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Úrdráttur  
Unglingar og vímuefnaneysla eru málefni sem brenna á mörgum í þjóðfélaginu og 

með tilliti til þeirra miklu breytinga og hraða sem orðið hafa síðustu árin í samfélagi okkar 

er ávallt brýn þörf fyrir opna umræðu. Unglingar og ungmenni eru hópar sem alltaf verða 

til staðar og ávallt þarf að endurskoða og bæta þær áherslur eða aðferðir sem við vinnum 

með ef betur skal í vímuefna og forvarnarmálum á Íslandi. 

Í þessari ritgerð verður farið ofan í margt sem snýr að unglingum og 

vímuefnanotkun. Rakið verður helstu rannsóknir síðustu ára sem varða vímuefnaneyslu 

unglinga og ungmenna í framhaldsskóla.  Dregið verður saman sú þróun sem hefur verið í 

þessum ákveðnu málum á Íslandi og hvernig áhrifaþættir í lífi unglinga tengjast 

vímuefnaneyslu þeirra. Farið verður í ýmsar kenningar innan félagsfræðinnar til að varpa 

ólíkum tilgátum fram sem geta útskýrt vímuefnaneyslu unglinga, þegar skoðað er umhverfi 

þeirra og aðstæður. 

Einnig verða forvarnarmál skoðuð með það í huga hvað sé hægt að gera betur og 

hvað sé að virka.  Heimildaöflun var í formi lesturs bóka, fræðigreina og rannsóknarskýrsla 

til að skoða þróunina og bera saman síðustu ár.  
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1.  Inngangur 
Unglingar í dag eru að mörgu leyti hópur sem er undir meira áreiti og álagi en 

margir aðrir hópar í þjóðfélaginu okkar.  Þeir eru að takast á við að þroskast úr barni yfir í 

fullorðinn einstakling og sem oft getur verið mjög ruglingslegt. Áreitið er frá mörgum 

sjónarmiðum slítandi og veldur mörgum unglingnum heilabrotum um hvað sé rétt og hvað 

sé rangt. Þjóðfélagið kemur oft fram við unglinginn aðra stundina sem barn en ætlast þó til 

að hann hagi sér eins og fullorðinn einstaklingur. Ofan á þetta bætist svo við 

dómgreindarleysi unglingsins vegna þess að hann hefur enn ekki öðlast þann þroska sem 

fullorðinn einstaklingur býr yfir né reynslu hans (Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). 

 Unglingurinn er í dag öflugur markaðshópur fyrir ýmsar vörur og dynja á þeim 

hvers kyns gylliboð hvort sem er í fjölmiðlum, vinahópnum eða annars staðar á hverjum 

degi. Þeir eru oft fljótir að bregðast við og gleypa við auglýsingum, frásögnum og öðru sem 

virkar fýsilegt í eyrum. Því er ekki að undra að unglingar eigi margir hverjir eigi við 

einhvers konar vandamál að stríða sem oft tengist svo vímuefnaneyslu á einhvern hátt. 

Margir en þó ekki allir unglingar koma frá heimilum þar sem upplausn vegna 

vímuefnaneyslu foreldra ríkir, ofbeldi eða vanræksla. Þetta eru unglingar sem ekki geta 

leitað til sinna aðstandenda þegar hinar ,,hefðbundnu’’ unglingakrísur sem allir unglingar 

takast á við koma fyrir. Því leita þeir margir í félagsskap þar sem fyrir er stunduð 

áhættuhegðun og ef unglingurinn finnur ró og styrk innan um slíkan félagsskap er hann 

líklegur til að leita þangað aftur eftir meira (Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). 

 En hvað er það sem veldur því að unglingar leita í vímuefni? Hvaða hópur unglinga 

er það sem mestar líkur eru á að leiti í vímuefni og hvaða hópur er minnst líklegur til þess? 

Hvað er áhættuhegðun unglinga og hvernig lýsir hún sér? Þetta eru spurningar sem leitast 

verður við að svara í þessarar ritgerðar í auk þess verður skoðað sterkustu áhrifaþættina í 

lífi unglinga og hvernig þeir þættir tengjast vímuefnaneyslu þeirra.  

Ásamt því að fjalla um kenningar og tilgátur áhættuhegðunar eins og Mikilvægi 

ólíkra tengsla sem Edwin Sutherland (sjá í Þórólfur Þórlindsson, o.fl.,1998) setti fram og 

vildi meina að við sem manneskjur tökum upp hegðun eftir öðrum. Þetta líkist mikið 

kenningu Bandura (sjá í Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2001) um herminám sem 

hann lýsti þannig að við hermum eftir öðrum og sérstaklega ef samfélagið okkar samþykkir 

það. Þetta er hægt að skoða með tilliti til vinahópsins og vímuefnaneyslu. Er samþykki 
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innan hans um neysluna og hvers mikinn þátt á vinahópurinn í vímuefnaneyslu 

einstaklingsins? Travis Hirschi (sjá í Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998) var með kenningu 

um Félagslegt taumhald þar sem hann segir að þegar einstaklingar missa tengsl við 

samfélagið og tengsl við sína nánustu líkt og foreldra, getur bein afleiðing þess verið 

áhættuhegðun og/eða vímuefnaneysla. Því segir hann að foreldrar og tengsl barna við þá 

séu mikilvægasti hlekkurinn þegar kemur að forvörnum. Þessar kenningar verða skoðaða 

og hvaða þættir tengjast þeim. Einnig verður fjallað gróflega um niðurstöður rannsókna í 

hverjum áhættuþætti fyrir sig.  

Í fjórða kafla verður farið í þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á síðustu árum og 

skiptist sá kafli í vímuefnaneyslu grunnskólabarna og vímuefnaneyslu meðal 

framhaldsskólabarna. Þar verður skoðað hvaða vímuefni eru mest notuð og á hvaða aldri 

unglingarnir sem neyta þeirra. Ennfremur verður skoðað hvar unglingarnir eru að neyta 

þessara vímuefna. Í fimmta kaflanum eru svo farið í forvarnarmál. Þar eru skoðaðar 

forvarnarstefnur, uppbygging og skipulag. Farið verður ofan í hvað er að virka og hvað þarf 

að bæta til að stefnur sem slíkar virki og skili því sem þær eiga að skila.  

Að lokum er það umræðan, þar sem helstu niðurstöður verða dregnar saman. 

Hvernig er staðan á Íslandi í dag þegar kemur að vímuefnaneyslu unglinga og hvernig erum 

við sem samfélag að vinna forvarnarvinnu okkar. 

2.  Unglingar og ungmenni í dag 
Að vera unglingur er oft á tíðum flókið og erfitt tímabil. Unglingsárin eru þau ár þar 

sem mestar breytingar verða á þroska einstaklingsins, hvort sem það eru líkamlegar eða 

andlegar breytingar (að undaskildum fyrstu æviárunum). Kynþroskinn tekur völdin með 

tilheyrandi breytingum s.s. hormónaflæði, líkamsbreytingum, skapgerðarsveiflum, 

tilfinningaátökum og breyttri sjálfsmynd einstaklingsins. Unglingurinn er viðkvæmur fyrir 

allskonar utanaðkomandi áreiti og oft er hann mjög háður vinahópi sínum. Því er ansi 

margt sem getur freistað unglingsins þegar í félagsskap jafnaldra sinna er komið. Sumir 

unglingar eru viðkvæmari en aðrir fyrir gylliboðum og eiga erfiðara með að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir. Aðrir eru vel meðvitaðir um skaðsemi og afleiðingar þessara 

gylliboða og geta þrátt fyrir þrýsting vinahópsins sagt nei (Þórólfur Þórlindsson, 

o.fl.,1998). 

Unglingar í dag eru orðinn sérstakur þjóðfélagshópur í augum margra og þeir hafa 

aldrei verið eins meðvitaðir um stöðu eða sérstöðu sína og í dag. Það var ekki fyrr en eftir 

seinni Heimsstyrjöldina að unglingar urðu að þessum félagshópi því áður fyrr voru skörp 
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skil milli bernsku og fullorðinsára. En með tilliti til breytinganna sem hafa orðið á 

þjóðfélaginu síðust áratugi þá hefur margt gerst sem einmitt breytir stöðu einstaklingsins á 

þessum stað í þroskaferli sínu. Svokölluð unglingamenning varð til sem lýsir sér þannig að 

ákveðnar hefðir og venjur, þó ekki oft meðvitaðar endurspegluðu aðgerðir og hegðan 

unglingsins. Uppreisnarandi, sköpunargleði, frjálsræði, sjálfstæðisbarátta, tónlistarinnlifun 

og allt það sem í raun fylgir því að vera unglingur í dag er orðið að einhvers konar 

menningu sem allir kannast við (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). 

Eins og áður segir eru unglingsárin oft ruglingsleg og oft sem miklar breytingar 

verða á lífi einstaklingsins. Unglingurinn þarf að takast á við það að skapa sér eigin stöðu 

meðal jafnaldra sinna ásamt því að verða sjálfstæður einstaklingur í veröld hinna fullorðnu. 

Félagsskapurinn okkar, hvort sem á unglings- eða fullorðinsárum skiptir miklu máli og 

hefur áhrif á hegðun okkar. Unglingar eru áhrifagjarnir og eiga því auðvelt að taka sér 

viðmið og álit hópsins. Hópþrýstingur beinn eða óbeinn hefur vafalaust áhrif á 

ákvarðanatöku ungra óharðnaðra unglinga. Þó unglingurinn vilji ekki viðurkenna það þá er 

mjög líklegt að vímuefnaneysla hans sé að hluta til vegna þess að neysla vímuefna 

viðgengst í vinahópnum (Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2001). 

Áhættuhegðun unglinga 
Áhættuhegðun hefur verið skilgreind sem hegðun sem leggur þann sem 

framkvæmir hana og aðra sem koma að henni í einhvers konar áhættu eða beinlínis hættu. 

Slík hegðun er oftar en ekki framkvæmd til að framkalla æsing, spennu eða einhvers konar 

tilfinningaleg áhrif og á sérstaklega oft við á unglingsárunum. Á unglingsárunum upplifir 

einstaklingurinn allskonar freistingar, möguleika og upplifanir sem hann hefur aldrei áður 

þurft að eiga við. Freistingar sem geta leitt hann á misjafnar brautir á mjög auðveldan og 

skjótan hátt (Bonino, Cattelino og Ciairano, 2005). 

 Nýjar ákvarðanir og nýtt umhverfi á stóran þátt í að unglingar ráða oft ekki við 

þessi ár sem setja margan unglinginn í áhættuhóp með tilliti til áhættuhegðunar. Unglingar 

eru á krossgötum og þurfa að staðsetja sig einhvers staðar í samfélaginu. Þeir eru ekki 

lengur börn en heldur ekki orðin fullorðin. Unglingsárin geta því verið ansi erfitt tímabil 

sem getur einkennst af stríðsástandi bæði heima fyrir og að heiman (Þórólfur Þórlindsson, 

o.fl., 1998). 

