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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed. gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði 

við Háskóla Íslands þar sem hugmyndir kvenna um viðbrögð mæðra við unglingadrykkju eru  

skoðuð. Á haustönn árið 2019 sat ég námskeið í eigindlegum rannsóknaraðferðum og 

kynntist þar sögulokaaðferðinni. Sú aðferð þótti mér eiga mjög vel við það viðfangsefni sem 

ég hafði áhuga á að fjalla um í meistararannsókn minni, en það er unglingadrykkja og 

viðbrögð foreldra við henni. Því var upplagt að hafa samband við Önnudís Gretu, dósent við 

Háskóla Íslands, og biðja hana að leggja mér lið.  

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Önnudís Gretu Rúdolfsdóttur, fyrir ómælda 

þolinmæði, stuðning og leiðsögn í gegnum allt ferlið og Ragnýu Þóru Guðjohnsen, fyrir 

stuðning, mikilvægar leiðbeiningar og þá trú sem hún hafði á bæði mér og rannsókninni. 

Fjölskylda og vinir fá þakkir fyrir að hvetja mig áfram, hafa stöðuga trú á mér og halda mér 

við efnið. Ingibjörg Hulda Jónsdóttir og Guðrún Svanfríður Eyjólfsdóttir fá sérstakt lof fyrir að 

lesa yfir verkefnið og veita mér umsögn. Síðast en ekki síst vil ég þakka syni mínum, Ísak Þór, 

fyrir að halda mér á tánum og hvetja mig óbeint áfram að mennta mig, huga að ólíkum 

uppeldisaðferðum og veita mér innblástur alla daga.  

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 niðurstaðna. 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.  

Reykjavík, 4. apríl, 2021 

 

Kristjana Marín Jónsdóttir 
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Ágrip 

Á unglingsárum verða margs konar breytingar í lífi ungmenna, líkamlega, félagslega og 

sálfræðilega. Þau sækjast meðal annars eftir meira sjálfstæði, samskipti við jafningja eykst og 

þau reyna fyrir sér með ýmsa nýja hluti eins og að neyta áfengis. Rannsóknir sem skoðað 

hafa unglingsárin hafa gefið til kynna að á þessum tímapunkti eru jákvæð tengsl við vini og 

fjölskyldu mikilvæg þar sem þau geta verið meginþáttur forvarna fyrir þennan aldurshóp. Þá 

eru einnig fjöldi rannsókna sem sýna hversu ólík menning er í unglingahópum út frá kyni og 

hvernig þessi menning hefur áhrif á neyslu ungmenna á áfengi. Lítið er til um rannsóknir sem 

leggja áherslu á viðbrögð mæðra við drykkju ungmenna og því mikilvægt að skoða það efni 

betur líkt og er gert í þessari rannsókn.  

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hugmyndir kvenna um hvernig mæður 

bregðast við áfengisdrykkju barna sinna á unglingsaldri og að hvaða marki þær hugmyndir 

eru kynjaðar. Rannsóknarspurningar þessarar rannsóknar voru: Hverjar eru hugmyndir 

kvenna um viðbrögð mæðra við drykkju ungmenna? Eru hugmyndir kvenna um viðbrögð 

mæðra við unglingadrykkju ólíkar eftir kyni barns? Gögnum var aflað með sögulokaaðferð 

(story completion method), en þá fá þátttakendur upphaf sögu sem þeir eru beðnir um að 

ljúka. Upphaf sögunnar var ýmist á þann veg að stúlka kom heim drukkin eða drengur kom 

heim drukkinn og þurftu þátttakendur að lýsa viðbrögðum móður við þær aðstæður. 

Þátttakendur voru einungis konur eldri en 20 ára, en alls voru 46 sögur þemagreindar. Eftir 

að hafa þaullesið gögnin voru fimm þemu greind: (1) Móðir glímir ein við drykkju barns síns; 

(2) Mæður leggja mikið upp úr því að halda ró sinni; (3) Drykkja dætra veldur meiri 

áhyggjum; (4) Dætur eru skömmustulegri en synir við heimkomu; (5) Ungmennin eru alltaf 

með jafningjahópnum. Rannsóknin gefur góða innsýn í það hver möguleg viðbrögð mæðra 

við þessar aðstæður eru og að kynjaðar hugmyndir um drykkju ungmenna séu til staðar í 

okkar samfélagi. Sögulokaaðferðin er gagnleg í þessari rannsókn til að rýna í 

menningarbundnar hugmyndir kvenna um drykkju ungmenna.  
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Abstract 

