
foreldrum. Það bara liðu nokkrir dagar þannig það var alveg soldið flott fannst 

mér, af því það var kominn einhver ómur að þessu og það var brugðist bara 
[smell með fingrum] svona við sko. Foreldrar eiginlega bara skyldaðir að 

koma, þannig það var mjög fínt. 

Jón Jónsson telja viðmælandur að sé góð fyrirmynd, hann hefur komið á unglingastigið í 
einhverja skóla og talað um að hann hafi náð sínum góða árangri því hann hafi látið 

áfengi og munntóbak vera. Einnig hafa heilsugæslur í einhverjum hverfum verið með 

fræðslu um 6-h heilsunnar.  

Nokkrir viðmælendur töluðu um að reynsla þeirra væri sú að nemendur sem stunda 

íþróttir byrja seinna að neyta vímuefna. Þrátt fyrir það hafa þau ekki alltaf jákvæðar 

sögur úr íþróttastarfinu því þar geta líka komið upp vandamál til dæmis tengt A- og B- 

liðum og jafnvel einelti. Oft er meiri áhersla á einstaklinginn frekar en samvinnu 
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hópsins. Einnig er oftar jákvæðari stemning og meiri drifkraftur þegar margir 

einstaklingar innan hópsins stunda íþróttir svokallaður „íþróttahópur“ að mati Inga. Það 

geti þó verið erfitt að vera hópurinn sem kemum á eftir svona íþróttahóp. Ingi segir: 

Svo heyri ég líka í [sveitarfélaginu], þar er hópur sem núna er í 10. bekk, 

afburða íþróttahópur en þá lendir hópurinn á eftir, er ekki jafn sterkur í 

íþróttum. Þar er komin upp aðeins einhver neysla. Þessir krakkar komast 

kannski ekki í liðið, fá ekki eins tækifæri á æfingum og brotna niður. 

4.1.3 Nemendaverndarráð mikilvægt úrræði  

Nemendaverndarráð er í öllum skólum viðmælenda og þeir ræddu mikilvægi þess að 

hafa það. Ef eitthvað kemur upp á í skólanum getur starfsfólk skólans leitað ráðlegginga 

hvernig hægt sé að snúa sér í tilteknum málum. Einnig getur Nemendaverndarráð tekið 
mál nemenda í sínar hendur og vísað því áfram til dæmis til félagsþjónustunnar eða 

barnaverndar. Sem dæmi má nefna ef grunur leikur um að heimilisaðstæður nemenda 

séu ekki ákjósanlegar eins og vanræksla, neysla á heimili eða ef nemandi er í 
áhættuhópi fyrir vímuefnaneyslu. Afskipti skólans er í raun og veru lokið þegar það er 

farið úr höndum Nemendaverndar. Ingi segir „... svo getum við tilkynnt aftur og aftur og 

aftur ef okkur sýnist svo. Þannig að það er svona leiðin sem við höfum“. 

Nemendaverndarráð fundar reglulega en það var misjafnt milli skólanna hversu oft 
það var. Einnig var aðeins misjafnt hverjir sitja í Nemendaverndarráði en það eru til 
dæmis skólasálfræðingar, skólahjúkrunarfræðingar, námsráðgjafar, skólastjórar, 

aðstoðarskólastjórar, deildarstjórar, félagsráðgjafar, fulltrúar félagsþjónustunnar.  

4.2 Það sem er ábótavant í vímuefnaforvörnum 

Í svörum viðmælenda um það sem er ábótavant í vímuefnaforvörnum í tengslum við 

grunnskólann komu fram eftirfarandi þemu: Þörf á fleiri fyrirbyggjandi 

forvarainngripum; Skortir samfellu í forvarnafræðslu; Skortir sérþekkingu og fræðslu 
um forvarnir í skólum; Fyrirmæli um forvarnaáherslu kemur aðallega „að ofan“; Skortur 

á kennsluefni; Vantar fleiri jákvæðar fyrirmyndir; Stuðningur sveitarfélags mikilvægur. 

Hér á eftir verður fjallað nánar um hvert þema.  

4.2.1 Þörf á fleiri fyrirbyggjandi forvarnainngripum 

Viðmælendur ræða einnig að vímuefnaforvarnir þurfi að vera fjölbreyttar og taka á 
mörgum þáttum til að höfða til sem flestra. Flestir viðmælendur nefndu að þörf væri 

fyrir ýmis konar námsefni til að styðja forvarnafræðslu í skólastarfi. Ingi nefndi til að 
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mynda að stutt myndbönd eða stuttmyndir væru hentug til að sýna inni í skólastofu til 

dæmis af YouTube eða Vimeo. Öpp gætu líka verið sniðug að hans mati. Ingi nefndi að 

einnig að það „væri góður kostur að senda hlekk heim og fjölskyldan beðin um að horfa 

á þetta saman. Það er alveg ein leiðin og ræða svo eftir hvað gerðist í myndbandinu“. 

Hann útskýrði að áður fyrr hefðu foreldrar nemenda í 1. og 7. bekk fengið 

foreldrafærninámskeið í langan tíma en nú hafi tímarnir breyst: „Það ... eru allir orðnir 

svo busy, komast ekki, mikið að gera. Gleyma því að þau eiga börn sem þau þurfa að 

hugsa um“. 

Allir eru viðmælendur meðvitaðir um hversu vandmeðfarin forvarnafræðsla er þar 

sem unga fólkið bregðist við slíkri fræðslu á mismunandi hátt. Ynja bendir til dæmis á 
að „það þurfi að passa að þau geti orðið eins og svampar á þetta því þau séu svo ung. 

Þetta sé fín lína en það megi alveg tippla aðeins á henni“. Mikilvægt sé því að fyrir liggi 

ákveðin viðmið um vímuefnaforvarnir og hvenær hver aldurshópur fái þær: „Í 5. bekk 
erum við með svona fræðslu, í 6. bekk er erum við með svona fræðslu, í 7. bekk erum 

við með svona og svo koll af kolli. Þannig að þetta sé stígandi í því“. Gerður tekur undir 

þetta og útskýrir að fólk geti túlkað slíka fræðslu á svo mismunandi hátt: „Þetta er 
ógeðslega viðkvæmt hvernig á að segja frá þessu ... þetta er pínu línudans sko“. Af 

framangreindum ástæðum ræddu bæði kennarar og skólastjórnendur um nauðsyn þess 

að leita í auknum mæli til utanaðkomandi aðila eða sérfræðinga. Æsa til dæmis 
rökstyður það á þann hátt að ef kennarar sinni forvarnafræðslunni finnist 

ungmennunum þetta vera „soldið píp í okkur kennurunum sem þeir þekkja svo vel“. 
Hennar eigin reynsla af forvarnafræðslu sé frekar neikvæð: „Stundum hef ég alveg lent í 
því ... ó boj“. Þegar hún var umsjónarkennari á unglingastigi kenndi hún nánast allar 

greinar og átti kenna vímuefnaforvarnir líka en hún fann að það væri ekki sniðugt. „Af 
því ... þau voru búin að læra of mikið inn á mig og þetta var bara enn eitt pípið í 

umsjónarkennaranum“. Hún lýsti því að þegar aðrir komi inn í skólann með fræðslu, 

eins og Maggi í Marítafræðslunni þá „sér maður það bara alveg ... [að] hann nær 
rosalega til þeirra ... Þau sjá það strax að þarna er einhver sem hefur reynslu, hann 

hefur prófað þetta. Hann veit hvað hann er að tala um ... Hann fær þau til að hlusta og 

það er það sem virkar".  

Ingi rökstyður einnig þörfina á að leita til utanaðkomandi sérfræðinga með því að 

benda á að kennarar geti kannski ekki orðið sérfræðingar í öllu og þar með væri betra 

að fá inn sérfræðinga á sviði vímuefnaforvarna.  

Ynja talar einnig um Maríta og nefnir að henni finnist sú fræðsla hafa breyst frá því 

að vera hræðsluáróður þar sem sýndir voru neytendur vímuefna sem lifðu af og virtust 
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ekki hafa skaðast af því, í það að vera með nálgun þar sem rætt er meira um 

áhættuþætti og fræðslan sé raunhæfari og markvissari. Ynja nefnir einnig að hægt sé að 

fá þekktar persónur sem hafa ekkert endilega glímt við einhvern vanda en hafa 

þekkingu á því eins og að hafa alist upp við eitthvað sem var ekki eðlilegt, eiga 

aðstandanda og hvernig þeir tókust á við það. Einnig mætti nálgast þetta á annan hátt: 

„Ég hef náð svona langt af því ég einmitt lét þetta vera”. Jón Jónsson hefur til dæmis 

komið árlega í hennar skóla með fyrirlestur varðandi munntóbak. Þar segi hann: „Ég hef 

haldið minni heilsu og allt þetta, vegna þess að ég hef látið þetta vera ... áfengi og 

munntóbakið“. Hún telur að „það væri alveg hægt að fara með það neðar, vera með 

einhvers konar idol sem að þeim finnst, af því að idol-ið þarf í raun og veru að hafa 

staðið sig vel. Það má ekki hafa fallið í gryfjuna og náð sér upp“. Æsa nefnir jafnframt að 

gott væri að tengja vímuefnaforvarnafræðslu við heilsugæsluna enda Heilsugæslan 

komi inn í skólann með H-6 verkefnið og ef það fjallaði einnig um vímuvarnir þá væri 
þarna inn einhver fagaðili sem sæi um forvarnastarf fyrir miðstigið“. 