 Hættuleg hegðun hvers konar er algengari en við nokkurn tímann getum gert okkur 

í hugalund meðal unglinga. Talið er að meiri en helmingur unglinga hafi einhvern tímann á 

þessum árum gert eitthvað sem flokkast sem áhættuhegðun og iðulega þá í tilraunaskyni. 
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Drengir er mun fleiri í þessum flokki en stúlkur eða um 68 % drengir á móti  45 % stúlkur á 

sama tíma. Ennfremur hafa rannsóknir sýnt að enginn sjáanlegur munur er á fjölda atvika 

sem flokkast sem áhættuhegðun á árunum 14 til 19 ára fyrir bæði kynin. Drengir eru mun 

algengari í þeim flokki áhættuhegðunar sem framkvæmd er úti við eða hegðun sem gerir þá 

sýnilega s.s. keyra undir áhrifum vímuefna og hvers konar ófélagsleg hegðun (Bonino, S, 

Cattelino, E. Og Ciairano, S., 2005).  

Einar Gylfi Jónsson sálfræðingur hefur mikla reynslu og þekkingu þegar kemur að 

unglingum og vandamálum tengdum þeim. Hann vill meina að það sem einkennir 

umræðuna um vandmál unglinga sé leitin að sökudólgnum. Sá vinsælasti að hans mati eru 

foreldrar eða mæður og þá sérstaklega einstæðar mæður oft á tíðum.  Einar segir að 

tilhneiging okkar til þessarar stimplunar sé röng og hindri samfélagið í að finna raunhæfar 

lausnir á vandamálinu. Hann telur að almennra skýringa sé þörf fyrir alla uppalendur og að 

unglingar séu á ábyrgð okkar allra. Einar vill líka meina að foreldrar séu beinlínis hræddir 

við að fara inn á ,,svæði’’ unglingsins og því lifa þessir aldurshópar hver í sínum heimi. 

Foreldrar hafa takmarkaða þekkingu á hvað unglingurinn er að gera, með hverjum, hvar 

hann er að gera það og hvernig. Foreldrar eru því óöruggir um hvað er gott og gilt fyrir 

unglinginn varðandi mikilvæga þætti eins og útivistartíma, vasapening, áfengisneyslu, 

ástarsambönd og svo framvegis (Einar Gylfi Jónsson, 1994). 

3.  Áhrifaþættir í lífi unglinga 
Það eru margir áhrifaþættir sem geta haft áhrif á hvaða unglingar fara út í slíka 

áhættuhegðun og margt ber að varast. Það eru ótrúlega margir unglingar sem ekki hafa í 

öruggt skjól að venda þó þeir eigi heimili. Á mörgum heimilum er óstöðugt ástand af 

einhverjum ástæðum og mörgum finnst þeir ekki getað leitað til aðstandenda sinna með 

vandamál sín. Þá er oft leitað til þeirra sem koma í stað foreldranna í formi vina eða 

annarra. 

 Félagsfræðingurinn Edwin Sutherlands setti fram kenningu um Mikilvægi ólíkra 

tengsla árið 1978. Hann sagði að frávikshegðun s.s. vímuefnaneysla væri eins og önnur 

hegðun lærð meðan við værum í samskiptum við annað fólk. Ef félagslegt umhverfi okkar 

er byggt upp af þeim sem stunda slíka hegðun þá erum við mjög líkleg til að taka þá 

hegðun upp ásamt gildum og viðmiðum hennar. Kannanir Jóns og Þórólfs árið 1997 styðja 

þessa kenningu og kemur meðal annars fram að mjög há fylgni er milli tóbaks- og 

vímuefnaneyslu unglinga og þess hvernig þeir telja að vinirnir myndu bregðast við 

neyslunni. 70% þeirra sem höfðu drukkið sig ölvaða innan 30 daga frá könnuninni töldu að 
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félagarnir væru hlynntir áfengisneyslunni, en aðeins 2% í sama hópi töldu að vinirnir væru 

sáttir við drykkjuna. Enn og aftur eru niðurstöðurnar svipaðar þegar önnur vímuefni er 

skoðuð líkt og hass og amfetamín. Könnunin leiddi líka í ljós að eftir því sem unglingar 

eyða meiri tíma með jafnöldrum sínum og verða nánari þeim, eru þeir mun líklegri til að 

neyta ýmiskonar vímuefna (Þórólfur Þórlindsson, o.fl.,1998). 

Margir fræðimenn hafa komið með kenningar um samspil félagsmenningarlegra 

þátta og atferli einstaklingsins. Bandura setti fram árið 1969 þá fullyrðingu að alkóhólistar 

væru einstaklingar sem læra gegnum mismunandi ferli eða upplifun að það að drekka 

áfengi leysi allar þrautir og lini sársauka og ótta, svokallað herminám. Hann vildi meina að 

við lærum að haga okkur eftir því hvernig samfélagið og aðrir bregðast við okkur. Ef við 

teljum áfengisneyslu vera eðlilega vegna þess að allir í kringum okkur drekka áfengi þá 

teljum við að áfengisneysla, hvort sem er hófleg eða óhófleg, sé í lagi (Árni Einarsson og 

Guðni R. Björnsson, 2001). 

Annar fræðimaður Travis Hirschi aðhylltist kenningu um félagslegt taumhald. Þá 

átti hann við að vímuefnaneysla og afbrotahegðun séu bein afleiðing þess að ungmenni 

missi tengsl sín við samfélagið og þar séu tengslin við foreldrana mikilvægust. Ef 

ungmenni eru í nánum tengslum við samfélagið og þar af leiðandi góðum tengslum við 

foreldra sína, þá eru þau mun ólíklegri til að fara útaf þeirri braut sem foreldrarnir vilja að 

þau séu á – beinu brautinni. Eftirlit, aðhald og stuðningur eru því þrír mikilvægir þættir sem 

foreldrar þurfa að hafa í huga þegar halda á unglingnum frá vímuefnaneyslu og annarri 

óæskilegri hegðun (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). 

Sigrún Aðalbjarnardóttir prófessor kynnti rannsókn sína árið 1997 sem fjallaði um 

að hanna líkan og aðferð til að mæla sálfélagslegan þroska barna og unglinga. Þrír 

sálfélagslegir þroskaþættir eru greindir með líkaninu og þeir eru: 

• þekking  

• samskiptahæfni   

• persónuleg merking.  

Þekkingin er þekking og skilningur á staðreyndum um áhættuhegðun ( í þessari rannsókn 

áfengi og áfengisneysla) og hversu mikinn skilning unglingurinn hefur á áfengisneyslu 

fólks almennt. Samskiptahæfnin segir til um hæfni unglingsins til að leysa mál sem tengjast 

áfengisneyslu í samskiptum við foreldra og vini. Persónuleg merking vísar til þess hvaða 

merkingu unglingurinn leggur í það þegar kemur að áhættunni við áfengisneyslu hans sjálfs 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1998). 
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 Rannsóknin var framkvæmd þannig að lagður var fram spurningalisti fyrir unglinga 

á aldrinum 15-17 ára auk þess að einstaklingsviðtöl voru tekin. Alls tóku 1700 unglingar 

þátt. Rannsóknin átti að kanna hvort það að unglingar, sem meðvitaðir um áhrif og 

afleiðingar áfengisneyslu hefði áhrif á þeirra eigin neyslu á þessum árum.  Með öðrum 

orðum neyta þroskaðir unglingar (samkvæmt þroskalíkaninu) áfengis í minna mæli en þeir 

sem teljast minna þroskaðir samkvæmt líkaninu? Í rannsókninni var tekið tillit til 

fjölskylduaðstæðna og hvernig samskipti foreldra gátu spilað inn í neyslu áfengis hjá 

unglingunum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1998). 

Ekki er hægt að segja með vissu hvort neyslan í vinahópnum sé vegna eins ákveðins 

þáttar til dæmis erfiðs fjölskyldulífs eða vegna vandræða í skóla. Líklega eru þetta 

áhættuþættir sem báðir tengjast og hafa sitt að segja. Það sem við vitum með vissu er að ef 

neysla á vímuefnum er í vinahópnum þá er mjög líklegt að þeir unglingar sem upplifa 

ofangreind vandamál prufi einhvern tímann þau vímuefni sem vinahópurinn er að nota. Í 

rannsókn sem gerð var árið 1997 af Jóni Gunnari Bernbur og Þórólfi Þórlindarsyni kemur 

fram að 92% þeirra unglinga sem hafa prófað hass eiga vini sem hafa prófað líka. Aðeins 

2% þeirra sem hafa prófað segjast ekki eiga vini sem hafa neytt hass. Svipað hlutfall kemur 

í ljós þegar neysla annarra vímuefna er skoðuð eða um 82% þeirra sem drekka áfengi 

mánaðarlega eða oftar eiga vini sem gera hið sama. En aðeins 4% þeirra eiga ekki vini sem 

drekka áfengi (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). 

Fjölskyldan  
Það sem aðskilur þessa ákveðnu unglinga sem falla í freistni frá öðrum unglingum 

eru nokkur atriði. Fyrst er að nefna fjölskyldutengsl viðkomandi unglings. Flestir eru 

sammála um að fjölskyldan skiptir sköpum þegar hið svokallaða öryggisnet unglingsins er 

kannað. Gott og stöðugt fjölskyldulíf skapar hlýju og öryggi fyrir einstakling sem er mitt á 

milli þess að vera barn og fullorðinn. Foreldrar gegna því lykilhlutverki þegar kemur að 

uppeldi og forvarnarstarfi hverskonar. Samvera unglinga og foreldra hefur verið rannsökuð 

með tilliti til hvort hún hafi áhrif á hvort unglingar neyti síður vímuefna. Þær rannsóknir 

sýna að svo sé (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). 

 Börn og unglingar alast upp við mismunandi aðstæður og alúð. Samskipti milli 

foreldra og barna skipta gríðarlega miklu málið þegar unglingurinn er að mótast í fullorðinn 

einstakling.  Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að uppeldisaðferðir og hættir geta haft mikil 

áhrif á vímuefnaneyslu barna. Ef börn njóta hlýju, aðhalds og hvatningar af hálfu foreldra 

sinna eru þau mun ólíklegri til að neyta vímuefna en þau börn sem fara á mis við slíkt í sínu 
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uppeldi.  Ef börn eru höfð með í ákvörðunartökum sem snertir þau sjálf og þau séu búin að 

öðlast þann þroska sem gerir þeim kleift að taka þátt þá læra þau sjálfsaga og eiga 

auðveldara með að greina á milli þess hvað er mikilvægt eða heppilegt frá því sem gæti 

verið þeim skaðlegt eða óæskilegt. Veik fjölskyldutengsl sem lýsa sér í lítilli hlýju, lítilli 

eða jafnvel engri samheldni og slæmum eða jafnvel engum samskiptum hafa þveröfug áhrif 

(Lýðheilsustöð, 2004). 