„How are you my sweet boy“? Women‘s ideas about how mothers cope with adolescent 

drinking behaviour 

During adolescence, there are many changes in the lives of young people, physically, 

socially and psychologically. Among other things, they seek more independence, 

communication with peers increases and they try various new things, such as consuming 

alcohol. Research that has looked at adolescence has indicated that at this point, positive 

relationships with friends and family are a strong factor as they can become a major 

preventative measure for this age group. There are also a number of studies that show how 

different cultures in adolescent groups are based on gender and how this culture affects 

young people's consumption of alcohol. There is little research that focuses on mothers' 

reactions to adolescent drinking and therefore looking at that topic more closely, as was 

done in this study.  

The aim of this study is to shed light on women's ideas about how mothers respond to 

their children's alcohol consumption during adolescence and the extent to which those ideas 

are gendered. The research questions of this study were: What are women's ideas about 

mothers' reactions to adolescent drinking? Are women's ideas about mothers' reactions to 

adolescent drinking different according to a child's gender? Data was collected using a story 

completion method, in which participants are given the beginning of a story that they were 

asked to complete. The beginning of the story was either that a girl came home drunk or a 

boy came home drunk and the participants had to describe the mother's reaction to the 

situation. Participants were only women older than 20 years, and a total of 46 stories were 

themed. After carefully reading the data, five themes were identified: (1) A mother struggles 

alone with her child's drinking; (2) Mothers put a lot of effort into staying calm; (3) 

Daughters' drinking causes more concern; (4) Daughters are more embarrassed than sons 

when they return home; (5) The adolescents are always with the peer group. The study 

provides a good insight into what mothers' possible reactions to these situations are and 

whether there are gendered ideas about young people drinking. The story completion 

method is useful in this study to examine women's cultural ideas about adolescent drinking. 
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1 Inngangur  

Hver og einn einstaklingur gengur í gegnum kynþroska á lífsskeiðinu og getur kynþroski 

unglinga haft áhrif á samband þeirra við foreldra sína. Steinberg og Morris (2001) hafa meðal 

annars í rannsóknum sínum fengist við að skoða breytingar sem verða á sambandi unglings 

og foreldris á kynþroskaskeiðinu í þá átt að unglingurinn verður sjálfstæðari og getur haft 

áhrif á ákvarðanatöku innan fjölskyldunnar. Þau benda einnig á að átök geta komið upp á 

milli unglinga og foreldra, sérstaklega mæðra, sem eykst í kringum upphaf 

kynþroskaskeiðsins. Á þessum tímapunkti eru jákvæð tengsl við vini og fjölskyldu mikilvæg 

þar sem þau geta verið meginþáttur forvarna fyrir þennan aldurshóp. Foreldrar gegna 

mikilvægu hlutverki í lífi barna sinna á þessu aldursskeiði þar sem þau þurfa að sýna traust, 

eftirfylgni í námi og vinnu og vera til staðar fyrir barn sitt (Miller-Day, 2002). Út frá þessum 

efnum er áhugavert að skoða hvaða viðhorf konur hafa til þessa aldurskeiðs og drykkju 

ungmenna á þessu tímabili. 

Ein stærsta ákvörðun sem ungmenni taka tengist neyslu áfengis, tóbaksnotkun eða 

notkun annarra fíkniefna, en þessi ákvörðun getur haft áhrif á velgengni þeirra og heilsu. 

Erfitt er að segja til af hvaða orsökum ungmenni byrja að prófa sig áfram með vímuefni, en  

margir þættir geta spilað saman, t.d. erfðir, menning, uppeldi, félagsskapur og andleg heilsa 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Líkt og Harding o.fl., (2016) benda á í rannsókn sinni um 

unglingadrykkju eru ýmis vandamál tengd þeirri drykkju sem geta haft alvarlegar og 

neikvæðar afleiðingar fyrir ungmennin sjálf, fjölskyldu og nærumhverfi þeirra sem og 

samfélagið í heild. Þá nefna þau  bæði heilsufarsleg og félagsleg vandamál líkt og bílslys, 

sjálfsvíg, vandræði í skóla og fleira.  