Ynja segir að það þurfi að skila inn niðurstöðum úr rannsóknum til bæjarins um 

vímuefnaneyslu nemenda. Ef það kemur í ljós að stórt hlutfall nemenda sé að neyta 
vímuefna fer ákveðinn hópur af stað sem vinnur með það. Einnig ef það eru 

áhættuhópar eins og hefur sést varðandi rafretturnar: „... þá er reynt að búa til hóp í 

kringum þennan hóp sem er kannski að fara einhvert hérna niður í bæ að reyna koma 
þeim hingað, reyna að vinna með þau“. Dimmey tekur undir það og bætir við: „Ég 

myndi halda að fyrst og fremst áhersla á forvarnir á reykingar og já, eiginlega áfengi því 
ef að fólk sleppir því þá er kannski miklu minni hætta á að þau fari út í eitthvað annað, 
einhver sterkari efni“. 

Tjörva finnst vera svolítið andvaraleysi og segir að það þurfi oft eitthvað að gerast til 
að hlutirnir verið gerðir. Það sé oft staðið í reddingum og einblínt á það en ekki það 

jákvæða. „... þetta á bara eiga heima í unglingaskóla. Þessi afstaða sko, já, við þurfum 

ekkert að hugsa um þetta. ... það kemur alltaf til þess að reitingar verði þá er oft 

þannig, að það þarf oft eitthvað að gerast“. Ingi tekur undir það og sagði:  

Meðan að börnin eru södd og sæl og allir koma þokkalega óskaddaðir heim 

þá eru foreldrar bara sáttir. Það er ekki mikil pressa. Stundum vildi ég að 

foreldrar myndu sýna skólanum meira aðhald og pressu varðandi nám og 

óskuðu eftir fleiri atriðum eins og kynningu frá lögreglu eða eitthvað. 
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4.2.2 Skortir samfellu í forvarnafræðslu 

Í máli viðmælenda kom fram að það vantar ákveðna stefnu og skipulag í 

vímuefnaforvarnir, hvernig ætti að framkvæma vímuefnaforvarnir svo hægt væri að 

hafa ákveðinn grunn sem væri hægt að byggja ofan á. Ynju finnst vanta meiri heild inn í 
námsefnið svo það geti byggt ofan á hvert öðru. Það sé ákveðið námsefni fyrir hvern 

árgang: „Þannig að þetta sé stígandi í því“. Tjörvi tekur undir að það vanti meiri heild 

sem kallar á meira samstarf milli skólastiganna og segir því meiri fræðsla því betra. 
Tjörvi talar um að hann vilji meira samstarf milli síns skóla og skóla unglingadeildarinnar 

því hann telur að unglingadeildin hafi meira um vímuefnaforvarnir að segja og meiri 

skoðanir á því. Hann segir að samstarfið gæti verið á þessa leið: „ ... hvernig viljið þið fá 

börnin til ykkar, hvað viljiði að við verðum búin að segja þeim og í hvernig fræðslu viljið 
þið hafa það?“ Miðað við stöðuna eins og hún er núna fari það alfarið eftir skólum 

og/eða kennurum hvernig tekið er á vímuefnaforvörnum í grunnskólum. Þegar ábyrgðin 

liggur öll hjá kennurunum gæti það verið happ og glapp hvernig 
vímuefnaforvarnafræðslu sé sinnt. Það vantar ákveðna samfellu sem markar ákveðna 

stefnu. Það þurfi að vera skýrt hvernig vímuefnaforvarnirnar fari fram, á hvaða hátt, 

hvaða námsefni sé tekið fyrir og með hvaða aðilum. Það þarf að hafa rauðan þráð frá 
ákveðnum árgangi upp skólagönguna og alveg upp í framhaldsskólana því það má ekki 

hætta í 10. bekk. Æsa er hlynnt samfellu og vill sjá eitthvað koma „að ofan“. „[Það þurfi] 

að stýra og marka stefnu þannig að við fáum skýra stefnu í hendurnar. Eins og þetta er í 
dag er þetta soldið svona hipsumhaps hvað hver skóli er að gera“. 

Þrátt fyrir að samstarf milli skólastiga myndi aukast þyrfti einnig að auka samstarf 

milli skólakerfisins og heilbrigðiskerfisins því það eru nemendur sem glíma við 

heilbrigðisvandamál. Heilbrigðiskerfið og skólakerfið skarast víða, heilbrigðismálin eru 

orðin mörg og til að nám fari fram þurfi meðal annars líðan nemenda að vera góð: Ingi 

segir: „[Það] er hátt hlutfall nemenda sem glíma við vanlíðan, þannig að það er orðið 

stórt mál í öllum skólum. Fer eiginlega of mikill tími í það, skiljanlega mjög mikilvægur.“  

4.2.3 Skortir sérþekkingu og fræðslu um forvarnir í skólum 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á að vera áætlun sem kveður á um forvarnir innan 

hvers skóla, meðal annars vímuefnaforvarnir. Það vita samt ekki allir hvort það sé slík 

áætlun í þeirra skóla. Dimmey segist ekki vita um forvarnaráætlun í hennar skóla en 

taldi það vera í skólanum sem unglingadeildin er í. Ynja segir að námsráðgjafinn í 

hennar skóla stýri forvarnaráætluninni þar. Viðmælendur voru samdóma um að skortur 

væri á forvarnaáætlunum frá hendi skólanna og jafnframt væri lítil sem engin fræðsla 

um vímuefnaforvarnir fyrir starfsfólk skólans. Það væri undir hverjum kennara komið 
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hvernig hann afli sér slíkrar þekkingar. Kennara vanti námsefni um forvarnir og leiðsögn 

um hvernig eigi að standa að slíkri fræðslu og hvenær hún skuli fara fram. Æsa segist 

vera samfélagsfræðimenntuð en það hafi ekki verið neitt um vímuefnaforvarnafræðslu í 

hennar námi. Hún hafi þurft að finna sjálf út úr því hvernig hún kæmi forvarnafræðslu á 

framfæri við sína nemendur. Hún byrjaði að kenna í Reykjavík en fór seinna að kenna 

úti á landi. Æsa telur sig heppna að hafa byrjað að kenna í Reykjavík því þar hafi hún 

getað sótt sér námskeið um forvarnastarf. 

En það er undir okkur komið, bæði hvort við höfum tök á því að afla okkur 

þekkingar í gegnum námskeið eða fyrirlestra sem eru í boði einhvers staðar 

annars staðar. Þetta var svo ekkert í boði úti á landi en ég var sem betur fer 

búin að taka pakkann í bænum. Þannig að ég var alveg þokkalega vel stödd 

þar ... Það er ennþá verra að vera langt úti á landi eins og á Austfjörðum, þar 

kostar skrilljón sinnum meira að fá fyrirlesara og það að sunnan. Þá þarf að 
borga flug og svona, fáránlega erfitt. Maður fann soldinn mun á því að vera í 
bænum eða fyrir austan upp á það að gera. 

Tjörvi segist ekki hafa lært neitt um vímuefnaforvarnarfræðslu en hann hafi kennt 
eitthvað um forvarnir „í gamla daga“ í líffræði. Í starfi sínu sem skólastjóri hafi hann 
farið á fyrirlestra hjá Rannsóknum og greiningu sem hafi verið með ýmsar rannsóknir. 

Hann bætti við: „Við erum ekki með alveg sér áætlun per se en ... það er til áætlun [þar] 
sem það er rétt skautað yfir þessi mál.“ Tjörvi segir að það hafi ekki komið upp nein 

vímuefnamál hjá þeim síðustu árin en hann telur þetta aðallega vera vandamál þegar 

nemendur fara í framhaldsskóla. Ynja segist hafa fengið vímuefnaforvarnafræðslu sem 
foreldri. Aftur á móti hafi hún ekki fengið fræðslu síðustu ár sem starfsmaður skólans 

en hún hafi unnið stutt í skólanum. Hún segir að „unglingadeildarkennararnir haf[i] 

alveg farið á einhvers konar námskeið og annað en heilt yfir skólasamfélagið hjá okkur 

þyrftum [við] að bæta inn í okkar lýðheilsuáætlun [að kalla] inn alls konar fyrirlestra 

eitthvað starfsfólk“. 