Mark Warr er félagsfræðingur sem hefur kannað þessi tengsl og segir hann að all 

sterk neikvæð tengsl séu á milli vímuefnaneyslu unglinga og þess tíma sem þeir eyða með 

fjölskyldu sinni (sjá Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). Sem segir okkur að því meiritíma 

sem unglingar eyða með fjölskyldum sínum því minni líkur eru á að unglingarnir neyti 

vímuefna. Hann telur jafnframt að samvera með foreldri dragi úr þeim áhrifum sem 

jafnaldrarnir gætu hugsanlega haft á hegðun þeirra. Sem sagt ef unglingurinn er í 

félagsskap þar sem vímuefnaneysla er til staðar eru minni líkur á að hann freistist til að 

prófa ef samband hans við foreldra hans er gott (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). 

 Neysla foreldra á heimilinu hefur líka mikið að segja þegar neysla unglingsins er 

skoðuð. Unglingurinn er helmingi líklegri til að neyta áfengis og upplifa ölvun ef hann 

hefur orðið var við annað hvort foreldrið drukkið inn á heimilinu eða mikil drykkja er til 

staðar á heimilinu.  Ekki virðist skipta máli hvort það er móðirin eða faðirinn (sjá Þórólfur 

Þórlindsson, o.fl.,1998). Unglingar sem upplifa slíkt eru mun líklegri til að eiga í andlegri 

vanlíðan og sýna frávikshegðun s.s. afbrotahegðun en þeir unglingar sem aldrei verða varir 

við ölvun foreldra sinna. Rannsóknir sýna einnig að unglingar eru líklegri til að reykja ef 

reykingar eru viðhafðar innan heimilisins (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). 

Skólinn  
Líðan unglinga í skóla getur sagt mikið til líðan þeirra almennt. Líðan þeirra í 

skólanum getur sagt til um hve mikil skuldbinding þeirra er gagnvart námi sínu og hvort 

nemendur tengjast skólanum sínum tilfinningalegum böndum. Rannsóknir hafa sýnt að 

þeim unglingum sem líður vel í skólanum eru ólíklegri til þess að neyta vímuefna en þeim 

nemendum sem líður illa (Sjá Svandís Nína Jónsdóttir, o.fl.,2008). Samskipti við kennara 

og aðra starfsmenn hafa einnig mikið um það að segja hvernig líðan unglinga er og ekki 

síst hver framtíðaráform þeirra og metnaður er eftir frekari námi eftir að grunnskóla lýkur 

(Svandís Nína Jónsdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008). 
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 Rannsóknir síðustu ára hafa skoðað þessa líðan unglinga í grunnskóla og þær sýna 

að hlutfall nemenda sem finnst námið tilgangslaust hefur lækkað. Árið 1997 var þetta 

hlutfall meðal 9. og 10.bekk á höfðuborgarsvæðinu 10% en árið 2008 var hlutfallið komið í 

7%.  Svipaðar tölur voru hjá 9. og 10. bekk á landsbyggðinni. Líðan unglinganna hefur 

einnig verið að batna ef marka má rannsóknir. Árið 1997 sögðu 11% nemenda í Reykjavík 

að þeim liði oft eða alltaf illa í skólanum en árið 2008 var hlutfallið komið í 6%. (Svandís 

Nína Jónsdóttir, o.fl., 2008) 

 Samskipti milli kennara og nemenda tengjast að mörgu leyti hvernig nemendum 

líður eins og áður segir. Árið 1997 sögðust 11% nemenda á landinu öllu oft eða alltaf semja  

illa við kennarann sinn en árið 2008 hafði þessi tala lækkað í 7%.  Þegar nemendur á 

höfðuborgarsvæðinu voru spurðir um framtíðarsýn sína eftir grunnskólann þá svöruðu 

langflestir eða 76% 10.bekkinga að þeir stefndu á nám í mennta- eða fjölbrautarskóla, 22% 

í iðnnám og aðeins 1% voru ákveðnir að fara að vinna eftir grunnskóla.  Nemendur í 

10.bekk á  landsbyggðinni sýndu þó örlítið lægri hlutfall sem ætluðu í bóklegt nám eða 

61%, 36% ætluðu í iðnnám og  3% ætluðu sér beint á vinnumarkaðinn (Svandís Nína 

Jónsdóttir, o.fl., 2008). 

Námsárangur þeirra einstaklinga sem fallið hafa í gryfju vímuefna er oft ekki upp á 

marga fiska. Rannsókn sem Þórólfur Þórlindsson ásamt fleirum gerðu árið 1997 sýndi að 

neikvæð fylgni er milli vímuefnaneyslu og námsárangurs. Með öðrum orðum þá sýndi 

þessi rannsókn að tæplega helmingur nemenda í 9. og 10. bekk sem höfðu orðið ölvaðir 

innan 30 daga frá könnuninni stóðu sig undir meðallagi í skóla. Það bendir til að 

vímuefnaneysla hafi áhrif á vilja, getu og afköst nemenda í námi. Hlutfallið lækkar eftir því  

sem nemendur höfðu ekki orðið ölvaðir á sama tíma. Þegar önnur vímuefni líkt og hass og 

amfetamín eru skoðuð með tilliti til námsárangurs sýna kannanirnar að 26% aðspurðra sem 

höfðu notað hass síðastliðna 30 daga, telja sig undir meðallagi og aðeins 5% telja sig yfir 

meðallagi sem námsmenn. Þegar amfetamín neysla er skoðuð er hlutfallið örlítið lægra eða 

um 10% telja sig undir meðallagi sem námsmenn, 5% í meðallagi og 2% yfir meðallagi 

(Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). 

 Vímuefnaneysla hefur verulega slæm áhrif á einkunnargjöf nemenda. Tæplega 22% 

nemenda í 9. og 10. bekk árið 1997 sem höfðu notað hass höfðu fengið einkunnina 5 eða 

lægra í Íslensku en tæplega 10% sem hlutu svipaða einkunn höfðu notað amfetamín. Þeir 

sem höfðu fengið 9 eða hærra voru aðeins 4.4% af þeim sem höfðu notað hass og aðeins 

1% af þeim sem höfðu notað amfetamín (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). 
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 Vímuefnaneysla hefur ekki aðeins neikvæð áhrif á námsárangur og einkunnir, 

heldur afstöðu nemenda til skólans. Um 70% þeirra drengja sem höfðu orðið ölvaðir innan 

30 daga frá könnuninni sögðust finna nær alltaf fyrir tilgangsleysi námsins og 62% stúlkna. 

Svipað hlutfall er að finna þegar hass og amfetamínneysla er skoðuð. Líðan í skólanum er 

líka breytileg eftir því hvort nemendur neyta vímuefna. Tæplega 42% stúlkna sem höfðu 

neytt áfengis innan 30 daga frá könnun sögðust alltaf líða illa í skólanum og helmingur 

drengja sagði það sama (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). 

Frístundir 
Unglingar eyða stórum hluta af tíma sínum í frístundir hverskonar. Því er 

nauðsynlegt að skoða hvaða tengsl eru á milli vímuefnanotkunar þeirra og þess hvað þeir 

við hafast í frítíma sínum. Í dag er frístundastarfi og æskulýðsmálum stjórnað af 

fullorðnum í bland við unglinga. Slíkt starf með skipulögðum þáttum líkt og er innan 

félagsmiðstöðva, ásamt íþróttaiðkun unglinga verður nokkurs konar öryggisnet þeirra utan 

heimilisins og skólans. Það öryggisnet, sem skipulegt félagsstarf er verður til þess að mun 

ólíklegra er að unglingar sem taka þátt í því, neyti vímuefna. Ef aftur á móti unglingar verja 

frístundum sínum í félagsstarfi sem ekki er skipulagt af fullorðnum og er ekki undir eftirliti 

fullorðins einstaklings getur það aukið líkur á að vímuefna verði neytt í starfinu vegna 

eftirlitsleysis (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). 

Ætla má að þeir unglingar sem eyða stórum hluta frítíma síns í skemmtanalíf svo 

sem fara niður í bæ, hanga fyrir utan verslanir og sjoppur, stunda partý og fleira í þeim dúr 

hafi fleiri möguleika til vímuefnaneyslu og verða fyrir fleiri freistingum en þeir unglingar 

sem stunda íþróttir og skipulegt félagsstarf utan skóla. Kannanir í 9. og 10. bekk hafa sýnt 

að sterk tengsl eru á milli skemmtana annars vegar og reykinga, neyslu áfengis og annarra 

vímuefna hins vegar. Það segir okkur að þeir unglingar sem stunda slíkt félagslíf eru mun 

líklegri til að nota vímuefni en ella og algengara er að vímuefni séu til staðar þegar 

unglingar skemmta sér en ella. Tæplega 37% þeirra unglinga sem stunda skemmtanir hvers 

konar reykja daglega. 60% sem stunda þess tegund lífstíls mikið höfðu orðið drukkin innan 

30 daga frá könnun, 22% höfðu notað hass og 10% notað amfetamín. Á móti höfðu aðeins 

5% sem stunduðu skemmtanalíf af þessu tagi lítið orðið drukknir, 2% notað hass og 1% 

notað amfetamín (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). 

Íþróttaiðkun unglinga getur haft þau áhrif að þeir fara síður þá leið að prófa 

vímuefni. Neikvæð tengsl eru á milli íþróttariðkunar og vímuefnaneyslu, hvort sem er verið 

að tala um reykingar, áfengisdrykkju eða neyslu annarra vímuefna. Margar rannsóknir hafa 
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verið gerðar með þetta í huga og hefur komið í ljós að þeir unglingar sem stunda einhvers 

konar íþróttir eru síður líklegir til að reykja eða neyta ólöglegra vímuefna. Þessi munur sést 

best þegar skoðað er hlutfall þeirra unglinga árið 1997 sem aldrei taka þátt í neinum 

íþróttum en rúmlega 31% þeirra reykja daglega en tæplega 11% þeirra sem  stunda íþróttir 

fjórum sinnum eða oftar í viku reykja. Um 40% þeirra sem aldrei stunduðu neinar íþróttir 

höfðu orðið drukknir einu sinni eða oftar um ævina en 27% þeirra sem stunda íþróttir 4x 

eða oftar í viku í sömu mælingu. Svipuð neikvæð fylgni var enn og aftur á milli 

íþróttaiðkunar og neyslu ólöglegra vímuefna s.s. hass og amfetamíns og segir það okkur að 

þeir unglingar sem stunda íþróttir eru mun líklegri til að neyta ekki vímuefna en þeir 

unglingar sem ekki stunda íþróttir (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). 

Árið 2003 gerði Rannsóknir & greining svipaða rannsókn sem snéri að menntun, 

menningu, tómstundum og íþróttum íslenskra unglinga í 9. og 10.bekk. Svarhlutfall var 

gott eða um 82% og var könnunin nafnlaus að öllu leyti. Eins og í fyrri rannsóknum þá 

sýndu nýjar rannsóknir að íþróttastarf getur dregið úr líkum á vímuefnaneyslu. Verulegur 

munur var á þeim fjölda unglinga sem reyktu daglega eftir því hvort þeir stunduðu 

íþróttastarf.  Hlutfall unglinga í 9. og 10.bekk sem stunduðu mikið svokallaða partýlíf og 

reyktu daglega var 43%. Meðal þeirra sem sóttu félagsmiðstöðvar oft voru 11,9% sem 

reyktu daglega en aðeins 4,8% þeirra sem stunduðu íþróttir reyktu daglega (Hera Hallbera 

Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 

Jón Sigfússon, 2003). 