Áfengisneysla og misnotkun áfengis og vímuefna hefur í mörgum ríkjum heims gjarnan 

verið tengd körlum og karlmennsku. Hunt og Antin (2019) benda einnig á að áfengisdrykkja 

karlmanna sé talin við hæfi og eðlileg þar sem hún staðfestir karlmennsku þeirra, styrkir 

tengsl þeirra og samstöðu. Á sama hátt sé rætt um drykkju ungra drengja sem norm og 

dregið úr alvarleika hennar, því samkvæmt þessum viðhorfum er hún óumflýjanleg þar sem 

hún er hluti af karlmennsku þeirra. Þó svo að áfengisneysla kynjanna sé orðin jafnari en var, 

liggur helsti munurinn í því hvernig sú reynsla sem þau upplifa undir áhrifum áfengis mótar 

sjálfsmynd einstaklinganna og gildandi kynjaviðmið í samfélaginu.   

Rannsóknir hafa verið gerðar um kynjaða áfengismenningu ungmenna, áhættuhegðun 

þeirra, áhrif áfengisneyslu foreldra á börn sín og uppeldisaðferðir sem byggja á því að draga 

úr áhættuhegðun barna (sjá m.a. Bo o.fl., 2018). Þó er lítið til af rannsóknum þar sem skoðað 

er hvernig foreldrar bregðast við áfengisneyslu barna sinna og því er vert að skoða þær 

hugmyndir sem viðgangast í samfélagi okkar eftir kyni barns. Þá er einnig áhugavert að skoða 
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líðan mæðra og viðbrögð við áfengisneyslu barna sinna á unglingsárum og hvort þau 

viðbrögð séu að einhverju leyti kynjuð. Í þessari rannsókn er notað samanburðarsnið sem 

býður upp á möguleikann á að skoða samhengið á milli stúlkna og drengja.  

Áhugi minn á unglingum og áhættuhegðun þeirra hefur alltaf verið mikill og þess vegna 

valdi ég viðfangsefni á þessu sviði. Þá hefur kynjafræði, með áherslu á kynjajafnrétti, 

kynhlutverk og samfélagslega mótun barna einnig verið mér ofarlega í huga. Ég hef tekið eftir 

ólíkum uppeldisaðferðum foreldra bæði í atvinnugrein minni og þegar ég var sjálf unglingur. 

Aðferðirnar voru á þann hátt að ólíkt var bæði hvernig foreldrar sinntu uppeldishlutverki sínu 

og hvaða áherslur voru þeim ofarlega í huga. Þá var einnig áberandi hversu ólík viðbrögð 

unglingar virtust fá út frá kyni, bæði frá fjölskyldu og öðrum aðilum. Þótti mér því áhugavert 

að rannsaka hvort að viðbrögð væru kynbundin og jafnframt hver viðbrögð mæðra eru við 

því að börn þeirra komi heim drukkin.  

Markmið þessarar rannsóknar er því að varpa ljósi á hugmyndir kvenna um hvernig 

mæður bregðast við áfengisdrykkju barna sinna á unglingsaldri og að hvaða marki þær 

hugmyndir eru kynjaðar. Ef viðbrögð eru ólík eftir kyni ungmennis þá er lögð áhersla á að 

reyna að skilja af hverju sá munur er til staðar og í hvaða mynd hann birtist. Þá verða 

frásagnir sem lýsa líðan móður einnig athugaðar og settar í samhengi við þau viðmið og gildi 

sem ríkja í íslensku samfélagi. Mikilvægt er fyrir bæði foreldra og aðra í nærumhverfi barna 

og unglinga að skilja hvaða þættir skipta máli fyrir hegðun þeirra. Fjöldi rannsókna eru til þar 

sem skoðaðir voru hvaða þættir tengjast líkum á áfengisdrykkju ungmenna (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2019; Steinberg, 2001). Á hinn bóginn vantar rannsóknir eins og þá sem 

hér er lýst, þar sem leitað er eftir hugmyndum fólks um menningu ungmenna, viðbrögð og 

líðan mæðra við áfengisneyslu barna sinna og hvort sögurnar sem settar eru fram byggi á 

kynjuðum og menningarbundnum hugmyndum um hvaða áhrif drykkja áfengis hefur á unga 

einstaklinga, bæði líkamlega og andlega, og hvaða uppeldishættir teljast góður kostur þegar 

á að byggja upp sjálfstæðan og heilsuhraustan einstakling.  

Rannsóknarspurningarnar sem leitað verður svara við eru: Hverjar eru hugmyndir kvenna 

um viðbrögð mæðra við drykkju ungmenna? Eru hugmyndir kvenna um viðbrögð mæðra við 

unglingadrykkju ólíkar eftir kyni barns? 