Viðmælendur tala um að vímuefnaforvarnir geti verið flóknar, það sé ekki sama 

hvernig staðið sé að þeim eða hver geri það. Viðmælendur ræddu í því sambandi að 

bjóða þyrfti kennurum upp á námskeið þar sem gefin væri leiðsögn um nálgun í 
forvörnum og hvað væri við hæfi að ræða við nemendur og hvenær. Margir nefndu að 

hægt væri að koma vímuefnaforvörnum fyrir inni í í lífsleiknitímum, líffræði eða öðrum 

námsgreinum. Slík kennsla þyrfti ekki endilega að vera föst í stundatöflu þó það væri 
líklega áhrifaríkast að hafa hana sem fastan lið. Hjá Ynju kom einnig fram að mikilvægt 
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væri að nemendur ynnu með slíkar vímuefnaforvarnir, að láta þau lesa sér til og vinna 

verkefni. 

Viðmælendur ræddu að þeir hefðu oft áhyggjur af nemendum á yngsta stigi og/eða á 

miðstigi, að þau væru í áhættuhópi fyrir vímuefnaneyslu. Misjafnt var hvort 
viðmælendur þekktu áhættuþætti vímuefnaneyslu en þeir sem þekkja ekki 

áhættuþættina segjast fá ákveðna tilfinningu um suma nemendur sérstaklega því þau 

vita að baklandið er ekki eins sterkt og það ætti að vera. Dimmey tekur undir það og 
segir: „Það er náttla baklandið sem skiptir öllu máli algjörlega númer 1, 2 og 10! Það er 

baklandið, hvernig heimakosturinn er.“ Ynja segir að skólakerfið sé mjög vængbrotið ef 

heimilisaðstæður nemenda eru slakar. Æsa er á sama máli og segir: „Oftar en ekki er 
þetta líka sambland af félagslegum aðstæðum heima fyrir, því miður. Við reynum eins 

og við getum en stundum erum við bara að berjast við vindinn með sum tilfelli, því 

miður“. Úrræðið sem starfsfólk skólans hefur er að herja á barnavernd til þess að fara 
inn á heimilin. Viðmælendur tala um að það sé mikil brotalöm í kerfinu, allt taki langan 

tíma og það sé langur biðlisti þrátt fyrir að málum sé forgangsraðað. Sum mál þola litla 

sem enga bið en vegna þess hve þungt kerfið er, gengur allt hægt. Það gengur aðeins 
hraðar ef nemendur óska eftir inngripi sjálfir. Þegar beiðnir eru lagðar inn fyrir 

greiningum, inngripum og því sem þarf að gera tekur það, að mati Dimmeyjar, „... 

óstjórnlega langan tíma að það hálfa væri nóg.“ Ynja segir að nemendur týnist í kerfinu, 
sumir nemendur eru í skólaforðun þó þau sé ekki endilega í vímuefnaneyslu. Ynja þekkir 

þetta af eigin raun því hún á barn sem glímdi við þennan vanda en hún segir það hafa 
verið henni til happs að vera kennari og þekkja inn á barnavernd og geta nýtt sér það. 
Hún er viss um að ef hún hefði ekki haft þá vitneskju sem hún hafði, hefði hún fengið 

litla sem enga hjálp. Hún telur að ástandið sé verra í dag, einnig veit hún um foreldra 
sem hringja og biðja um aðstoð, meira að segja í neyðarsíma og þess háttar en það er 

mannekkla þó allir séu að vilja gerðir: „Það er bæði, þetta er stærri hópur og aðgengi er 

orðið margfalt auðveldara en það var fyrir þetta mörgum árum, 10 árum síðan eða 
eitthvað. Ég held að þetta sé flóknara og kerfið er þungt, því miður, það er bara 

þannig.“ 

4.2.4 Fyrirmæli um forvarnaáherslu kemur aðallega „að ofan“ 

Viðmælendur voru sammála um að það vanti ákveðna stefnu í málum 
vímuefnaforvarna. Það er engin stefna sem ríkir í landinu eða sem kemur frá ríkinu, sem 

gerir kennslu í þeim málefnum ekkert auðveldara fyrir. Það eru einhver atriði sem koma 
frá skóla- og frístundasviði sem skólarnir eiga að fylgja en það er engin eftirfylgni með 

þeim. Einnig eru ákveðin atriði varðandi vímuefnaforvarnir í Aðalnámskrá grunnskóla 
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sem á að kenna en ekki sagt hvenær sú kennsla eigi að fara fram að hvernig. 

„Aðalnámskráin hefur ekki verið að hjálpa og það þyrfti að setja stefnu.“ Að mati Æsu. 

Einnig fer bunkinn sí stækkandi með atriðum í Aðalnámskrá grunnskóla sem á að kenna 

í grunnskólum landsins. Ingi segir það vera orðið svo mikið að þau muni aldrei komast 

yfir það að kenna það allt svo það þarf að forgangsraða og ákveða hvað eigi að kenna 

og hverju eigi að sleppa. „Ég held að við séum, heilt yfir, á góðum stað. Við sjáum það 

líka alveg á tölum yfir krakka sem eru í óreglu eða eru að neyta ávana- og fíkniefna, í 

drykkju.“ Æsa segir að hún hafi búið í Danmörku og þar sé horft öfundaraugum til 

Íslands varðandi að áfengi sé ekki selt í matvörubúðum á Íslandi en Danir glíma við 

mikla unglingadrykkju. Það er auðvelt að nálgast áfengi í Danmörku svo Æsa vill alls ekki 

að áfengisfrumvarpið, svokallaða, fari í gegn á Alþingi. Einnig vill hún að það verði sett 

einhver stefna. 

Hvernig ætla stjórnvöld í landinu að marka forvarnastefnu landsins. Nú til 
dæmis, inn á Alþingi, sem fer alveg þvert á okkur, frumvarpið góða [um sölu 
áfengis í matvöruverslunum], að þetta er ekki beint liður í að efla forvarnir 

hérna hjá okkur. Og ég er pínu vonsvikin með ríkið ef þeir ætla að setja þetta 
í gegn, því þá eru þeir soldið að segja I don‘t give a shit að þið bara sjáið um 
þetta. þetta kemur okkur ekki við. Mér finnst það rosalega skrítin stefna í 

landinu okkar ef að ríkið ætlar ekki að marka neina stefnu í forvörnum. ... 
Við ætlum bara að hafa þetta svona, við ætlum ekki að auðvelda fólki að 

komast í áfengi eða önnur vímuefni. Við ætlum bara pínu að gera fólki erfitt 

fyrir. Og við ætlum að vera með forvarnir en hvernig þær eru, það verða þeir 
líka soldið að spá og spekúlera í. Eru þeir tilbúnir að gefa peninga í það til 

dæmis? Því það eru fullt af flottum samtökum sem eru að berjast soldið hérna 

en þyrftu kannski meira að koma sér áfram. 

4.2.5 Skortur á kennsluefni fyrir nemendur og kennara 

Viðmælendur segja að það vanti fyrirmæli og markvisst námsefni í vímuefnaforvörnum. 

Þrátt fyrir að Aðalnámskrá grunnskóla nefni vímuefnaforvarnir er ekki sagt hvenær þær 

eigi að hefjast eða hvernig eigi að fara með slíka fræðslu þannig það sé mjög óljóst. Það 
er algjörlega undir skólunum og kennurunum komið hvernig þeir framkvæmi slíka 

fræðslu en þeir þurfta oftar en ekki að finna út úr því sjálfir. Viðmælendum finnst þeir 

of oft vera þannig að þeir þurfi að finna upp hjólið varðandi námsefni. Dimmey segir: 

„Ef maður fengi eitthvað í hendurnar, ef maður þyrfti ekki endalaust að vera að finna 
upp hjólið. Það er svolítið gjarnt á að segja „jæja, nú þarf að gera þetta“ og svo eigum 
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við að finna út úr því.“ Æsa segir að þau fái í raun kröfu um að kenna eitthvað en þeirra 

sé valið hvernig eigi að útfæra það og þess háttar. Einnig finnst þeim stundum vanta 

námsefni til dæmis í lífsleikni og að þau tækju markvissum vímuefnaforvörnum 

fagnandi. Dimmey segir: 

Það er brjálæðislegur tími sem fer í það [að vera alltaf að finna upp hjólið]! 

Þannig að ef maður fengi kannski kennsluefni, leiðbeiningar, vísanir á 

myndbönd eða þau séu búin til eða búið til kennsluefni og alls konar að þá 

sé ég það bara góða viðbót, bara kost! 

Það þyrfti því ekki endilega að vera mikil viðbót fyrir kennarana. Viðmælendur vilja fá 

eitthvað námsefni sem er niður neglt í hendurnar sem er tilbúið og leiðbeiningar 

hvenær eigi að hefja vímuefnaforvarnir og hvernig þær eigi að fara fram. Þau vilja vita 

hvenær fræðslan eigi að vera formleg eins og hún þyrfti kannski að vera. Þau vilja sjá 

eitthvað sem leiðir þau áfram og aðstoðar þau við hvað þau eigi að segja eða hvað þau 
eigi ekki að segja. Þegar þau verða komin með ákveðið námsefni í hendurnar geti það 
verið stýrandi. Þegar það eru ákveðnir kaflar til dæmis um tóbak, áfengi, fíkniefni og 

þess háttar stýri það þeim svolítið en Æsa segir að það þurfi „ ... alltaf að bæta einhverju 
við.“ Einnig segir hún að vímuefnaforvarnir séu stór pakki til að fjalla um og sér þætti 
æskilegast að hafa þetta á formlegan hátt en það vanti. Það komi engin fyrirmæli frá 

stjórnvöldum en hún segir að það þurfi að koma þaðan. Það er örlítið komið inn á 
vímuefni í námsefni í líffræði fyrir 7. bekk en það er undir hverjum kennara komið 

hvernig hann tæklar það.  