Áfengisneysla ásamt öðrum vímuefnum er mun algengari hjá þeim unglingum sem 

ekki stunda íþróttir eða annað skipulagt félagsstarf.  Ef skoðuð er neysla áfengis 30 dögum 

fyrir könnun hjá þessum aldurshópi þá kemur það í ljós að 74,8% þeirra sem taka oft þátt í 

partýjum og öðru skemmtanalífi höfðu orðið ölvuð á þessum tíma. Meðal þeirra sem tóku 

oft þátt í félagsmiðstöðvarstarfi voru 26,6% sem höfðu orðið ölvuð á þessum 30 dögum 

fyrir könnun en aðeins 14,9% þeirra sem tóku oft þátt í íþróttastarfi.  Hassneysla meðal 

þessara unglinga er í mun minni mæli en áfengisneysla og minnst hjá þeim unglingum sem 

stunda íþróttir og önnur félagsstörf. Hlutfall þeirra sem stunda íþróttir oft og hafa prufað 

hass var 5,6% á móti 38,3% þeirra sem hafa prufað hass og taka oft þátt í partýjum og hjá 

þeim sem stunda félagssmiðstöðvar oft er hlutfallið 7,9 % (Hera Hallbera Björnsdóttir, 

o.fl., 2003). 
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4.  Rannsóknir 
Rannsóknir meðal unglinga eru margar og fjölbreyttar. Tengsl margskonar hafa 

verið könnuð með tilliti til vímuefnaneyslu og áhættuhegðunar unglinga á Íslandi. Stöðugt 

er verið að endurskoða og breyta ýmsum þáttum sem snúa að unglingum og umhverfi 

þeirra og þess vegna þurfum við í þjóðfélaginu að vita hvað er í gangi meðal þessa hóps. 

Það gerum við með því að leggja fyrir kannanir og rannsóknir sem við drögum svo 

ályktanir og nýjar hugmyndir út frá til að vinna með að nýjum og bættum aðgerðum sem 

stuðla að heilbriðgum lífstíll ungmenna í landinu.  

Vímuefnaneysla meðal grunnskólanema 
Erlendar rannsóknir benda til þess að ýmsir erfiðleikar sem koma fram þegar barn 

byrjar í skóla séu vísbendingar um að vímuefnavandamál á unglingsárunum geti komið til 

seinna meir. Áhugaleysi, hegðunarerfiðleikar, lélegar mætingar og lítil félagsleg tengsl við 

skólafélagana eru allt merki um að illa geti farið ef ekkert er að gáð (Árni Einarsson og 

Guðni R. Björnsson, 2001). 

 Rannsókn sem var gerð árið 2008 af Rannsókn og greiningu og var unnin fyrir 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar í júlí 2008 kannaði neyslu vímuefna eins og tóbaks, 

áfengis og neyslu ólöglegra vímuefna eins og Hass, Amfetamíns, E-taflna og sniffs. 

Þátttakendur voru 8.- 10. bekkur á öllu landinu og voru spurningalistar sendir í alla skóla 

og tóku allir sem voru mættir þann daginn í skólann þátt. Könnunin var algjörlega nafnlaust 

eins og fyrri ár. Svarhlutfall var um 82% yfir allt landið (Svandís Nína Jónsdóttir, o.fl., 

2008). 

Könnunin sýndi að reykingar unglinga í 9. og 10. bekk í grunnskóla höfðu dregist 

saman samkvæmt miðaða við síðustu rannsóknir bæði á höfuðborgarsvæðinu og utan þess. 

Nemendur í 8.bekk sýndu svipað lágar tölur í þessum rannsóknum sem sýnir að eftir 8.bekk 

fer að fyrst að bera alvarlega á að unglingar í grunnskóla séu að reykja að einhverju ráði. Í 

þessum rannsóknum sem Rannsókn og greining hafa gert á hverju ári síðastliðin ár hefur 

komið fram að 23% allra nemenda í 10. bekk á landinu öllu reyktu daglega árið 1997 en 

hlutfallið hafði lækkað í 11% árið 2008.  Ef miðað er við árin 2006 til 2008 þá reyktu 15% 

nemenda í 10.bekk daglega árið 2006, árið 2007 var það hlutfall komið í 12% og árið 2008 

var hlutfallið eins og áður segir komið í 11%. Það er sama prósentutala og var árið 2005 hjá 

10.bekk innan höfuðborgarsvæðisins. Á landsbyggðinni hefur hlutfall reykinga ávallt verið 

lægra en á höfuðborgarsvæðinu. Árið 1997 var hlutfalli þeirra sem reyktu í 10.bekk 21% á 

landsbyggðinni en árið 2008 var það komið í 10%. Árið 2005 var hlutfallið einnig 10%  
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2006 var það 10% og 2007 var það komið í 9%. Það hefur því hækkað um 1% stig á milli 

áranna 2007-2008 (Svandís Nína Jónsdóttir, o.fl., 2008). 

Meðal nemenda í 9. bekk voru 6% sem  reyktu daglega árið 2008 á móti 9% árið 

2005. Reykingar þessa aldurshóps á Reykjarvíkursvæðinu hefur staðið tiltölulega í stað 

síðan 2006 þegar þær fóru niður í 6%.  Úti á landi er sömu sögu að segja um hlutfall 

daglegra reykinga eins og hjá 10.bekk. Reykingar eru hlutfallslega minni þar en í 

Reykjavík. Árið 2005 - 2006 reyktu 5% 9. bekkinga daglega en árin 2007-2008 var talan 

komin í 4%.  Daglegar reykingar 8.bekkinga hafa verið mjög svipaðar frá árunum 2003 til 

2008 eða frá 2% upp í 3% þó ávallt í minna mæli úti á landi (Svandís Nína Jónsdóttir, o.fl., 

2008). 

Neysla munn- og neftóbaks hefur verið að stór aukast hér á landi og er slík neysla 

farin að taka til sín í rannsóknum síðari ára. Fyrir árið 2001 var það óþekkt að um slíka 

neyslu væri spurt en með aukinni notkun íþróttamanna á slíku tóbaki hefur neysla unglinga 

stór aukist á seinni árum.  Athygli vekur að þetta er eina vímuefnið þar sem mælingar utan 

höfuðborgarsvæðisins mælast hærri en innan þess. Munntóbak hefur verið mun meira í 

neyslu, ef skoðaðar eru rannsóknir síðari ára. Nemendur í 10.bekk árið 2001 sem höfðu 

neytt munntóbaks 20 sinnum eða oftar um ævina voru 3% á höfuðborgarsvæðinu en 5% 

utan Reykjavíkur. Þessi talan hélst nokkurn veginn sú sama til ársins 2008 en þá mældist 

neysla þessara aldurshóps 4% á höfuðborgarsvæðinu en eins og áður 5% utan hennar 

(Svandís Nína Jónsdóttir, o.fl., 2008). 

Neftóbakið var mun algengara hjá nemenda í 10.bekk eins og áður segir. Árið 2001 

voru það 7% nemenda á höfuðborgarsvæðinu sem höfðu neytt neftóbaks 20 sinnum eða 

oftar yfir ævina en árið 2008 var talan komin niður í 5%.  Utan höfuðborgarsvæðisins var 

hlutfallið hjá 10.bekkingum 12%  árið 2001 en árið 2008 var það komið í 10%.  Ef skoðað 

er hvernig neysla þessara vímuefna var 30 dögum fyrir könnun þá kemur í ljós 5% 

nemenda í 10.bekk á höfuðborgarsvæðinu höfðu neytt munntóbaks einu sinni eða oftar 

síðastliðnu 30 daga á móti 7% 10.bekkinga utan höfuðborgarsvæðisins.  Árið 2008 voru 

þessar tölur komnar í 6% á höfuðborgarsvæðinu og 8% utan þess.  Þetta sýnir okkur að 

neysla munntóbaks er í raun að aukast meðal unglinga í 10. bekk,  en hvort það er í formi 

daglegrar neyslu eða neyslu almennt er óvíst. Munurinn er of lítill til að gera greinamun á 

því (Svandís Nína Jónsdóttir, o.fl., 2008). 

Á höfuðborgarsvæðinu höfðu 5%  9.bekkinga  voru 5% neytt munntóbaks einu 

sinni eða oftar 30 dögum fyrir könnunina en 3% utan þess. Neftóbak var mælt í mun meira 
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mæli en munntóbak og að mörgu leyti er það kannski útskýrt vegna mikilla vinsælda 

,,snuffs’’ sem er innflutt ólöglegt neftóbak sem margir unglingar prófa. Árið 2005 höfðu 

8%  9.bekkinga innan og utan höfuðborgarsvæðisins neytt neftóbaks einu sinni eða oftar 30 

daga fyrir könnun og árið 2008 var hlutfallið 7% á höfuðborgarsvæðinu og 5% utan þess.  

Árið 2006 skar sig þó verulega úr þar sem neysla munntóbaks fór í 6% á 

höfuðborgarsvæðinu og 10% utan þess hjá þessum aldurhópi (Svandís Nína Jónsdóttir, 

o.fl., 2008).  

Aðeins 1% 8.bekkinga höfðu neytt munntóbaks einu sinni eða oftar 30 dögum fyrir 

könnun árið 2005 bæði á höfuðborgarsvæðinu og utan þess. Árið 2008 hafði þessi talað 

hækkað í 2% á báðum svæðum. Árið 2006 var veruleg aukning bæði í Reykjarvík og utan 

hennar en þá fór neyslan í 5% á höfuðborgarsvæðinu og 4% utan hennar. Árið 2008 var 

hlutfallið 2% bæði á höfuðborgarsvæðinu og utan þess en árið 2006 skar sig úr eins og hjá 

þeim eldri með 7%  neyslu á Reykjarvíkursvæðinu og 13% utan þess (Svandís Nína 

Jónsdóttir, o.fl., 2008). 

 Samkvæmt rannsóknum hefur ölvun meðal grunnskólanemenda dregist verulega 

saman á síðastliðnum árum, hvort sem er verið að mæla ölvun einhvern tímann á ævinni 

eða ölvun 30 daga fyrir könnun. Ef skoðað er 10.bekk árið 1997 þá kemur fram að 64% 

nemenda á höfuðborgarsvæðinu höfðu einu sinni eða oftar um ævina orðið ölvaðir en 62% 

utan höfuðborgarsvæðisins. Neysla áfengis fer svo smám saman minnkandi og til að mynda 

árið 2003 er hún komin í 55% á höfuðborgarsvæðinu og 51% utan þess. Árið 2008 er 

hlutfallið komið í 41% á Reykjarvíkursvæðinu og 39% utan þess. Ef við skoðum mælingar 

30 dögum fyrir könnun þá kemur fram að árið 1997 var hlutfallið meðal 10. bekkinga 38% 

sem höfðu orðið ölvaðir á höfuðborgarsvæðinu en 36% utan þess. Árið 2008 var hlutfallið 

á höfuðborgarsvæðinu komið í 18% og sömuleiðis utan þess. Þetta er veruleg breyting á 11 

árum (Svandís Nína Jónsdóttir, o.fl., 2008). 