Í ritgerðinni verður fyrst skoðaður fræðilegur bakgrunnur viðfangsefnis rannsóknarinnar 

og mikilvæg hugtök kynnt. Þar er m.a. fjallað um unglingsárin og einkenni þeirra, áhrifaþætti 

unglingadrykkju, algengi áfengisneyslu á meðal unglinga, forvarnir, þátt foreldra og vina sem 

og kynjamun hvað varðar áfengisdrykkju. Þá verður fjallað um rannsóknaraðferð, 

framkvæmd rannsóknar og siðferðisleg atriði. Því næst verða niðurstöður kynntar. Fjallað er 

um megin þemu sem greind voru í rannsóknargögnunum og þau sett í fræðilegt samhengi. 
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Að lokum er umræðukafli og lokaorð sett fram. Þar er m.a. sagt frá persónulegum 

vangaveltum og spurningum sem vöknuðu við gerð rannsóknarinnar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Mótunarhyggja 

Á síðari hluta tuttugustu aldar var þeim hugmyndum sem fyrir voru um eðli kynjanna, 

eins og að kven- og karleðli sé meðfætt og ekki hægt að breyta, hafnað að miklu leyti með 

komu kenninga um mótunarhyggju. Þeir sem aðhyllast mótunarhyggjukenningar vilja meina 

að einstaklingar mótist vegna þeirra viðhorfa og hugmynda sem ríkja í samfélaginu sem 

einstaklingurinn býr í og þeirri orðræðu sem þar er (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir, 2011; Weiss og Harber, 1999). Þá er einnig verið að vitna í þau kynhlutverk 

og kyngervi sem einstaklingur þróar með sér frá fæðingu (Þórdís Þórðardóttir, 2012). 

Samfélagið móti þannig kynin á mismunandi hátt og jafnvel haldi þeirri mótun við með 

óbreyttum hugmyndum um hvernig fólk á að haga sér. Líffræði og eðli hafi ekkert að gera 

með hlutverk kynjanna, heldur mótist það félagslega og í takt við menningu samfélaga (Ásta 

Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011; Þórdís Þórðardóttir, 2012).  

Femínistar styðjast gjarnan við mótunarhyggjukenningar til þess að varpa ljósi á stöðu 

kvenna og hafa einnig bent á að „eðli kynjanna“ sé búið til frekar en að vera staðreynd. 

Einnig leggja þeir áherslu á að hægt sé að breyta algengum orðræðum um konur og kyngervi 

þeirra (Andersen, 2003). 

2.2 Kyngervi og kynhlutverk 

Þegar hugtakið kyn er skoðað þarf að athuga hvort um sé að ræða líffræðilegt kyn (e.sex) 

eða kyngervi (e.gender). Þegar rætt er um líffræðilegt kyn þá er vísað til þess hvort að 

einstaklingur sé karl eða kona sem er metið út frá líffræðilegum einkennum, t.d. kynfærum. 

Þannig er átt við þá eiginleika sem viðkomandi fæðist með. Kyngervi tengist ekki 

líffræðilegum einkennum, heldur vísar það til félagslegrar hegðunar og þess hlutverks sem 

einstaklingur temur sér út frá kyni. Kyngervi mótast því yfirleitt út frá þeim kröfum sem ríkja í 

samfélaginu um hvernig æskilegt sé fyrir einstakling að haga sér og er hægt að túlka það á 

marga vegu. Dæmi um mismunandi túlkun kyngervis er sú upplifun sem einstaklingur hefur 

af sjálfum sér en einnig sú merking sem samfélag setur í reglur og væntingar í samskiptum. 

Eins og bæði Budgeon (2014) og Dozier (2005) hafa nefnt í sínum verkum geta stofnanir 

einnig lagt ákveðna merkingu í þetta hugtak. Það eru ákveðnar væntingar til einstaklings um 

hegðun sem telst annaðhvort karlmannleg eða kvenleg eftir því hvort einstaklingur fæðist 

sem karl eða kona. Í raun er hægt að koma fram með þá staðhæfingu að bæði kyn og 

kyngervi séu meðfæddir eiginleikar en að munurinn sé að félagslegir þættir móta kyngervi en 

ekki kyn. Sem dæmi um muninn á þessum hugmyndum er hægt að nefna að þegar drengur 

fæðist er strax vísað í kyn hans á fæðingardeild og flokkast hann því í samræmi við 
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líffræðilegt kyn. Vísað er til kyngervis þegar fylgt er hugmyndum um viðurkennda 

karlmannlega hegðun eins og að hafa áhuga á ofurhetjum, leika sér með bíla og klæðast 

bláum fötum (Popa og Gavriliu, 2015). 