4.2.6 Vantar fleiri jákvæðar fyrirmyndir 

Foreldrar eru helstu fyrirmyndir barna sinna og skipta lang mestu máli. Börnin læra 
heima hjá sér það sem skiptir mestu máli eins og „góðan daginn, takk fyrir, verði þér að 

góðu, gjörðu svo vel.“ Segir Ingi. Viðmælendur voru sammála um að þeir nemendur 

sem ættu ekki góðar fyrirmyndir heima fyrir þá gæti skólinn verið mjög mikilvægur. 
Dimmey segir ástæðuna vera vegna þess „... að þeir geta þá kynnt heilbrigðar 

fyrirmyndir til sögunnar og kennt kannski annan hugsunarhátt en þau þekkja.“ Ynja 

tekur undir það og segir að „... góður kennari er sko bara alveg ótrúlega mikilvægur í lífi 
barnsins af því, ef þú nærð til hans þá getur kennari haldið þessu barni, þó það búi við 

erfiðar aðstæður, þá getur kennarinn verið bjargvætturinn.“ Þegar það hefur verið 

vímuefnaforvarnafræðsla í boði fyrir foreldra hafa þeir ekki nýtt það nógu vel, stundum 

hefur það byrjað vel en dvínað með tímanum. Einnig eru það alltaf sömu foreldrarnir 
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sem mæta en það eru yfirleitt foreldrarnir sem eiga „... þægilegustu börnin, eins og 

maður segir, en ekki endilega þeir sem mæta sem þurfa virkilega á því að halda að leita 

sér aðstoðar og vita hvert þeir eiga að leita.“ Segir Ynja.  

Á miðstigi og unglingastigi fara félagar nemendanna að hafa meiri áhrif á hvort 
annað og foreldrarnir hafa ekki lengur eins mikil áhrif á börn sín og þeir höfðu. 

Nemendur geta því verið fyrirmyndir fyrir hvort annað, aðallega eldri nemendur fyrir 

yngri þó það geti alveg verið í hina áttina líka. Eldri nemendur verða þá meðvitaðari um 
hegðun sína. Eldri nemendurnir eru mjög góðar fyrirmyndir að mati Inga, sérstaklega 

því það er engin óregla eða vímuefnaneysla hjá þeim. Ingi veltir fyrir sér hvert hlutverk 

skólans sé í forvörnum. Hann segir að skólinn eigi auðvitað að sinna forvörnum en 
börnin læri heima það sem skipti mestu máli: 

Ég er ekki að segja að skólinn skorist undan ábyrgðinni en nemandinn eða 

börnin okkar eru samstarfsverkefni og foreldrarnir þekkja börnin miklu betur 
en við. Það er alltaf þannig. Þau koma með skildina af heiman þarna og það 

er ekki nema ákveðið langt sem við náum. 

Viðmælendur voru sammála að það geti verið gott að fá utanaðkomandi jákvæðar 
fyrirmyndir inn í skólann sem halda fyrirlestra fyrir nemendur, einhver sem hefur ekki 

neytt vímuefna og talar um árangurinn sem einstaklingurinn náði vegna þess að hann 

lét vímuefni vera. Einnig getur það verið einstaklingur sem ólst upp við eitthvað sem var 
ekki eðlilegt eða á aðstandanda og sagt frá hvernig hann tókst á við það.  

4.2.7 Stuðningur sveitarfélags mikilvægur 

Skólakerfið er fjársvelt og skólarnir þurfa sjálfir að standa fyrir kostnaði til dæmis með 

að fá utanaðkomandi vímuefnaforvarnafræðslu. Oft er ekki til fjármagn til þess því það 

er barist um hverja einustu krónu og vímuefnaforvarnir eru ekki fremstar í 

forgangsröðuninni. Einnig eru skólahverfin mis þung, hóparnir misjafnir og þurfa mis 

mikla fyrirhöfn þyrftu að fá fjármagn frá sveitarfélögunum eftir því. Viðmælendur voru 

sammála um að það myndi létta mikið undir ef sveitarfélögin myndu styrkja skólana. 

Æsa myndi vilja að þetta myndi breytast „... og fá meira að ofan, frá ríkinu, til að fá 

þetta markvissara eins og þetta þarf að vera.“ Það eru til fullt af samtökum sem eru líka 

að berjast við fjármagnsskort en þyrftu kannski meira að koma sér áfram. Hverfa 

samsetningarnar eru misjafnar þó að allt fólk geti glímt við vímuefnavanda. Mis margar 
félagslegar íbúðir eru í hverfum og mis mikið um tungumálaörðugleika. Ynja vann til 

dæmis í öðrum skóla en hún gerir nú og hún telur að 30% nemenda hafi komið frá 
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heimilum sem glímdu við félagslegan vanda auk 20% sem voru innflytjendur eða af 

erlendu bergi brotin svo hún sagði að þá er 50% skólans komið, samstillingin hafi verið 

allt önnur og vandinn meiri. Hún segir: „Skólahverfin eru misþung. Þau þyrftu náttla þá 

líka að fá bara mis mikinn pening út frá því, í svona verkefni“. Einnig segir hún að 

hóparnir séu misjafnir og sumir þurfi meira effort.“ 
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5 Umræða og ályktanir  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar saman í 

fræðilegt samhengi. Einnig verður rannsóknarspurningunni, sem var lagt upp með 

svarað, þar sem spurt var: Hver er sýn kennara á miðstigi og skólastjórnenda á því 
hvenær skuli byrja vímuefnaforvarnir í grunnskólum og hvernig sé best að standa að 

slíkri vinnu? Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru í fyrsta lagi að stefna stjórnvalda í 

forvörnum þurfi að vera skýrari og stuðningur sveitarfélaga sé mikilvægur fyrir skólana. 
Í öðru lagi að forvarnaáætlanir skóla vanti þannig að það vanti samfellu í 

forvarnafræðslu. Í þriðja lagi skorti sérþekkingu og fræðslu til starfsmanna um forvarnir. 

Í fjórða lagi sé skortur á kennsluefni og fyrirbyggjandi forvarnainngripum auk þess vanti 
fleiri jákvæðar fyrirmyndir fyrir börn og ungmenni. Í fimmta lagi að hefja skuli óbeinar 

vímuefnaforvarnir strax í upphafi grunnskólans, styrkja verndandi þætti eins og 

sjálfstraust þeirra, félagsþroska og skapa þeim jákvæðar fyrirmyndir. Formlegar 
forvarnir sé síðan gott að hefja á miðstigi og kynna mismunandi tegundir þeirra í 
samræmi við aldur og þroska barnanna. Nemendaverndarráð og fleiri stuðningsúrræði 

innan skólanna séu auk þess mikilvæg úrræði til þess að tryggja snemmbær inngrip og 
að gripið sé inn í áður en vandi skapast hjá börnunum.  

5.1 Stefna stjórnvalda í forvörnum og stuðningur sveitarfélaga 
Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að sveitarfélög beri ábyrgð á 

framkvæmd, rekstri og kostnaði almennra grunnskóla í þeirra sveitarfélagi. 
Viðmælendur töluðu um hvað skólakerfið væri fjársvelt. Það væri barist um hverja 

krónu og þyrfti að forgangsraða ýmsu varðandi kennslu og vímuefnaforvarnir væru ekki 

efst á lista. Til að fá utanaðkomandi vímuefnaforvarnafræðslu þarf skólinn að greiða 
sjálfur slíkan kostnað. Skólahverfin eru mis þung og þarf mis mikla fyrirhöfn fyrir 

hópana enda misjafnir. Það þurfi því að koma inn fjármagn frá sveitarfélögunum til að 

sinna slíku. Samkvæmt Rafni M. Jónssyni o.fl. (2013) hafa komið fram áherslur um 
mikilvægi vímuefnaforvarna í stefnuyfirlýsingum ríkisstjórna. Einnig hafa komið 

ábendingar og tillögur að stjórnvöld marki skýra og markvissa stefnu. Slík stefna gefur 

skýr skilaboð til samfélagsins hvernig draga megi úr andlegum, félagslegum og 
líkamlegum skaða auk kostnaði einstaklinga, fjölskyldna, fyrirtækja og samfélagsins. 