Nemendur í 9 bekk sem hafa orðið ölvaðir einu sinni eða oftar um ævina voru 41% 

á höfuðborgarsvæðinu en 40% utan þess. Hlutfall þeirra sem höfðu orðið ölvaðir 30 dögum  

fyrir könnun var 22% á báðum svæðum árið 1997 en árið 2008 var það hlutfall komið niður 

í 8% á Reykjarvíkursvæðinu og 7% utan þess. Nemendur í 9.bekk virðast því samkvæmt 

þessum tölum minnka verulega neyslu áfengis (Svandís Nína Jónsdóttir, o.fl., 2008). 

Nemendur í 8.bekk sýna eins og svo oft áður verulega lægri hlutföll en eldri 

bekkirnir. Árið 2003 höfðu 12% þeirra innan höfuðborgarsvæðisins orðið ölvaðir einu sinni 

eða oftar á ævinni en 11% utan höfuðborgarsvæðisins. Árið 2008 var talan 11% innan 
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Reykjarvíkur og 8% utan þess. Því virðist draga meira úr neyslu áfengis utan 

höfuðborgarsvæðisins en innan þess. Þeir nemendur í 8.bekk sem höfðu orðið ölvaðir 30 

daga fyrir könnun voru 5% á höfuðborgarsvæðinu en 4% utan þess árið 2003. Árið 2008 

var hlutfallið komið i 4% á Reykjarvíkursvæðinu og 2% utan þess. Sem sýnir okkur að 

neyslan í þessum aldurshópi er að dragast saman (Svandís Nína Jónsdóttir, o.fl., 2008). 

Neyslan hefur líka töluvert breyst ef haft er í huga hvar þessir unglingar eru að 

drekka. Langstærsti hluti 10. bekkinga í Reykjarvík hafði árið 2004 stundum eða oft 

drukkið áfengi heima hjá öðrum en sjálfum sér eða 32% en árið 2008 var þessi tala komin í 

29%. Hæst fór hún í 37% árið 2006. Næst á eftir því árið 2004 kom fram að 23% drukku 

áfengi annarsstaðar úti við en í miðbænum. Miðbærinn kom þar á eftir með hlutfallið 20%. 

Árið 2008 höfðu þessar tölur breyst í 15% drukku annarsstaðar úti við og 11% í 

miðbænum. Árið 2004 drukku 8% inni á skemmtistöðum eða krám, en árið 2008 var það 

hlutfall komið í 6%. Annað athyglisvert atriði var að 1-2% 10.bekkinga drukku inni á 

félagsmiðstöðvum eða á grunnskólaböllum og kom sama hlutfallið fram árið 2004 og 2008. 

8%  drukku heima hjá sér árið 2004 en það hafði minnkað um helming árið 2008 og var 

komið í 4% (Svandís Nína Jónsdóttir, o.fl., 2008). 

Neysla annarra og ólöglegra vímuefna meðal grunnskólabarna hefur einnig verið 

könnuð. Þær rannsóknir sýna okkur að neysla á hassi, amfetamíni, E-töflum til dæmis er 

staðreynd á meðal grunnskólabarna. Árið 2006 sýndu mælingar að 3% nemenda í 8.bekk á 

öllu landinu höfðu neytt hass þrisvar eða oftar um ævina sem er sama hlutfall og nemendur 

í 9.bekk sýndu. 11% nemenda í 10.bekk á landinu öllu höfðu gert hið sama. Árið 2008 var 

þetta hlutfall 1% yfir allt landið hjá 8.bekk, 4% hjá 9.bekk og 7% hjá 10.bekk. Hassneysla 

hefur því dregist verulega saman á þessum 2 árum. Þeir nemendur í 10.bekk sem höfðu 

neytt amfetamíns einu sinni eða oftar um ævina árið 1997 voru 11% en árið 2008 var 

hlutfall þeirra orðið 3%. E-töfluneysla einu sinni eða oftar um ævina hjá 10.bekkingum árið 

1997 hafði algengið 5% yfir allt land og árið 2008 var algengið komið í 2% fyrir allt landið 

(Hera Hallbera Björnsdóttir, o.fl., 2008). 

Vímuefnaneysla meðal framhaldsskólanema 
Eins og í grunnskólum þá hafa verið gerðar kannanir á vímuefnanotkun 

framhaldsskólanema. Rannsókn og greining lagði fram könnun árið 2007 á vímuefnaneyslu 

unglinga á aldrinum 16-18 ára. Könnunin náði til allra framhaldsskóla á landinu og til 

þeirra nemenda sem voru mættir í tíma þannig daginn sem könnunin var lögð fyrir af 

kennurum.  Þessi könnun var síðan borin saman við þær kannanir sem höfðu verið lagðar 



Lokaverkefni til B.A. – prófs                                               Unglingar og vímuefnaneysla 
                                                                                                   -Rannsóknir og forvarnir- 
 

 18 

fyrir framhaldsskólanema á árunum 2000-2004.  Svörunin var ágæt eða frá 70% til 80% á 

þessum árum. (Álfgeir Logi, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 

2008).  

Reykingar framhaldsskólanema  drógust saman á árunum 2000 til 2007 samkvæmt 

þessari könnun. Árið 2000 höfðu 64,7% nemenda einhvern tímann á ævinni prófað að 

reykja sígarettur en hlutfallið var komið í 56,6% árið 2007.  Mesta hlutfallslega lækkunin 

kom fram hjá stelpum yngri en 18 ára. Daglegar reykingar höfðu einnig farið minnkandi en 

árið 2000 voru 21% nemenda sem sögðust reykja daglega en árið 2007 var hlutfallið komið 

í 16%.  Stelpur 18 ára og eldri var sá hópur sem sýndi mestu hlutfallslegu lækkunina 

(Álfgeir Logi o.fl., 2008). 

 Munn- og neftóbak hefur verið að ryðjast sér til rúms í framhaldsskólum eins og í 

grunnskólum á síðari árum. Langstærsti neytendahópurinn í framhaldsskóla eru stráka eldri 

en 18 ára. Ef neysla þeirra er borin saman við aðra hópa eins og stelpur á sama aldri eða 

strákar yngri en 18 ára þá kemur fram að hlutfall þeirra sem hafa neytt munn-og/eða 

neftóbaks einu sinni eða oftar um ævina er 56,6% hjá strákum eldri en 18 ára á móti 23% 

stelpna á sama aldri og 39% stráka yngri en 18 ára. Stelpur undir 18 ára aldri reka svo 

lestina með 15,7%.  Þetta hlutfall hefur snúist við þegar skoðað er hvort viðkomandi hefur 

neytt munn- og/eða neftóbaks 30 daga fyrir könnun. Þá eru það strákar yngri en 18 ára sem 

sýna mesta hlutfallið eða 19,4% á móti 18,7% stráka sem eru eldri en 18 ára. Stelpur eru 

komnar í mikinn minnihluta í þessum flokki eða 3.9% hvort sem er 18 ára og eldri eða 18 

ára og yngri (Álfgeir Logi o.fl., 2008). 

 Hlutfall áfengisneyslu meðal framhaldsskólanema hækkar eftir því sem aldurinn 

hækkar. Áfengisneysla framhaldsskólanema er hátt miðað við önnur vímuefni sem könnuð 

hafa verið á síðastliðnum árum. Kannanir árið 2000 og 2004 tilgreina ekki á hvaða aldri 

nemendurnir eru en hlutfall stráka sem einu sinni eða oftar um ævina hafa neytt áfengis árið 

2000 voru 90,8% og hlutfall stelpna var 90,9% Árið 2004 voru þessar tölur komnar í 89,2% 

hjá strákum og 90,3% hjá stelpum (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfússóttir og 

Jón Sigfússon, 2005).  

 Árið 2007 var skilgreint í könnuninni á hvaða aldri nemarnir voru og þá kom fram 

að 79,6% stráka undir 18 ára aldri í framhaldsskóla höfðu neytt áfengis einu sinni eða oftar 

um ævina á móti 84,9% stelpna. 93,7% stráka 18 ára og eldri og 95,8%  stelpna eldri en 18 

ára. Neysla áfengis meðal stelpna í framhaldsskóla virðist því vera meira en strákanna 

(Álfgeir Logi o.fl., 2008). 
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Ef skoðuð er neysla 30 dögum fyrir könnun þá kemur í ljós að árið 2000 höfðu 

75,5% stráka neytt áfengis og árið 2004 var hlutfallið 73,7%. Meðal stelpna var hlutfallið 

árið 2000 77,1% og árið 2004 var það 76,2%. Hlutfall þeirra nemenda sem höfðu orðið 

drukkin 30 daga fyrir könnun var 64,9% hjá strákum árið 2000 og árið 2004 var það komið 

í 62,7%. Hlutfall meðal stelpna var 61,8% árið 2000 og árið 2004  62,7 %.  Því hefur 

hlutfall stelpna hækkað í þessum flokki milli ára meðan strákahlutfallið minnkaði (Álfgeir 

Logi o.fl., 2005). 

Árið 2007 var hlutfall meðal stráka yngri en 18 ára sem höfðu orðið ölvaðir einu 

sinni eða oftar um ævina 64,2% en hlutfall stelpna á sama aldri 70,6%. Strákar eldri en 18 

ára voru 88,5% á móti 91,5% stelpna 18 ára og eldri. Ölvun síðastliðnu 30 daga í þessum 

aldurshópum árið 2007 skiptist þannig að 50,2% strákar undir 18 ára höfðu orðið ölvaðir  

30 daga fyrir könnun á meðan 74,6 %  stráka 18 ára og eldri. Stelpur 18 ára og yngri voru 

56,4% en stelpur 18 ára og eldri voru 70,8%. Dregið hefur því úr ölvunardrykkju meðal 

stelpna og stráka 18 ára og yngri en mikil aukning hefur verið í aldurshópnum 18 ára og 

eldri. Aukning er meiri meðal stelpna (Álfgeir Logi o.fl., 2008). 