Bæði Palmer (2014) og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) hafa bent á að kynhlutverk 

séu þær félagsmótuðu hugmyndir sem ríkjandi eru um hlutverk karla og kvenna. Þessi 

hlutverk hafa breyst mikið á undanförnum áratugum, sérstaklega í vestrænum samfélögum, 

en þó eru þau enn við gildi. Kynhlutverk urðu mun skýrari eftir iðnbyltinguna í Evrópu, en þá 

voru konur taldar vera betri í umönnun, heimils störfum og barnauppeldi á meðan karlmenn 

væru betri þegar kom að atvinnu og iðnaði. Þessi hlutverkaskipting er ekki jafn algild og þá, 

en þó eru ennþá rótgrónar hugmyndir um hvernig hlutverk skiptast á milli kynjanna. Þessi 

hlutverk og hugmyndir að baki þeim er að finna alls staðar í heiminum en eru þó ólík eftir 

samfélögum, stund og stað. Ung börn eru mjög snemma búin að móta hugmyndir sínar um 

kyn sitt og hvað er ásættanlegt, rétt eða rangt þegar þau fara að velja sér hlutverk í 

samfélaginu (Patterson, 2012). Kyn mótar lífsreynslu fólks vegna þeirra væntinga sem 

samfélag gerir til einstaklinganna. Þá mótar það einnig viðmið, markmið og væntingar okkar. 

Þessi atriði verða svo meiri og ýktari í samskiptum unglinga við aðra á uppvaxtarárum sínum 

(McMillan o.fl., 2018). 

2.2.1 Karlmennska og kvenleiki 

„Oft heyri ég þó sjónarmið sem flokkuð eru undir félagslega eðlishyggju á þann 

veg að drengjum sé eðlilegt að móta hver annan á þennan hátt til að þeir verði 

sannir karlmenn sem hvorki gráti, klagi né láti í ljós tilfinningar sínar á einn eða 

annan aumingjalegan hátt. Þeir eiga að vera hetjur, t.d. „hetjur hafsins“ eða 

„íþróttahetjur“ eða eitthvað annað sem sker þá frá „kellingum“ (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, bls. 70) 

Eins og bersýnilega sést í lýsingu Ingólfs um upplifun hans á samfélagslegum kynjuðum 

sjónarmiðum eru enn einstaklingar sem halda því fram að karlmennska og kvenleiki sé hluti 

af eðli einstaklinga. Sterkar karlmennskuhugmyndir leggja mikla áherslu á það að karlmenn 

skuli ekki vera kvenlegir og drengir ekki stelpulegir. Ungir strákar þurfa því að haga sér á 

ákveðinn hátt, vera með göngulag sem hæfir karlmanni og tala í ákveðinni tóntegund, allt til 

þess að verða alvöru karlmenn (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Karlmennska er ekki 

einungis talin valda kvenfólki skaða, heldur einnig þeim karlmönnum sem eiga í hlut, því með 

þessum ýktu hugmyndum karlmennskunnar er verið að grafa undan jafnrétti og félagslegu 

réttlæti. Ef unnið væri að því að uppræta þessar karlmennskuhugmyndir sem bæði kyn hljóta 

skaða af væri auðveldara að byggja upp réttlæti í samfélaginu (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín 

Anna Hjálmarsdóttir, 2011). 
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Hugmyndir sem tengjast karlmennsku og kvenleika geta verið misjafnar í ákveðnum 

menningarhópum og samfélögum. Þessar hugmyndir geta einnig breyst í gegnum árin og því 

er gjarnan talað um að til séu margar útgáfur af karlmennsku og kvenleika. Kenningar um 

mótunarhyggju greina frá mikilvægi þess að eðli kynjanna sé mótað og eru hugmyndir 

karlmennsku og kvenleika ekki undanskildar þar (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir, 2011). Börn hafa jafnframt ákveðnar hugmyndir af karlmennsku og kvenleika 

og er talið að þær hugmyndir mótist af útliti þeirra, klæðnaði og af menningar- og 

félagslegum hugmyndum samfélags um viðeigandi hegðun stúlkna og drengja, kvenna og 

karla (Þórdís Þórðardóttir, 2012).  

Kvenleiki birtist með mismunandi hætti í ólíkum aðstæðum. Kvenleika hefur jafnframt 

verið flokkaður í styðjandi kvenleika annars vegar og mengandi kvenleika hans vegar. 