 Það er ekki gott að skólakerfið sé fjársvelt en þar er verið að mennta unga fólkið 

sem á framtíðina fyrir sér og mun taka við af næstu kynslóðum. Vímuefnaforvarnir 
virðast ekki vera ofarlega á lista en það er ekki gott fyrir þá nemendur sem þyrftu 
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virkilega á þeim að halda. Stuðningur sveitarfélaganna er greinilega mikilvægur til að 

styrkja við kostnað skólanna. Mögulega er kostnaðurinn sem fer í að styrkja 

vímuefnaforvarnir peningur sem skilar sér til baka því þá eru mögulega færri sem fara í 

vímuefnaneyslu með tilheyrandi kostnaði og vanda. Stjórnvöld þurfa að setja skýra 

stefnu sem hægt er að fara eftir til að búa til rauðan þráð í vímuefnaforvörnum. 

5.2 Vantar forvarnaáætlun í skóla og samfellu í forvarnafræðslu 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2013) segir í Aðalnámskrá grunnskóla að það sé 
eitt hlutverk grunnskólans að vinna markvisst að almennum forvörnum gagnvart tóbaki, 

áfengi og öðrum vímuefnum. Það skal gert meðal annars með því að gera 

forvarnaáætlun sem tekur á vímuefnaforvörnum. Einnig á að vera áætlun um hvernig 
skólastofnanir bregðast við vanda sem upp kann að koma tengdum slíkum málum. 

Áhersla er að slík forvarnaáætlun sé kynnt öllum aðilum skólasamfélagsins; starfsfólki, 

foreldrum og nemendum. Miðað við svör viðmælenda voru ekki allir viðmælendur vissir 
hvort það væri forvarnaáætlun í sínum skóla en þeim fannst hana vanta. Viðmælendum 
finnst staðan nokkurn veginn í lagi og enginn sé að gera athugsasemdir. Þeir telja að 

það ríki andvaraleysi því þeir telja að vandinn sé ekki hjá þeim. Það eru einhver atriði 

sem koma frá skóla- og frístundasviði sem skólarnir eiga að fylgja varðandi 
vímuefnaforvarnir en það er engin eftirfylgni með þeim. Það sem kemur fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla að það þurfi að sinna vímuefnaforvörnum en hvorki hvenær 
né hvernig, sem hjálpi lítið að mati viðmælenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Viðmælendur nefndu að atriðin sem þarf að kenna 
samkvæmt Aðalnámskránni fari fjölgandi og það þarf að forgangsraða hverju eigi að 

kenna og hverju eigi að sleppa.  

Lög um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að sveitarfélög beri ábyrgð á auknu 
sambandi milli leikskóla og grunnskóla og hins vegar milli grunnskóla og framhaldsskóla. 

Viðmælendum finnst vanta skýra stefnu „að ofan“ sem sagt frá ríkinu sem eigi að ríkja í 

landinu varðandi vímuefnaforvarnir. Að auki vanti samfellu, stefnu og skipulag hvernig 
eigi að framkvæma vímuefnaforvarnir. Það þurfi að hafa ákveðinn grunn til þess að 

byggja á, hafa ákveðinn stíganda svo það sé hægt að hafa ákveðna fræðslu í 5. bekk, 

aðra fræðslu sem byggir á fyrri fræðslu í 6. bekk og svo koll af kolli. Viðmælendur vilja 
því hafa meira samstarf milli skólastiganna auk þess að hafa meira samstarf milli 

skólans og heilbrigðiskerfisins enda séu margir nemendur sem glíma við 

heilbrigðisvandamál. Heilbrigðiskerfið og skólakerfið skarast víða, heilbrigðismálin eru 

orðin mörg og til að nám fari fram þarf líðan nemenda að vera góð. Viðmælendur velta 
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fyrir sér hvernig stjórnvöld í landinu vilja marka forvarnastefnu landsins en umræðan 

um frumvarpið um áfengi í matvöruverslanir hefur verið hávær í þjóðfélaginu og eru 

viðmælendur alfarið á móti því að það verði samþykkt.  

Forvarnaáætlunin sem Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um virðist ekki vera skila 
þeim árangri sem hún ætti að vera skila. Sumir viðmælendur vissu ekki einu sinni af 

slíkri áætlun. Það virðist vera lítið pælt í vímuefnaforvörnum, það sé andvaraleysi og 

meðan enginn geri athugasemd virðist það vera í lagi. Það er oft þetta viðhorf að það 
þurfi alltaf eitthvað að gerast til þess að sé tekið á málunum. Það ætti kannski frekar að 

hugsa fram í tímann og nýta áætlunina sem á að vera í öllum grunnskólum og 

fyrirbyggja, ekki bíða eftir að það verði vandi eða búa til vanda. 

5.3 Skortur á sérþekkingu og fræðslu fyrir starfsmenn 

Lög um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að sveitarfélög beri ábyrgð á auknu samstarfi 

skóla við utanaðkomandi aðila sem séu sérfræðingar. Viðmælendur segja að kennarar 

geti ekki verið sérfræðingar í öllu og því geti verið gott að fá utanaðkomandi aðila til að 
koma með vímuefnaforvarnafræðslu inn í skólana. Viðmælendur segja að það sé hætta 

á því að nemendur taki ekki mark á kennurunum sínum þegar þeir fara með 

vímuefnaforvarnafræðslu. Viðmælendur telja áhrifaríkara að fá einhvern 
utanaðkomandi sem nær til þeirra og nefndu til dæmis Magnús Stefánsson í 
Marítafræðslunni. Þau sögðu að Marítafræðslan hafi breyst, fyrst hafi hún verið 

hræðsluáróður þar sem voru sýndir neytendur vímuefna sem höfðu lifað það af en eins 
og kom fram hjá ICSRA (2015) að vímuefnaforvarnir áður fyrr einblíndu á skaðsemi 
vímuefnaneyslu og virkaði ekki nógu vel. Nú finnst viðmælendum Marítafræðslan hins 

vegar taka meira á áhættuþáttum og vera raunhæfari og markvissari fræðsla. Diljá 

Ámundadóttir o.fl. (2014) segja að á aldrinum 10 – 12 ára breytist ýmislegt hjá 
börnunum eins og til dæmis fyrirmyndir.  

Viðmælendur voru sammála að það sé lítil sem engin fræðsla fyrir starfsfólk 

skólanna og ef þau vilja fá einhverja fræðslu þurfa þau að finna út úr því sjálf. Auk þess 
voru þau sammála um að það vanti kennsluefni fyrir vímuefnaforvarnir. Þau töluðu um 

að þau þyrftu of oft að vera að finna upp hjólið. Ef þau fengju viðeigandi kennsluefni 

væri það stýrandi og myndi hjálpa í því hvenær ætti að byrja vímuefnaforvarnir og 
hvernig þau ættu að fara að því, hvað væri viðeigandi að fjalla um og þess háttar. Það 

þyrfti ekki endilega að vera mikil viðbót fyrir þau ef þau fengju þetta tilbúið í hendurnar. 

Þau telja að það yrði árangursríkast ef vímuefnaforvarnir væru fastar í stundatöflu en 
það mætti einnig setja þær sem hluta af lífsleikni kennslu eða líffræði kennslu. 
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Viðmælendum finnst einnig kjörið að hafa eitthvað til að grípa í eins og stutt myndbönd 

til að láta nemendur horfa á eða jafnvel sem þau horfa á heima hjá sér með foreldrum 

og ræða svo í skólanum. Það væri einnig hægt að hafa öpp og láta nemendur vinna 

verkefni. Viðmælendur voru sammála um að vímuefnaforvarnir þurfa að vera 

fjölbreyttar og taka á mörgum þáttum til að höfða til sem flestra. 

Mikið var rætt um að fá utanaðkomandi aðila meðal annars því kennarar geta 

ekki verið sérfræðingar í öllu auk þess að nemendur hætta að taka mark á kennaranum 
sínum. Það virtist vera pínu óöryggi kennaranna að fara út í vímuefnaforvarnir en það 

getur verið því það virðist lítið vera í boði fyrir þá ef þeir vilja afla sér fróðleiks um 

vímuefnaforvarnir. Það sé mikið vesen, þeir þurfi að finna út úr því sjálfir en það myndi 
breyta miklu ef þeir fengju tilbúið kennsluefni í hendurnar. 

5.4 Skortur á kennsluefni, fyrirbyggjandi forvarnainngripum og 

jákvæðum fyrirmyndum 

Börn og ungmenni sem taka þátt í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi deila gildum 
og markmiðum með hóp. Einnig veitir það betri andlega líðan og börnin og ungmennin 

eru líklegri til að tileinka sér heilbrigðan lífstíl sem hefur áhrif á sjálfsmynd og námsgetu. 

Rannsóknir og greining (2015) hafa komist að því að neysla á hollum mat og regluleg 
hreyfing samtímis minni neyslu á sælgæti og skyndibitafæði hefur áhrif á sterkari 

sjálfsmynd og frammistöðu í skóla. Allir skólarnir eru heilsueflandi grunnskólar og er 
hlutverk kennaranna meðal annars að miðla þekkingu til nemenda um heilbrigða 
lífshætti og leiðir við að tileinka sér þá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Að mati viðmælenda er alveg hægt að ræða við nemendur um hvað sé hollt og slíkt. 