Neysla ólöglegra vímuefna meðal framhaldsskólanema virðist vera algengari meðal 

stráka en stelpna eins og í grunnskóla. Hassneysla hefur þó dregist örlítið saman ef miðað 

er við rannsóknir síðustu ára. Árið 2000 höfðu 22,8% nemenda í framhaldsskóla neytt hass 

einu sinni eða oftar um ævina. Árið 2004 var hlutfallið 22,6% og árið 2007 var þetta 

hlutfall komið niður í 18,3% sem er töluverð lækkun ef horft er til ársins 2000.  Langstærsti  

neytendahópurinn eru strákar 18 ára og eldri eða 32,7% árið 2007 en strákar 18 ára og 

yngri voru með hlutfallið 12%. Í báðum þessum flokkum hefur neysla hass þó dregist 

saman. Stelpur 18 ára og eldri voru með hlutfallið 22,8% en 18 ára og yngri 8,8% árið 

2007. Amfetamínneysla hefur aukist í framhaldsskólum samkvæmt rannsóknum sem 

Rannsókn og greining hefur látið gera á síðastliðnum árum. Árið 2004 höfðu 12% stráka í 

framhaldsskóla prófað amfetamín einu sinni eða oftar á móti 8,2% stelpna.  Árið 2007 

höfðu 5,1% stráka undir 18 ára aldri prufað amfetamín og 15% stráka eldri en 18 ára sem 

gerir samanlagt 20,2%. Það segir okkur að aukningin milli þessara ára hjá strákum 16 ára 

og eldri í framhaldsskóla er 8,1% (Álfgeir Logi, o.fl., 2005; Álfgeir Logi, o.fl., 2008). 

Stelpur 18 ára og yngri árið 2007 sýndu hlutfallið 3,8% fyrir þær sem prufað hafa 

amfetamín og stelpur 18 ára og eldri voru 10,4%. Samanlagt hlutfall stelpna árið 2007 sem 

höfðu einu sinni eða oftar prófað amfetamín árið 2007 er því 14,2% á móti 8,2% árið 2004. 
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Aukningin meðal stelpna í framhaldsskóla er því 6% (Álfgeir Logi, o.fl., 2005; Álfgeir 

Logi, o.fl., 2008). 

Neysla annarra vímuefna eins og E-taflna, Kókaíns, sniffs og fleira jókst örlítið eða 

stóð í stað á árunum 2000 til 2004. Ekki er tilgreint um kyn eða aldur í þessum 

rannsóknum. LSD vímuefnið sýnir lægsta hlutfallið eða 3,5 % og Kókaín það hæsta eða 

13,2%. Hlutfall þeirra sem ekki hefur prufað neitt af þessum efnum breytist ekkert frá árinu 

2000 til 2004 eða var 74% (Álfgeir Logi, o.fl., 2005). 

Árið 2007 voru E-töflur, LSD og Kókaín sérstaklega tekin fyrir í mælingum ásamt 

kyni og aldri nemendanna. Eins og áður voru það strákar sem voru í meirihluta neytenda. 

Strákar 18 ára og yngri voru 2,8% þeirra sem höfðu prófað áður upptalin vímuefni en 

töluverð aukning varð í eldri hópnum, 18 ára og eldri, sem sýndi hlutfallið 12,2%. Því var 

samanlagt hlutfall stráka í framhaldsskóla sem höfðu prufað þessi vímuefni 15%.  Stelpur 

yngri en 18 ára voru 2,7% en 18 ára og eldri sýndu hlutfallið 8,3%. Samanlagt hlutfall 

þeirra var því 11%.  Þeir nemendur sem segjast aldrei hafa prófað neitt af þessum 

vímuefnum voru árið 2007 80,2 % sem er aukning um rúmlega 6% stig frá árinu 2004.  Ef 

við berum saman prófun framhaldsskólanema á þessum þremur ólöglegu vímuefnum árið 

2004 og 2007 þá kemur í ljós að árið 2004 var hlutfallið 26,4% fyrir alla nemendur 

franhaldsskólanna. Árið 2007 var hlutfallið svipað eða 26% fyrir alla (Álfgeir Logi, o.fl., 

2008). 
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5.  Forvarnir 
Silja Björk Baldursdóttir vann árið 2004 mat að beiðni Þróunar-og fjölskyldusviðs 

Reykjavíkurborgar á framkvæmd og áhrifum forvarnarstarfs á vegum Reykjavíkurborgar á 

árunum 1997-2004. Í þeirri skýrslu voru sérstaklega borin saman árin 1998 og 2004 með 

tilliti til breyttra félagslegra aðstæðna unglinga í Reykjavík og vímuefnaneyslu. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að auðvelda gerð og þróun heildstæðrar forvarnarstefnu fyrir 

Reykjarvíkurborg sem önnur sveitafélög um land allt gátu nýtt sér (Silja Björk 

Baldursdóttir, 2004). 

 Rannsóknin er unnin upp úr gögnum frá Rannsóknum & greiningu og sem lögðu 

kannanir fyrir nemendur í  9.og 10 bekk í öllum grunnskólum landsins á árunum 1997-

2004. Kennarar sáu um að leggja kannanirnar fyrir sem voru nafnlausar og  var svarhlutfall 

mjög gott eða 80-90% . Kannanirnar beindu athygli að neyslu tóbaks, áfengis og ólöglegra 

vímuefna og Silja Björk notaði niðurstöðurnar til að bera saman hvort neyslan og félagslegt 

umhverfi unglinga á þessum aldri hefði breyst og ef svo var, hvað gerði það að verkum. 

Hún tók 9 viðtöl við einstaklinga sem komu að forvarnarstarfi í Reykjavíkurborg. 

Spurningar og umræður voru notaðar til að fá sem besta mynd á þá þróun og viðhorf sem 

þessir einstaklingar höfðu eftir áralangra reynslu í forvarnarstafi. Með þessari aðferð 

leitaðist Silja Björk við að fá sýn aðstandenda og framkvæmdaraðila forvarnarstarfsins sem 

Reykjavíkurborg rekur á sínum snærum. Þannig væri hægt að öðlast skilning á verkferli og 

framkvæmd þess starfs og hvernig þessi ákveðnu mál höfðu þróast á síðastliðnum árum 

(Silja Björk Baldursdóttir, 2004). 

Í skýrslu Silju kemur fram að Reykjarvíkurborg er með fyrirbyggjandi 

forvarnarstarf ásamt því að forvarnarstarfið er í formi margra og fjölbreyttra úrræða sem 

eru sérstaklega hönnuð með það markmið í huga að grípa inn í aðstæður þegar þörf er á. Þá 

er átt við bæði í forvarnarskyni, áður en unglingurinn er farinn að stunda áhættuhegðun og 

svo aftur þegar hann er farinn að stunda áhættuhegðun. Forvarnarstarf á vegum borgarinnar 

byrjar ef svo má segja strax í leikskóla. Starfið þar eins og í grunnskólum borgarinnar er að 

fyrirbyggja vandann áður en hann birtist. Þó leikskólarnir hafi ekki hingað til skilgreint 

forvarnarstarfið sérstaklega og vinna ekki þar af leiðandi forvarnarverkefni á vegum 

borgarinnar, má samt segja eins og Silja segir í skýrslu sinni að leikskólar borgarinnar og 

um land allt vinni starf sem er að mörgu leyti forvörn og undirbúningur barna fyrir 

áskoranir lífsins. Heilbrigðir lífshættir og lífsleikni spila stórt hlutvert í þessu starfi ásamt 

því að aðstæður barna félags-og uppeldislegar eru jafnaðar með því að grípa inn í með 
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viðeigandi ráðgjöf og stuðningi ef þörf þykir. Leikskólar vinna eftir stefnu sem segir að 

öllum börnum verði að taka við, óháð menningu, trú og líkamlegu jafnt sem andlegu 

atgervi (Silja Björk Baldursdóttir, 2004). 

 Grunnskólar vinna sína forvarnarvinnu í lífsleikni ásamt því að hafa fjölda 

námskeiða á sínum snærum sem koma að forvarnarmálum. Engin heilstæð stefna er þó 

gegnumgangandi í grunnskólum og erfitt er að nálgast upplýsingar um slíka stefnu. 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur veitir þjónustu á vegum sérfræðinga fyrir bæði leikskóla og 

grunnskóla borgarinnar. Meginþráðurinn í því starfi er að styrkja skólastarf með því að 

miðla fræðslu, til að mynda í námskeiða og fundarhaldi ásamt fræðslufundum fyrir 

starfsfólk skólana. Námsráðgjafar í grunnskólum bera þungann af þessu forvarnarstarfi og 

hljóta sérstaka aðhlynningu í fræðslu og ráðgjöf ef svo má segja.  Því má segja að 

grunnskólar borgarinnar taki þátt í þeim verkefnum sem í boði eru á vegum borgarinnar og 

fræðslumiðstöðvar, en ekki er hægt að tala um heildstæða forvarnarstefnu þar sem þetta er 

ekki opinberlega birt í skólanámskrá hvers skóla fyrir sig og ekki aðgengilegt fyrir þá sem 

vilja forvitnast um málið (Silja Björk Baldursdóttir, 2004). 

 Fræðslumiðstöð Reykjavíkur lítur svo á að gott skólastarf sé eitt og sér gott 

forvarnarstarf en eins og kemur fram í skýrslu Silju þá er mjög svo ákallandi þörf fyrir 

ákveðnari stefnu innan grunnskólanna. Rannsóknir sýna okkur að vímuefnaneysla unglinga 

er byrjuð áður en grunnskóla lýkur og það segir okkur að þörfin byrjar þar. Viðmælendur 

Silju hafa ákveðnar skoðanir á forvarnarstarfi sem unnið er eftir í grunnskólum borgarinnar. 

Þeir vilja meina að leita þurfti nýrra leiða til að vinna eftir forvarnarstarfi sem virkilega 

næði til unglingana. Ekki væri nóg að kalla í fyrrverandi fíkil sem héldi fyrirlestur um 

skaðsemi vímuefna og þar með væri forvarnarstarfi skólans lokið. Ennfremur fannst öðrum 

viðmælanda bera á því að skólar settu saman áætlun en enginn væri til að fylgja henni eftir. 

Forvarnarstefna væri ekki bara eitthvað sem sett væri saman á góðan pappír og svo stungið 

ofan í skúffu. Silja rak sig á við vinnu skýrslunnar, að mjög erfitt var að finna opinberar 

upplýsingar um forvarnarstarf innan grunnskólanna. Þá er átt við upplýsingar eins og á 

heimasíðu skólans líkt og eineltisáætlun eða fjölmenningarstefnu. Þegar reynt er að 

grennslast fyrir um slíkt hjá grunnskólum borgarinnar þá þarf ávallt að hafa samband við 

hvern og einn skóla til að öðlast einhvers konar sýn á þær leiðir sem skólarnir fara í sínu 

forvarnarstarfi. En það eitt og sér er oft ekki nóg þar sem margir skólar hafa ekki neinar 

aðgerðaráætlanir um hvernig þeir bregðast við ef rannsóknir sýna að neysla unglinga eykst 

á ákveðnum tíma. Starfsfólk bendir hvert á annað og að lokum er vísað á Reykjavíkurborg 
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eða aðra sérfræðiaðila sem sjá um forvarnarverkefni fyrir skólana (Silja Björk 

Baldursdóttir, 2004). 