Munurinn þar á er sá að styðjandi kvenleiki vísar til þess að konur eigi að sinna löngunum og 

þörfum karlmanna. Þessi gerð kvenleika ýtir undir og styður ráðandi karlmennskuhugmyndir 

þar sem þessi gerð gengur að mörgu leyti út á að virða áfram sjónarmið liðins tíma. Þeirri 

hlýðni er síðan viðhaldið í samfélaginu. Mengandi kvenleiki er hins vegar sú gerð kvenleika 

sem talinn er menga þær hugmyndir sem ríkja um karlmennsku og kvenleika sem gengur út á 

undirskipun kvenna, en þessi gerð kvenleika tekur ábyrgð og sýnir vald. Femínismi gengur að 

mörgu leyti út á það að styðja mengandi kvenleika og draga úr styðjandi kvenleika, en það er 

talið eitt af þeim verkfærum sem nota á til að auka kynjajafnrétti (Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2012; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Samkvæmt erlendum rannsóknum eru hugmyndir ungs fólks um karlmennsku og 

kvenleika að breytast ört, bæði hér á Íslandi sem og í öðrum Norðurlöndum. Almenn 

jafnréttisvitund og jafnréttisfræðsla hefur vakið upp spurningar hjá þessum hópi um hversu 

mikilvægt sé að uppræta þessar hugmyndir. Með því er rofinn ákveðinn vítahringur og ungt 

fólk verður meðvitað um fjölbreytileika og tækifæri einstaklingsins, óháð kyni (Guðný S. 

Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2017).  

2.3 Unglingsárin og einkenni þeirra 

Það þroskaskeið sem 13-16 ára unglingar eru að ganga í gegnum er mjög mikilvægt. Í 

raun er það stærsta breytingarskeið sem einstaklingur gengur í gegnum á ævinni, fyrir utan 

fyrstu ár ævinnar (Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2001). Þessi tími einkennist af 

áhættu og seiglu þegar bæði jákvæðar og neikvæðar upplifanir eiga sér stað. Á þessu 

þroskaskeiði er losun um kynþroskahormóna sem verður til þess að ungmennið upplifir bæði 

líkamlegar og líffræðilegar breytingar. Þá verða breytingar á vexti, vöðvamassa, fitusöfnun og 

kynfærum ásamt því að mikil efnaskipti eru í líkama þeirra. Á sama tíma upplifa unglingar 

einnig umrót á félagslegum, tilfinningalegum og vitsmunalegum þroska sínum sem undirbýr 



 

15 

þau fyrir fullorðishlutverk sitt og þeirri ábyrgð sem því hlutverki fylgir. Á þessu tímabili verða 

unglingar sjálfstæðari en áður og ábyrgari fyrir hegðun sinni og gjörðum (Vijayakumar o.fl., 

2018). Því eru unglingsárin mikilvægt tímabil í lífi hvers einstaklings þar sem þeir eru að átta 

sig á möguleikum sínum, átta sig á hver þau vilja í raun vera og hvernig þau ætla að lifa 

heilbrigðu og góðu lífi. Þessi ár eru einnig mjög viðkvæmur tími þar sem ýmis áhættuhegðun 

getur gert vart við sig. Óhófleg áfengisneysla, reykingar og vímuefnaneysla eru dæmi um 

áhættuhegðun sem algeng er á þessu tímabili (The Lancet Public Health, 2018).  

Ungmenni víðs vegar um heiminn þurfa að takast á við ýmsar spennandi en jafnframt 

krefjandi áskoranir á sínum unglingsárum, þar sem mikið í þeirra lífi er að breytast og þurfa 

þau að aðlagast því. Með þessum áskorunum er t.d. átt við samskipti við vini og fjölskyldu, 

menntun, heilsu, starfsframa og lífstíl. Erfitt getur verið fyrir ungling að átta sig á hvað er rétt 

og hvað er rangt þegar kemur að áskorunum sem þessum og vakna því spurningar sem þau 

leita svara við (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019).  

Steinberg og Morris (2001) hafa skoðað kynþroska og staðfest að munur sé á milli bráð- 

og seinþroska unglinga og að þar sé einnig munur á milli kynja. Seinþroska strákar hafa lægra 

sjálfstraust og upplifa sterkar tilfinningar vonleysis á meðan bráðþroska strákar eru vinsælli 

og hafa sterkari sjálfsmynd.  Á sama tíma eru bráðþroska strákar í meiri hættu en jafnaldrar 

þeirra til að taka þátt í andfélagslegri hegðun, stunda kynlíf eða neyta áfengis og fíkniefna. 