Ákveðinn hópur nemenda er farinn að sýna ákveðna áhættuhegðun og viðhorf þeirra 

hefur breyst auk þess að sjálfstraustið þeirra hefur minnkað. Magnús Stefánsson hefur 

komið inn með Marítafræðsluna á miðstiginu en það hefur aðallega snúið að 

tölvunotkun. Barry o.fl. (2016) segja að árangursríkir þættir í forvörnum gegn 

áfengisneyslu meðal barna og ungmenna eru til dæmis að byggja á fræðilegum grunni, 

félagsleg áhrif, veita starfsfólki kringum börnin og ungmennin þjálfun og stuðning. 

Einnig að leggja áherslu á að fresta því að ungmenni byrji að neyta áfengis, að koma í 

veg fyrir áhættuhegðun ungmenna, bæta virkni í skóla og draga úr neyslu ungmenna ef 

hún er til staðar.  

Diljá Ámundadóttir o.fl. (2014) segja að rannsóknir hafi sýnt að börn með slakan 

námsárangur og óviðeigandi félagslega hegðun á aldrinum 7 til 9 ára eru líklegri til að 
glíma við vímuefnavanda þegar þau eru um 14 eða 15 ára gömul. Viðmælendum finnst 
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vera mikilfengi í líðan nemenda og að þeir finni sér áhugasvið, geti unnið með eigin 

tilfinningar og náð ákveðinni ró. Nemendum verður að líða vel til að þeir geti stundað 

nám og þá skipta einkunnirnar engu máli. Viðmælendur voru ekki alveg sammála um 

hvort það hefði forvarnalegt gildi að hafa unglingadeildina sér eða með yngsta- og 

miðstiginu. Þeir sem kenndu í skóla sem er frá 1. – 10. bekk vildu hafa unglingadeildina 

með yngri nemendum því þá væru vandamálin minni og þau næðu unglingadeildinni í 

minni einingum. Þeim fannst það samt sniðug hugsun upp á námslegu hliðina til dæmis 

upp á valfög að gera og hitta fleiri félaga. Þeir sem kenndu í skóla sem er kenndur frá 1. 

– 7. bekk vildu hafa unglingastigið sér. Þeim finnst gott að yngri nemendurnir hafi ekki 

fyrirmyndir af unglingastiginu og sögðu að það væri stundum byrjuð vímuefnaneysla 

þar og ýmsir sælar, vandamál og vesen sem fylgdu ungmennunum. Sumir nefndu að 

þessi málefni unglinga væru farin að færast yfir á miðstigið. 

Umboðsmaður barna (2014) nefnir dæmi um hvernig sé hægt að vinna 
forvarnastarf og nefnir meðal annars jákvæðar fyrirmyndir. Viðmælendur töluðu um að 

nemendur þyrftu jákvæðar fyrirmyndir eins og Jón Jónsson sem hefur farið í einhverja 

skóla með fyrirlestra og talað um hvað hann hefur náð góðum árangri án vímuefna. 
Einnig mætti vera einhver sem hefur alist upp við óæskilegar aðstæður eða verið 

astandandi og getur talað um sína reynslu, það má ekki vera einhver sem hefur neytt 

vímuefna og náð sér svo á strik. Diljá Ámundadóttir o.fl. (2018), Umboðsmaður barna 
(2014), Rannsóknir og greining (2015) segja að á kynþroskaaldrinum fari félagarnir að 

vera meiri fyrirmyndir og áhrifavaldar en foreldrarnir og foreldrarnir fari að skipta 
minna máli. Vinahópar geta haft mismunandi áhrif á einstaklinga, góður vinahópur 
getur haft jákvæð áhrif og hvatt til góðrar hegðunar. Þetta er í takt við svör viðmælenda 

þar sem viðmælendur töluðu um að foreldrarnir væru helstu fyrirmyndir barna sinna og 
skiptu lang mestu máli auk þess að börnin læra heima hjá sér það sem skiptir mestu 

máli eins og að bjóða góðan dag og að þakka fyrir sig. Þau koma með skildina að 

heiman enda þekki foreldrar börnin sín best. Viðmælendur töluðu um að skólinn gæti 
verið ótrúlega mikilvægur, og ekki síst kennarinn, fyrir nemendur sem búa ekki við 

ákjósanlegar aðstæður. Kennararnir geta kynnt heilbrigðar fyrirmyndir og annan 

hugsunarhátt fyrir þeim nemendum sem eiga foreldra sem eru ekki bestu 
fyrirmyndirnar. Góðir kennarar geta verið bjargvættir barna í slæmum aðstæðum. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2013) segir í Aðalnámskrá grunnskóla að 

hlutverk skólans sé meðal annars að vinna með gildi fyrirmynda fyrir nemendur. 
Ingibjörg Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson (2013) segja að það sé mikilvægt 

að byrja strax að hafa áhrif á viðhorf og hegðun nemenda áður en það verður að lífsstíl. 
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Kennarar geta auðveldlega haft áhrif á viðhorf og hegðun nemenda sinna en að þeir séu 

fyrirmyndir er stór áhrifavaldur. Viðmælendur töluðu um að nemendur gætu einnig 

verið góðar fyrirmyndir fyrir hvort annað og kannski sérstaklega eldri nemendur fyrir 

þau yngri en viðmælendur sögðu að mjög fáir nemendur væru að neyta vímuefna og 

væru því góðar fyrirmyndir auk þess að þau væru meðvitaðri um hegðun sína.  

 Það kemur fram að það séu meðal annars árangursríkir þættir í 

vímuefnaforvörnum að veita starfsfólki kringum börnin og ungmennin þjálfun og 
stuðning. Það er eitthvað sem er ábótavant og þarf að breyta. Kennararnir yrðu 

ábyggilega öruggari með sig í kennslu á vímuefnaforvörnum auk þess að kennslan yrði 

áhrifaríkari. Að hafa unglingastigið sér eða með yngsta- og miðstigi hefur ákveðna kosti 
og galla eins og kom fram hjá viðmælendum. Einn viðmælandi stakk upp á því að hafa 

grunnskólann frekar 1. – 12. bekkur svo nemendur myndu vera í grunnskóla þangað til 

þeir yrðu 18 ára. Það er áhugaverð pæling og minnir á skólakerfi í öðrum löndum. 

 Jákvæðar fyrirmyndir er eitthvað sem er ólíklega hægt að fá nóg af. Flestir ef 
ekki allir eiga sér einhverjar fyrirmyndir og getur verið mismunandi hvaða áhrif sú 

fyrirmynd hefur á einstaklinga. Jákvæðar fyrirmyndir hvetja til góðra ákvarðana og 
heilbrigðs lífsstíls. Kennari hefur líklega mikil áhrif á nemendur sína og ef hann er góð 
fyrirmynd getur það hjálpað nemendum, sérstaklega þeim sem eiga kannski ekki góðar 

fyrirmyndir heima hjá sér.  

5.5 Óbeinar vímuefnaforvarnir 
Viðmælendur telja mikilvægt að byrja sem fyrst að vinna með óformlegar forvarnir sem 
efla nemendur félagslega, efla hjá þeim sjálfstraustið, virðingu fyrir sér og öðrum, 

heilbrigðan lífsstíl, jákvæðar fyrirmyndir, að taka réttar ákvarðanir og taka ábyrgð á 
eigin hegðun. ICSRA (2015) og Diljá Ámundadóttir o.fl. (2014) styðja þetta því þegar 

félagslegu þættirnir voru kortlagðir við stofnun íslenska módelsins árið 1997 og 

breyttust vímuefnaforvarnir og árangurinn varð gífurlegur en að auki þarf að gæta þess 
að börn fái að þroskast eðlilega. Bjarni Össurarson Rafnar (2006) og Ingibjörg 

Pálmadóttir (1998) tala um að þetta sé hluti af fyrsta stigs forvörnum. Þær fara aðallega 

fram í skólum enda beinast þær að heilbrigðum einstaklingum með markmiðið að koma 
í veg fyrir eða seinka vímuefnaneyslu því það eru minni líkur á vanda því seinna sem 

einstaklingur byrjar að neyta vímuefna. Umboðsmaður barna (2014) segir að 

einstaklingar séu líklegri til að taka jákvæðar ákvarðanir ef þeir eru sjálfsöruggir og 
traust borið til þeirra. Á bekkjarfundum í skólunum sem viðmælendur nefndu myndast 

ákveðin tengsl og traust milli nemenda og kennara. Viðmælendur sögðu að þar sé 
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einnig unnið að því að byggja upp félagsþroska nemenda. Reynsla viðmælenda var að 

þeir nemendur sem stunda íþróttir byrja seinna að neyta vímuefna. Rannsóknir sýna að 

þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi minnki líkur á að börn og ungmenni neyti áfengis. 

Einnig hefur þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi jákvæð áhrif á námsárangur (Rannsóknir 

og greining, 2015). Robertson, David og Rao (2003) segja að námsárangur, léleg 

sjálfsstjórn og slæmar heimilisaðstæður séu til dæmis hluti af áhættuþáttum 

vímuefnaneyslu. 