  Þrátt fyrir skort á slíkri stefnu innan grunnskólana þá er margt í boði utan þeirra 

sem tengist beint eða óbeint unglingum og forvörnum gegn vímuefnaneyslu. Lögð hefur 

verið mikil áhersla á samveru barna og foreldra undanfarin ár og í skýrslu Silju kemur fram 

að þær áherslur og slík forvörn sé að bera árangur samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa 

verið. Hún talar um hugarfarsbreytingu meðal foreldra sem hefur komið í kjölfar ýmissa 

átaka á vegum forvarnarstarfs borgarinnar og landsins í heild. Foreldrar virðast hafa verið 

að gera sér grein fyrir að vímuefnaneysla unglinga er staðreynd og á slíku verður að taka 

eins og svo mörgu öðru í uppeldi barna. Viðmælendur hennar í skýrslunni segja að þetta 

eigi stærstan þátt í því að vímuefnaneysla unglinga hafi dregist saman á árunum 1998 – 

2004 (Silja Björk Baldursdóttir, 2004) 
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6.  Umræður 
Það er ekki auðvelt að vera unglingur og lífið er einfaldlega erfitt og margt að varast 

hvort sem við eigum að vera komin með þroska til að takast á við hin ýmsu vandamál eða 

ekki. Það er svo margt sem við ekki vitum og kemur okkur á óvart. Foreldrar eru að ala upp 

að þeirra mati hið fullkomna barn sem með unglingsárunum breytist í villidýr og þau 

kannast ekkert við. Þá falla margir foreldra að marga mati í þá gryfju að búa til úlfalda úr 

mýflugu og stimpla fullkomna barnið sitt sem orðið er villidýr gjörsamlega óalandi, þó það 

sé aðeins að takast á við breyttar aðstæður og líðan. Það er eðlilegt og það er líka eðlilegt 

að unglingurinn sé stundum ómeðfærilegur á alla kanta. Það einfaldlega fylgir 

unglingsárunum. Spurningin er frekar hvað fjölskyldan getur gert til að minnka líkur á 

alvarlegum árekstrum svo heimilisfriðurinn haldist.  

Eins og fram kemur í ritgerðinni þá hafa rannsóknir sýnt að áhættuhegðun unglinga 

er að mörgu leyti bundin vímuefnaneyslu. Það er staðreynd að á Íslandi er 

vímuefnavandmál meðal ungs fólks líkt og í öðrum löndum. Viðhorf foreldra til skipulagðs 

frístundarstarfs og samveru fjölskyldunnar hafa stórlega tekið breytingum og umfram allt er 

það fræðsla foreldra sem kemur þar sterk inn. Foreldra þarf að fræða og þó allir hafi gengið 

í gengum unglingsár þá er það ekki ávísum á að þeir viti hvernig á að takast á við forvarnir 

á sínu eigin heimili.  

Áhættuhegðun getur að sjálfsögðu verið á annan máta en bara vímuefnaneysla. En 

vímuefnaneysla er auðvelt að skilgreina sem áhættuhegðun vegna þess að unglingurinn er 

að leggja líf sitt í hættu með því að neyta vímuefna. Auk þess er hann oft með þrýstingi og 

hvatningu að fá aðra með sér. Afleiðingar neyslunnar eru honum oft ekki skýrar og þess 

vegna gerir unglingurinn sér oft ekki grein fyrir því hvað hann er að leggja út í. 

Áhættuþættir í lífi unglings eru klárlega tengdir því hvaða aðstæður unglingurinn 

elst upp við og hvernig umhverfi hans er. Unglingur sem elst upp við hlýju, stuðning og 

heilbrigða hvatningu er mun betur undir það búinn að takast á við þá togstreitu sem 

unglingsárin valda oft. Ennfremur er athyglisvert að til eru margir foreldrar sem lenda í 

þeim aðstæðum að horfa upp á ungling sinn stunda einhvers konar áhættuhegðun en og 

skilja ekki hvað veldur. Þau hafa gefið honum allt sem best  verður á kosið, veitt honum 

frelsi til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og upplifa hluti sem margir aðrir unglingar hafa 

kannski ekki upplifað. Þá er spurningin er það það sem unglingurinn þarf? Frelsið fer út í 

dekur ef svo má segja, stjórnleysi og ábyrgðarleysi. Það sem foreldrarnir töldu vera að gera 

rétt kemur  kemur margfalt til baka í bakið á þeim. Börn og unglingar þurfa ramma og aga. 
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Þau þurfa leiðbeiningu og ábyrgan aðila til að stýra sér í rétt átt. En því miður með tilkomu 

hins mikla hraða í þjóðfélaginu þar sem hver maður þarf að vinna margfalt til að eignast 

hina bestu veraldlegu hluti, eru það oft börnin og unglingarnir sem þjást.  

Foreldrar eru minna heima en áður og unglingarnir vaxa upp að sjá um sig að 

mörgu leyti sjálfir með öllu því frelsi sem það veitir þeim. Spurningin er líka eins og Einar 

Gylfason varpar fram, eru foreldrar að firra sig ábyrgð á uppeldi barna sinna og unglinga? 

Eru foreldrar að ætlast til að opinberar stofnanir eins og leikskólar, grunnskólar og 

framhaldsskólar ali upp börnin og unglingana fyrir þá? Að mörgu leyti er svarið já. 

Foreldrar eru margir hverjir ekki að gefa sér tíma til að ala upp börnin sín og að sama skapi 

ekki að fylgjast með hvað þeir eru að gera. Því er oft komið í mikið óefni loksins þegar 

foreldarnir gera sér grein fyrir að unglingurinn á heimilinu er farinn að neyta vímuefna.  

Þess vegna er óhætt að segja að fjölskyldan og vinir unglinganna eru þeir stærstu 

áhrifaþættir sem unglingurinn verður fyrir á sínum unglingsárum. Mark Warr (sjá í Þórólfur 

þórlindsson, o.fl., 1998) félagsfræðingur sagði þá getur samvera foreldra og barna dregið úr 

neikvæðum áhrifum jafningjahópsins. Það getur því skipt gríðarlegum sköpum fyrir bæði 

foreldra og börn að eiga í góðum samskiptum og njóta samveru hvers annars. Rannsóknir 

hafa verið að sýna að þessi samvera sé einmitt að aukast og það megi að stórum hluta 

þakka að vímuefnaneysla unglinga sé að dragast saman. En er þetta samvera sem fólgin er í 

að vera saman eftir skóla og vinnu, eyða kvöldum saman við spjall og sjónvarpsáhorf? Eða 

er unglingurinn í sínu herbergi í tölvunni á meðan foreldrarnir eru heima. Er það, það sem 

unglingarnir og foreldrar svara sem meiri samveru í þeim könnunum sem lagðar hafa verið 

fyrir? Er útivistartími barna og unglinga að minnka vegna þessa? Það er eitthvað sem 

kemur kannski í ljós með fleiri rannsóknum sem beina sjónum sínum að tölvunotkun 

annars vegar og samveru heimilisfólks hins vegar.  

Vinahópurinn skiptir líka gríðarlega miklu máli þegar neysla meðal unglinga er 

skoðuð. Eins og fram kom í rannsóknum virðast unglingar neyta meiri vímuefna ef 

vinahópurinn er samþykkur því. Þau eru því mun líklegri til að neyta vímuefna hvort sem 

þau eru lögleg eða ólögleg ef vinahópurinn leggur blessun sína yfir það og neysla í 

vinahópnum sé til staðar.  

Skólagangan skipar stórann sess í líðan barnanna þar sem þau eyða stórum hluta 

innan veggja skólans. Ef almenn líðan barna er slæm í grunnskóla skilur það oft eftir stórt 

skarð á litlum sálum sem þau reyna svo oft að fylla með miður æskilegum aðferðum. 
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Einelti, vanlíðan og léleg frammistaða í skólanum eru mjög oft fylgifiskar sagna unglinga 

sem hafa átt við vímuefnafíkn að stríða.  

Svo virðist vera sem fleiri börn og unglingar virðast vera sáttari bæði í skólanum og 

eiga í betri samskiptum við kennara ef marka má þessar rannsóknir. Langflestir nemendur 

hafa hug á að leggja meiri menntun fyrir sig eftir að grunnskóla lýkur hvort sem það á við 

nemendur í Reykjavík eða á landsbyggðinni. Sú þróun er verulega góð tíðindi þar sem þetta 

sýnir okkur að færri nemendum finnst námið vera tilgangslaust og að álit á eigin námsfærni 

er að aukast með betri líðan í skólanum. Allt helst þetta í hendur og fjarri því að nemendur 

einir eigi sök á ef þeim gengur illa í skóla. Skilningur virðist vera að aukast á mismunandi 

hæfni nemenda í skóla og stuðningur og hjálp er mun fyrr sett í gagnið ef grunur leikur á 

einhvers konar náms eða hegðunarörðugleikum hjá börnum. Þetta er líklegast ástæða þess 

að samskipti meðal barna og unglinga hefur stórbatnað á síðustu árum og líðan barna í 

skólum er orðin betri.  

 Frístundir barna og unglinga er málefni sem stöðugt er til endurskoðunar og 

umfjöllunar. Mikil krafa er í þjóðfélaginu um að þessi vettvangur sé heilsteyptur og 

leiðbeinandi á marga vegu fyrir börn og unglinga. Sumir vilja meina að sérstaklega fyrir 

yngri börn sé þetta að mörgu leyti geymsla fyrir foreldra sem hafa ekki nægan tíma fyrir 

börnin sín. En sem betur fer geymsla eður ei, er þetta starf sem er að mörgu leyti frábært 

þegar kemur að afþreyingargildi fyrir börn og skapar þeim öryggi í fjarveru foreldra. 

Unglingar hafa margskonar frístundastarf að sækja í og margir hverjir sækja það á hverjum 

degi. Starf sem er skipulagt af fullorðnum og stýrt af þeim er oft gæfumeira en þar sem 

enginn fullorðinn kemur nálægt.  

Þeir hópar unglinga sem skemmta sér mikið og þá er átt við skemmtun í formi 

partýja, skemmtistaða iðkunnar og þess háttar eru mun líklegri til að neyta vímuefna en þeir 

unglingar sem ekki stunda slíka skemmtun. Auk þess eru þeir unglingar sem ekki stunda 

skemmtanir af þessu tagi mun líklegri til að byrja seinna að drekka áfengi eða reykja en 

þeir unglingar sem stunda þess háttar skemmtanir. Það hefur aftur á móti sýnt sig að eftir 

því sem unglingar byrja seinna að drekka minnkar líkurnar á einhvers konar fíkn eða neyslu 

sem þeir ráða svo ekki við. 

Ef unglingahópar eru bornir saman sýna kannanir að þeir hópar sem stunda íþróttir 

og útivist eru ekki eins líklegir til að neyta ólöglegra efna en hópar sem stunda engar 

íþróttir. Annað frístundarstarf svo sem trúarlegt félagsstarf, tölvunotkun, klúbbastarf og 

annað félagsstarf hefur jákvæð áhrif á líferni ungmenna. Þeir eru ekki eins líklegir til að 
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falla í freistni og virðast frekar geta sagt nei ef stuðningur í formi vina sem ekki neyta 

vímuefna er á bak við þá. 