Þessi áhættuhegðun getur verið vegna þess að bráðþroska ungmenni eiga oft í 

vinasamböndum við eldri ungmenni. Bráðþroska stelpur eiga hins vegar frekar við 

tilfinningalegan vanda, hafa verri sjálfsmynd og eru líklegri til þess að þróa með sér 

þunglyndi, kvíða og átraskanir heldur en jafnaldrar sínir. Þessi áhrif eru sérstaklega mikil í 

vestrænum löndum þar sem menningarbundnar hugmyndir hallast að því að fegurð kvenna 

feli í sér að vera grönn. Bráðþroska stelpur eru, eins og bráðþroska strákar, vinsælli og líklegri 

til að taka þátt í áhættuhegðun, eins og að neyta áfengis og vímuefna, sleppa að sinna skóla 

eða stunda ótímabært kynlíf.   

2.4 Áhrifaþættir unglingadrykkju 

Áfengi er efni sem hefur áhrif á hegðun og vitund þeirra sem neytir þess og ofneysla 

áfengis getur valdið einstaklingum og öðrum í kringum hann skaða. Þetta tiltekna efni getur 

haft varanleg áhrif á þroska heilans og önnur líffæri og þá sérstaklega hjá ungu fólki sem er 

að mótast og vaxa. Þá hafa vímuefni ekki einungis áhrif á fólk líkamlega heldur getur neysla 

þess haft áhrif á einstaklinginn bæði félagslega og andlega (Lees o.fl., 2020). Ein stærsta 

ákvörðun sem ungmenni taka er hvort og hvenær sé tímabært að prófa áfengi, tóbak eða 

fíkniefni, en þessi ákvörðun tengist velgengni þeirra og heilsu. Erfitt er að segja hvað það er 

sem hefur þau áhrif að ungmenni byrja að prófa sig áfram með vímuefni en ljóst er að það 
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eru margir þættir sem geta spilað saman, t.d. erfðir, menning, uppeldi, félagsskapur og 

andleg heilsa (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 

Í grein Cservenka og Brumback (2017) um áhrif áfengisdrykkju unglinga á líkamann kemur 

fram að líkamsþroski barna í elstu bekkjum grunnskóla sé ekki orðinn nægur til að takast á 

við áfengisneyslu. Á þessum aldri hefur lifrin ekki náð fullum þroska og getur því ekki unnið 

úr áfenginu eins og síðar á lífsleiðinni. Því eru meiri líkur á að unglingar verði ölvaðri heldur 

en fullorðnir einstaklingar. Þá benda Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson (2001) á að þó svo 

að einhverjir unglingar séu með líkamsþroska á við fullvaxta manneskju eigi þeir oftar en ekki 

langt í land hvað varðar tilfinninga-, félags- og vitsmunaþroska, sem bendir til þess að þau 

séu ekki nægilega andlega þroskuð til þess að neyta áfengis. Það lýsir sér helst þannig að 

hæfni þeirra til að meta aðstæður, takast á við ákveðnar áskoranir og ganga í gegnum 

reynsluna sem áfengisneyslunni fylgja er af skornum skammti. Því má segja að þessi hópur 

unglinga sé ekki tilbúinn að nota vímuefni, líkt og áfengi, til þess að breyta vitundarástandi 

sínu. Hjá þessum hóp eru mun meiri líkur á að eitthvað geti farið úrskeiðis á þessum aldri 

þegar kemur að neyslu áfengis heldur en þegar heilinn og líkaminn er orðinn full þroskaður. 

Niðurstöður rannsókna, þar sem unglingadrykkja og vandamál henni tengdri hefur verið 

til skoðunar (Harding (2016) o.fl.,) hafa gefið til kynna að hún hafi neikvæðar og alvarlegar 

afleiðingar fyrir ungmennin sjálf, fjölskyldu þeirra, umhverfi og samfélagið í heild. Rannsóknir 

(The Lancet Public Health, 2018) hafa þannig sýnt að neysla áfengis hjá þessum aldurshóp 

hefur ýmis heilsufarsleg og/eða félagsleg vandamál í för með sér og hafa t.d. bílslys, sjálfsvíg, 

líkamsárásir, nauðganir, heilaskerðing, óvarið kynlíf, vandræði í skóla, áfengis- og 

eiturlyfjaeitrun verið nefnd til sögunnar í þessu sambandi. Jafnframt hefur áfengisneysla 

meðal fólks á aldrinum 15-24 ára verið talin auka líkur á snemmbærum dauða og fötlun. Þá 

eru ungmenni sem drekka of mikið einnig líkleg til að enda á einhvern hátt í réttarkerfinu, 

t.d. með því að vera tekin vegna drykkju áfengis undir lögaldri eða vegna þess að 

einstaklingurinn hefur brotið lög undir áhrifum áfengis. Í langtímarannsókn Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur (2019) á þýðingu uppeldishátta fyrir velferð ungmenna kemur fram að 