 Viðmælendur töluðu um að skólarnir væru að vinna með verndandi þætti gegn 

vímuefnaneyslu eins og að vinna með sjálfsmynd nemenda, félagsskap og brugðist við 

ef einhver er vondur við aðra, einmanna og þess háttar en það kemur fram í 
Aðalnámskrá grunnskóla að skólarnir eigi að vinna með sjálfsmynd nemanda þannig að 

þau þekki styrkleika sína og veikleika, gildi fyrirmynda og öðlist hæfni í að móta lífsstíl 

sinn á ábyrgan og sjálfstæðan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 
Skólar viðmælenda hafa allir einkunnarorð og agastefnur en þó þær séu allar eins 

byggja þær á góðri hegðun og framkomu. Nemendum er kennt að bera virðingu fyrir 

öðrum og sjálfum sér auk þess að standa með sér sjálfum. Með því læri þau að taka 
ábyrgð á eigin hegðun og taki frekar réttar ákvarðanir. Ingibjörg Guðmundsdóttir og 

Sveinbjörn Kristjánsson (2013) tala um mikilvægi þess að styrkja hugrekki, frumkvæði, 

ábyrgð og sjálfsmynd nemenda svo þeir taki frekar réttar ákvarðanir í lífinu. 

Það virðist vera gífurlega mikilvægt að virkja óbeinar vímuefnaforvarnir fyrir 
nemendur, að styrkja þá sem einstaklinga bæði framkomu þeirra og líðan. Einnig skiptir 

máli að þeim gangi þokkalega í skóla en það kemur fram að þeim sem vegnar verr í 
skóla eru í meiri áhættuhópi fyrir vímuefnaneyslu. Mikið af forvarnastarfi fer fram 

heima fyrir eða í skipulögðu tómstundastarfi en það er þó ýmislegt sem starfsfólk 

skólans getur gert til að efla óbeinar vímuefnaforvarnir hjá nemendum. Viðmælendur 

töluðu um að ýmsir stælar og málefni væri að færast neðar, það er að segja á miðstigið 

sem var áður á unglingastigi. Ýmsir stælar og málefni ungmenna er farið að færast niður 

á miðstigið. Mögulega er það vegna einhvers slaka í samfélagsbreytingum samanborið 

við viðhorfsbreytingu í samfélaginu á lögleiðingu vímuefna og frumvarpi um áfengi í 

matvöruverslunum. 

5.6 Beinar vímuefnaforvarnir 
Viðmælendum finnast vímuefnaforvarnir vera flóknar og segja að þeim sé ekki sama 
hvernig það sé staðið að þeim. Þau segja að nemendur þurfi ákveðna fræðslu en það sé 

fín lína í formlegum vímuefnaforvörnum því börn eiga að fá að vera börn sem lengst og 
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það eigi ekki að vekja áhuga hjá þeim á einhverju sem þau eru ekki farin að pæla í. 

Viðmælendum finnst nauðsynlegt að vera með vímuefnaforvarnir á miðstiginu því það 

væri margt að færast af unglingastigi niður á miðstig og hlutir sem ungmennin tóku eftir 

sem þau héldu að eldri krakkar fylgdust einungis með. Einn viðmælandi hefur þurft að 

taka á reykingum barna í 4. bekk. Barry o.fl. (2016) segja að í Bandaríkjunum þyki 

viðeigandi að vímuefnaforvarnir byrji þegar nemendur eru í 3. bekk eða þegar þau eru 8 

– 9 ára gömul og verði síðan fylgt eftir í bekkjunum sem koma á eftir. Í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna (e.d.) kemur fram að aðildarríki sáttmálans eigi að gera 

ráðstafanir til verndar börnum gegn neyslu á ólöglegum ávanaefnum, fíkniefnum og 

skynvilluefnum til dæmis á sviði löggjafar, stjórnsýslu, félagsmála og menntamála. 

Bjarni Össurarson Rafnar (2006) og Ingibjörg Pálmadóttir (1998) tala um stig forvarna 

en auglýsingabann, aldurstakmark og verðlag á kaupum áfengis og tóbaks er hluti af 

fyrsta stigs forvörnum. Markmið annars stigs forvarna er að seinka vímuefnaneyslu, 
vera með inngrip til að uppræta vanda eða koma í veg fyrir vanda. Annars stigs forvarnir 
eru til dæmis ráðgjafar í skóla, inngrip í heilsugæslu eða meðferð fyrir þá sem glíma við 

vímuefnavanda. Sumir bekkir hjá viðmælendum taka þátt í átakinu tóbakslaus bekkur, 
viðmælandi talaði um að það væri ekki fyrir alla því það væri í raun hætta á útskúfun. 
Það þarf að staðfesta nokkrum sinnum yfir skólaárið að enginn í bekknum hafi neytt 

tóbaks og ef einhver einn hefur prófað er hann búinn að skemma fyrir öllum bekknum. 

Einnig talaði viðmælandi um að honum fyndist oft hætta á því að forvarnir myndu fara 
út í það að fólk sem neyti vímuefna sé annars flokks. Í skólanum sé kennt að það eigi að 

koma vel fram við alla, sérstaklega í sambandi við allar eineltis forvarnir. Að mati 
viðmælanda hefur umræðan um vímuefnaforvarnir aukist í samfélaginu. Einnig heyrði 

hann að það hafi slaknað á forvarnastarfinu og reykingar hafi aukist. Ingibjörg 

Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson (2013) segja að börn og ungmenni geti 

myndað fíkn til nikótíns mjög hratt með því að fikta við reykingar. Það er mikilvægt að 

grípa strax inn í því líkurnar aukast á því að það sé hægt að koma í veg fyrir að börnin og 

ungmennin verði háð nikótíni í framtíðinni, því fyrr sem gripið er inn í. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl. (2003) segja í rannsókn þeirra að íslensk ungmenni sem byrjuðu 

að reykja sígarettur á unglingsárunum voru líklegri til að neyta áfengis seinna meir, 

einnig voru þau líklegri til að prófa ólögleg fíkniefni en þau sem reyktu ekki. Þau 

ungmenni sem reyktu ekki höfðu nánast aldrei neytt ólöglegra vímuefna. Stratton, 

Kwan og Eaton (2018) og U.S. Food and Drug Administration (2018) tala um að 

rafrettunotkun bandarískra ungmenna hafi aukist mikið og lýsa áhyggjum sínum 

aðallega vegna áhættu á nikótín fíkn snemma í lífinu, möguleiki á skaða frá nikótíninu á 
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heila ungmennanna sem er að þroskast, áhætta á að efnin í rafrettunum hafi neikvæð 

áhrif á heilsuna. Samkvæmt Rannsóknum og greiningu (2018) hafa 19% nemenda í 8. 

bekk reykt rafrettu 1x eða oftar, 30% nemenda í 9. bekk og 41% nemenda í 10. bekk á 

Íslandi. Ársæll Arnarsson, Gísli Kort Kristófersson og Þóroddur Bjarnason (2017) segja 

að kannabisneysla íslenskra ungmenna hafi lækkað á síðast liðnum 20 árum hefur fjöldi 

ungmenna sem neyta kannabis efna í mjög miklu magni þrefaldast. Þetta á einnig við 

um áfengisneyslu íslenskra ungmenna en þrátt fyrir að íslensk ungmenni hafi verið að 

koma mjög vel út í könnunum til dæmis The European School Survey Project on Alcohol 

and Other Drugs (2016). Ísland er lang oftast með lægstu vímuefnaneysluna og hin 

Norðurlöndin hafa komið nokkuð vel út líka. Þrátt fyrir það erum við samt með 

ungmenni sem neyta mikils magns í þau skipti sem þau neyta áfengis þó það séu færri 

sem neyta áfengis eru það fleiri sem neyta áfengis í miklu magni. 

Barry o.fl. (2016) telja að að forvarnir þurfi að beinast helst að áfengi, tóbaki og 
maríjúana því það eru vímuefni sem ýta oft undir neyslu á öðrum og jafnvel sterkari 

vímuefnum. Í rannsóknum Barry o.fl. (2016) og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur o.fl. (2003) 

kom fram að því fyrr sem börn og ungmenni byrja að neyta áfengis því líklegri eru þau 
til að neyta annarra vímuefna og neyta þeirra oftar. Því fyrr sem einstaklingur byrjar að 

neyta vímuefna því líklegri er hann til að þróa með sér vímuefnavanda. Jones og 

McCance-Katz (2018) og Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl. (2003) hafa fundið út að neysla 
ungmennanna á hassi tengist neyslu á harðari vímuefnum. Ungmenni sem byrja ung að 

neyta hass eru í meiri áhættuhópi til að hafa neytt maríjúana og harðra vímuefna þegar 
þau eru 22 ára en þau ungmenni sem byrja að neyta hass þegar þau eru eldri. Þetta átti 
líka við ungmennin sem höfðu aldrei prófað hass þegar þau voru 22 ára en þau sem 

voru ólíklegri til að hafa prófað maríjúana og hörð vímuefni en ungmennin sem höfðu 
neytt hass. Vímuefnaforvarnir hjá ungmennum eru mikilvægar og leggja þarf sérstaka 

áherslu á forvarnir á neyslu á kannabis því það er oft fyrsta ólöglega vímuefnið sem 

ungmenni neyta sem leiðir oft til neyslu á öðrum og sterkari vímuefnum. Kannabis er 
einnig algengasta ólöglega vímuefnið meðal ungmenna. 