  Rannsóknir meðal grunnskólabarna sýna okkur að vímuefnaneysla hefur minnkað 

hjá 8. til 10.bekk á öllu landinu. Landsbyggðin sýnir ávallt minna hlutfall en nemendur 

höfðuborgarsvæðisins. Munn – og neftóbak eru einu vímuefnin sem sýna hærra hlutfall 

meðal nemenda á landsbyggðinni og hefur neysla þeirra verið að ryðja sér rúms meðal 

unglinga hvar sem er á landinu..  

Ölvun meðal þessara þriggja elstu bekkja í grunnskóla hefur farið minnkandi 

samkvæmt rannsóknum. Neysla áfengis hefur líka minnkað í heimahúsum, á 

skemmtistöðum og annarsstaðar sem unglingar koma saman til að drekka og það er kannski 

ekki síst að þakka opinni umræðu í þjóðfélaginu og samstöðu foreldra, skóla og annarra 

opinberlega aðila um að stöðva unglingadrykkju. Almenn neysla vímuefna er því að 

dragast saman meðal barna í grunnskóla á landsvísu. 

Helstu niðurstöður rannsókna meðal framhaldsskólanema sýna okkur að neysla 

vímuefna eykst töluvert þegar í nemendur koma úr grunnskóla í framhaldsskóla. Reykingar 

hafa þó dregist saman eins og á fleiri vígstöðum. Strákar 18 ára og eldri voru stærsti 

neytendahópurinn þegar munn- og neftóbak er mælt með tilliti til hvort slíkt hefur verið 

prufað einu sinni eða oftar um ævina.  Áfengisneysla eykst töluvert eftir því sem nemendur 

eldast og athyglisvert er að stelpur, hvort sem þær 18 ára og yngri eða eldri mælst ávallt 

fleiri í öllum áfengismælingum. Ólögleg vímuefnaneysla virðist vera að aukast með 

framhaldsskólanema fyrir utan hassneyslu sem hefur dregist saman.  

Niðurstöður rannsókna á Íslandi er sú að þeir unglingar sem virtust þroskaðri neyttu 

minna áfengis en hinir og áttu auðveldara með að rökstyðja skýringar sínar þegar kom að 

því að útskýra hvers vegna þeir myndu ekki neyta áfengis eða ekki láta undan hópþrýstingi. 

Þeir sem voru þroskaðri og hugsuðu meira um afleiðingar neyslunnar og köfuðu dýpra í 

hegðunina sem slíka neyttu í mun minna mæli sterks áfengis en drukku frekar léttöl/vín 

meðan aðrir sem sýndu hvatvísa hegðun og gátu ekki rökstutt skýringar sínar og jafnvel 

snéru út úr virtust neyta meira sterkara áfengis eftir því sem þeir eltust öfugt við hina. 

Forvarnir hafa að vissu leyti skilað einhverju en ekki nægu að margra mati. Þær 

eiga það til að vera einungis sýnilegar á blaði eða í fjölmiðlum en ekki tengt persónulegu 

og nálægu umhverfi unglingsins. Ennfremur hefur verið skrafað og masað um hvar neyslan 

er og hverjum það er að kenna og slíkt hefur ekki skilað því sem það átti að gera, sem er að 

uppræta rótina til að sigrast á vandanum. Því er vert að stokka upp í forvarnarmálum og 
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taka fastar á vandanum því jú eins og Einar sálfræðingur segir þá verðum við að fara 

einbeita okkur að lausninni í stað þess að eyða öllum okkar kröftum í að leita að orsök 

vandans. Gott er að þekkja hann til að tækla hann en allt púðrið má ekki fara á einn stað.  

Helstu niðurstöður matsins sem Silja Björk gerði fyrir Þróunar-og fjölskyldusvið 

Reykjavíkurborgar byggði hún eins og áður segir á hvað viðmælendur hennar höfðu að 

segja um úrvinnslu og þróun forvarna í borginni.  Ásamt því að bar hún saman hvað 

rannsóknir síðustu ára hafa gefið í skyn með tilliti til þeirra fornavarna sem áhersla hefur 

verið lögð á. Það kom ýmislegt í ljós þegar viðmælendur hennar tjáðu sig um þessa þróun, 

margt hafði farið vel en annað þyrfti að bæta. Meðal annars sem kom fram var: 

• Forvarnir og foreldrasamstarf er mjög mikilvægt. 

• Foreldrar þyrftu að vera meira sýnilegri í skólastarfi – þá forvarnarskólastarfi og 

ábyrgð þeirra ætti að vega meira en hefur gert. 

• Virkja forvarnir í grunnskólum og framhaldsskólum landsins. 

• Kalla þyrfti eftir afgerandi stefnu í forvörnum á vegum Reykjavíkurborgar og 

aukinni yfirsýn í forvarnarstarfi í heild sinni yfir landið. 

• Meiri áherslu er þörf  á fyrirbyggjandi starf og tengja það við frístundir barna og 

unglinga s.s. tómstundir, íþróttastarf og annað félagsstarf.  

• Endurskoða þyrfti og styrkja samstarf milli þeirra stofnana sem hefði umsjón með 

slíku starfi og að einn aðili hefði yfirumsjón með því forvarnastarfi, skipulagningu, 

þátttöku og framkvæmd. 

• Síðast en ekki síst að forvarnarstarf yrði byggt á rannsóknum og úrvinnslu þeirra. 

Athygli vakti í þessari skýrslu að viðmælendur Silju töldu að foreldrar væru í meira 

mæli að skrá börn sín í tómstundarstarf eða íþróttastarf vegna þess að það drægi úr líkum á 

vímuefnaneyslu í stað þess að t.d. íþróttastarf yki vellíðan og líkamlegt heilbrigði eins og 

viðhorfin voru áður fyrr. Þetta eitt og sér sýnir að foreldrar eru orðnir meira meðvitaðir um 

þá áhættuhegðun sem börn og unglingar geta leiðst út í þrátt fyrir að koma frá heimilum 

sem slíkt þekkist ekki.  

Áður fyrr var vímuefnaneysla unglinga oft tengd við vímuefnaneyslu foreldra og að 

þau kæmu frá heimilum þar sem einhvers konar óstöðugleiki var til staðar. En þetta viðhorf 

virðist sem betur fer vera á undanhaldi og þar af leiðandi hin ,,venjulega’’ fjölskylda meira 

meðvituð um hættuna sem hvaða unglingur getur lent í. Í framhaldi að því kom upp 

umræða meðal viðmælenda Silju að upplýsingaflæði til foreldra væri oft af skornum 

skammti þar sem foreldrar bera fyrir sig tímaleysi og þyrfti því að bæta úr því með til 
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dæmis á tölvutæku formi svo sem vefsíður, tölvupóstar og jafn vel netráðstefnur til að ná til 

sem flestra. Ennfremur þyrfti að gera það eftirsóknarvert fyrir foreldra og aðstandendur að 

taka þátt í forvarnar-skólastarfi barns síns. Þannig væri hægt að draga foreldra frekar til 

ábyrgðar og fólk hætti að líta svo á að skólinn ætti að sjá um að ala barnið upp meðan það 

væri í skólanum. Foreldrar bera fyrst og fremst ábyrgð á velferð barns síns hvort sem það er 

í skólanum eður ei. 

Tveir viðmælendur Silju höfðu orð á því að það væri jafnvel ekki vel séð af 

skólayfirvöldum að foreldrar væri að blanda sér of mikið skólastarfið því börnin ættu að 

vera í höndum ,,atvinnumanna’’.  Þess vegna þyrfti að breyta þessu og fá foreldra til að 

taka meiri þátt en tíðkast hefur. Þetta hefur lagast mikið en enn er margt sem þarf að bæta. 

Annar viðmælandinn lýsti þessu þannig að foreldrar eru sérfræðingarnir í sínum börnum og 

til þeirra er alltof sjaldan leitað þegar ákvarðarnir eru teknar sem varða skólastarfið og 

börnin þeirra. Aukið samstarf milli foreldra og skóla er því grundvallaratriði þegar samstarf 

á að takast og forvarnastarf innan grunnskólana á að ganga upp. Skapa þyrfti hvatningu og 

framkvæmdarvilja svo báðir aðilar hafa eitthvað hlutverk að segja, en ekki annar aðilinn 

tekur einungis við og hefur ekkert um það að segja hvað og hvernig hlutirnir fara fram. 

Annað atriði sem kom fram var að sniðugt væri að gera foreldra nokkurs konar eftirlitsaðila 

sem sæju um að skipulagning, þróun og framkvæmd forvarnarstarfs innan grunnskólanna 

væri fylgt eftir og að upplýsingaflæði til allra foreldra væri í lagi. Þannig skapaðist tenging 

milli skólans og foreldrar ásamt því að góður grundvöllur myndast fyrir samstarf. 

Við leit mína kom í ljós að fáir grunnskólar hafa á sínum snærum þessar opinberu 

upplýsingar sem Silja talar um í skýrslu sinni. Flestir grunnsskólar í Reykjavík eru með 

aðgerðaráætlun og einhverskonar stefnu þegar kemur að eineltismálum en mjög erfitt er 

eins og Silja bendir á að nálgast eitthvað sem lítur að forvörnum. Ef það er til staðar þá er 

það í bland við heilsu, lífstíls og fjölmenningarstefnu og þá í mjög litlum mæli sem spjótin 

beinast að forvörnum gegn vímuefnaneyslu hvers konar.  

Þrátt fyrir skort á slíkri stefnu innan grunnskólana þá er margt í boði utan þeirra sem 

tengist beint eða óbeint unglingum og forvörnum gegn vímuefnaneyslu. Lögð hefur verið 

mikil áhersla á aukna samveru barna og foreldra undanfarin ár og í skýrslu Silju kemur 

fram að þær áherslur og slík forvörn sé að bera árangur samkvæmt rannsóknum sem gerðar 

hafa verið. Hún talar um hugarfarsbreytingu meðal foreldra sem hefur komið í kjölfar 

ýmissa átaka á vegum forvarnarstarf borgarinnar og landsins í heild sinni. Foreldrar virðast 

hafa verið að gera sér grein fyrir að vímuefnaneysla unglinga er staðreynd og slíkt verður 
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að takast á við eins og svo margt annað í uppeldi barna. Viðmælendur hennar í skýrslunni 

segja að þetta eigi stærstan þátt í því að vímuefnaneysla unglinga hafi dregist saman á 

árunum 1998 – 2004. 

Skoðun mín á vímuefnamálum unglinga er sú að nánast allir ungir 

vímuefnaneytendur eiga einhvers konar sögu á bak við sig og sína neyslu sem beint má 

rekja til einhvers konar erfiðleika hvort sem er í fjölskyldunni, meðal vinanna, í skólanum 

eða á öðrum stöðum sem tengjast lífi unglingins á einn eða annan hátt.  Það er enginn 

unglingur óhultur ekki frekar en hann er óhultur í umferðinni. Við þurfum alltaf að vera á 

varðbergi og vera opin fyrir vandamálinu því annars tekst okkur ekki að koma í veg fyrir 

það.  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