 Viðmælendur segja að skólakerfið sé mjög vængbrotið ef heimilisaðstæður eru 
slakar og oft séu þau bara að berjast við vindinn. Það er lítið sem þau geta gert. Þeirra 

helsta leið sé að leita til Nemendaverndarráðs hvort sem það er til að fá ráðgjöf eða til 

að Nemendaverndarráð taki málið í sínar hendur og sendi það áfram í kerfinu, til dæmis 

með að herja á barnavernd til þess að fara inn á heimilin. Viðmælendur tala um að 

kerfið sé þungt, sé mikil brotalöm og allt gangi mjög hægt fyrir sig þar. Þeir vita til þess 
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að málum sé forgangsraðað en sum mál þola litla sem enga bið. Það séu allir að vilja 

gerðir til að hjálpa en það sé mikil mannekkla.  

 Viðmælendur virðast óöruggir þegar kemur að vímuefnaforvörnum. Eins og þeir 

treysti sér varla sjálfir til að fjalla um það því þeir vilja gera það rétt, ekki of snemma því 
þeir vilja leyfa börnunum að vera börn eins lengi og þau vilja og kennararnir vilja ekki 

vekja áhuga á einhverju sem þau eru ekki farin að pæla í. Þess vegna er stefna frá 

stjórnvöldum mikilvæg auk þess að hafa fræðslu og tilbúið námsefni. Þegar 
viðmælendur töluðu um hvað kerfið væri þungt og öll mál tækju langan tíma í úrvinnslu 

má sjá hvað það liggur þungt á þeim. 

 Samkvæmt ýmsum könnunum eru íslensk ungmenni að koma vel út 
rannsóknum vegna vímuefnaneyslu og önnur lönd horfa til okkar. Það er mikilvægt að 

við missum það ekki og höldum áfram okkar góða árangri sem hefur náðst. Áfengi, 

tóbak, rafrettur og kannabis eru vímuefni sem geta ýtt undir notkun á öðrum, fleiri 
og/eða harðari vímuefnanotkun. Það er mikilvægt að koma í veg fyrir neyslu þessara 
efna. Átakið Tóbakslaus bekkur getur verið að ýta undir það að neytendur vímuefna séu 

annars flokks en einn viðmælandi nefndi að honum þætti vímuefnaforvarnir eiga það til 
að detta í þann gír. Þarf frekar að hjálpa einstaklingum sem byrja svona snemma að 
neyta vímuefna í stað þess að sýna útskúfun.  

5.7 Takmarkanir rannsóknar og styrkleikar 
Takmarkanir rannsóknarinnar eru að hún er lítil, viðmælendur voru einungis sex talsins. 
Skólarnir sem viðmælendur komu frá höfðu allir lágt hlutfall ungmenna í 
vímuefnaneyslu, ekki er víst að allir skólar séu í sömu stöðu. Einnig voru skólarnir sem 

viðmælendur starfa í tiltölulega fjölmennir, það gæti verið öðruvísi staða hjá fámennum 
skólum. Leitast eftir sýn, gildismati og þekkingu þessara fagaðila í skólunum og ekki er 

víst að hún endurspegli sýn, gildismat og þekkingu annarra. Kennararnir voru allir 

kvenkyns en það endurspeglar kannski stöðuna hjá kennurum en það eru talsvert fleiri 
konur sem eru kennarar en karlar.  

Meðan viðtölin fóru fram var frumvarpið um áfengi í matvöruverslanir mjög 
hávært. Einnig var í umræðunni hversu mikið álag væri á kennara og það færi alltaf 

aukandi. Það gæti hafa haft áhrif á svör viðmælenda. 
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6 Lokaorð 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að stjórnvöld þurfa að 

marka skýra stefnu í vímuefnaforvörnum sem myndi til dæmis gera skólum auðveldara 

fyrir með forvarnaáætlanir og myndi búa til ákveðna samfellu í vímuefnaforvörnum. 
Gera þurfi úrbætur hvað varðar fræðslu fyrir starfsmenn skólanna og viðeigandi, 

fjölbreytt kennsluefni í vímuenaforvörnum sem það geti nálgast á auðveldan hátt. 

Aukin fjárveiting til skólanna þarf að eiga sér stað, til dæmis með aðstoð sveitarfélaga 
og mis mikla fjárveitingu eftir því sem þarf, til dæmis til að fá utanaðkomandi 

sérfræðinga og jákvæðar fyrirmyndir. Mikilvægt er að styrkja óbeinar vímuefnaforvarnir 

og verndandi þætti strax í upphafi grunnskólans og mögulega fyrr til að undirbúa 
nemendur fyrir lífið. Beinar vímuefnaforvarnir ætti að byrja á miðstigi og hafa þær 

fjölbreyttar til að ná til sem flestra, í samræmi við aldur og þroska nemenda til að koma 

í veg fyrir vímuefnaneyslu. Nemendaverndarráð og önnur stuðningsúrræði innan veggja 
skólans er mikilvæg til að tryggja inngrip áður en vandi skapast hjá nemendum. 
Foreldrar sinna helsta forvarnastarfinu heima fyrir. Þeir nemendur sem eiga foreldra 

sem sinna ekki forvarnastarfi á þann hátt sem þeir ættu að gera, geta fengið aðstoð frá 
skólanum á miðstigi í að styrkja verndandi þætti og óbeinar vímuefnaforvarnir. Beina 
vímuefnaforvarnafræðslu verður nemandinn að bíða með að fá þangað til á 

unglingastigi eins og staðan er í dag. Ef nemandinn lendir í vanda er líklegt að mál hans 
rati á endanum inn í kerfið en taki þar langan tíma.  

 Næstu skref eru að stjórnvöld búi til stefnu fyrir samfélagið. Einnig þarf að búa 
til viðeigandi kennsluefni í vímuefnaforvörnum fyrir miðstig. Slíkt kennsluefni getur til 

dæmis verið bóklegt sem nemendur eiga að leysa í kennslustund, myndbönd til að 

horfa á heima og/eða í skólanum, stuttmyndir til að horfa á eða nota öpp. Það væri 
áhugavert að gera sambærilega rannsókn og fá viðmælendur sem kenna og stjórna á 

unglingastigi og athuga hvort þeir séu sammála viðmælendum í þessari rannsókn. 

Einnig væri áhugavert að gera rannsókn á nemendum sem koma á eftir afburða 
íþróttahóp, sem fá ekki sömu tækifæri á æfingum og brotna niður eins og kom fram í  

frásögn Inga. 

 Það getur verið varhugavert að leyfa áfengisauglýsingar, leyfa áfengi í 
matvöruverslanir, lögleiða kannabisefni, lækka áfengisaldurinn til að mega kaupa áfengi 

eða því um líkt. Það gæti verið gagnlegra að einbeita sér frekar að því hvað hefur gengið 

vel í vímuefnaforvörnum og halda því áfram, varast það að sofna á verðinum. 
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Viðauki A: Upplýst samþykki þátttakenda 

Upplýst samþykki þátttakanda 
Undirrituð/ritaður hef/ur lesið kynningarbréf um rannsóknina Sýn kennara og stjórnenda 
grunnskóla á því hvenær og hvernig sé æskilegt að byrja vímuefnaforvarnir í grunnskólum 
og eigin þátttöku. 
 
Rannsóknin er liður í lokaverkefni Ernu Rósar Sigurjónsdóttur til meistaraprófs í uppeldis- 
og menntunarfræði við Háskóla Íslands. 
Leiðbeinandi er dr. Ragný Þóra Guðjohnsen, aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla 
Íslands, ragny@hi.is. 
 
Þátttakan felur í sér: 

• að undirrituð/undirritaður ræði við rannsakanda um hvenær og hvernig sé æskilegt 
að byrja vímuefnaforvarnir í grunnskólum.  

 
Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði 
hægt að rekja þær. 
 
____________________________________________________________ 
 Staður og dagsetning 
 
____________________________________________________________  
Undirskrift þátttakanda  
 
____________________________________________________________ 
Undirskrift rannsakanda til staðfestingar á að upplýsts samþykkis hafi verið aflað 
 
 
Upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn er í tvíriti og heldur þátttakandi eftir einu eintaki 
og rannsakandi öðru eintaki. 
 
Ef þú hefur spurningar eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni, getur þú snúið þér til Ernu 
Rósar Sigurjónsdóttur á netfangið ers19@hi.is eða í síma xxx-xxxx. 