þegar almenn vímuefnaneysla er skoðuð hjá unglingum (14-15 ára) sem byrjaðir eru að 

drekka áfengi sé mun líklegra að þau prófi harðari efni fyrir 22 ára aldur, s.s. marijúana, 

amfetamín, kókaín og e-pillur, en ungmenni sem byrja að drekka áfengi síðar á lífsleiðinni. 

Þrátt fyrir að ungt fólk neyti áfengis sjaldnar en fullorðið fólk þá er það mun líklegra til þess 

að drekka óhóflega mikið þegar það lætur verða að því (Harding o.fl., 2016) og hafa 

alþjóðlegar rannsóknir bent til þess að það sé ríkjandi í áfengismenningu ungs fólks að 

ánægjulegt sé að verða nokkuð stjórnlaus þegar drukkið er áfengi (Atkinson og Sumnall, 

2016).  
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Skilaboðin sem ungmenni fá frá samfélaginu í sambandi við drykkju eru oft mjög óljós og 

villandi. Annarsvegar alast þau upp í samfélagi þar sem annað fólk neytir áfengis við ýmis 

tilefni og er það oft meðhöndlað sem hver önnur munaðarvara. Þá hafa Griffin o.fl., (2009) 

jafnframt bent á ábyrgð áfengisframleiðenda og þeirra sem auglýsa áfengi og að í auglýsinga- 

og markaðsherferðum sé dregin upp mynd af drykkju ungs fólks sem uppsprettu fagnaðar, 

félagsskapar, skemmtunar og ævintýra. Þannig séu ungmenni lokkuð inn í menningu þar sem 

óhófleg drykkja er talin eðlileg og litið á það að ungt fólk prófi sig áfram með áfengisneyslu 

sem hluta af þroskaverkefni unglingsáranna. Á hinn bóginn er ungmennum einnig bent á 

neikvæðar afleiðingar áfengis fyrir einstaklinga og að áfengi geti náð yfirhöndinni í lífi þeirra. 

Skilaboðin til drengja annars vegar og stúlkna hins vegar eru þó með ólíkum hætti (Järvinen 

og Room, 2007). Þar sem konur eru líkt og karlar mikilvægar í efnahagslegu tilliti hefur 

áfengisiðnaðurinn lagt áherslu á að fanga athygli þessara kvenna með því að auglýsa áfengi 

sem lífsstíls vöru. Drykkirnir eru hannaðir, pakkaðir og merktir til þess að heilla kvenkyns 

neytendur. Ný vörumerki með hærra magn áfengis hafa verið auglýst og gerðar hafa verið 

breytingar á stöðum þar sem borið er fram áfengi til þess að höfða meira til kvenna. Konur 

eru því sýnilegri á stöðum sem áður þóttu karllægir (Rúdólfsdóttir og Morgan, 2009). 

Í fjölmiðlum koma einnig fram sterkar myndir af kynhlutverkum og hugmyndum tengdum 

þeim. Eins og Bogren (2011) greindi frá í rannsókn sinni á birtingamyndum drykkju og kyns út 

frá sænskum tímaritum, halda fjölmiðlar og auglýsingastofur fast í hugmyndir um 

mismunandi væntingar til kynjanna og hegðunar þeirra. Þar eru t.d misvísandi skilaboð til 

kvenna um drykkju á þann hátt að það virðist vera samfélagslega samþykkt að þær neyti 

áfengis en á sama tíma er talað um þá áhættu sem því fylgir að verða drukkin kona, þar sem 

hún getur reynst kynferðislega auðveld eða karlmannleg.  

Atkinson og Sumnall (2016) hafa í rannsóknum sínum beint sjónum að internetinu 

einkum samfélagmiðlum sem einum vettvangi þar sem skilaboð sem tengjast 

unglingadrykkju geta leynst. Í niðurstöðum þeirra kemur fram að ungmenni horfa til 

fyrirmynda um áfengisdrykkju sem birtast á samfélagsmiðlum, svo sem mynda sem sýna 

áfengisdrykkju ungmenna og áfengisauglýsinga, enda telja þau mikilvægt á þessum aldri að 

falla inn í hópinn. Þar sem flest ungmenni eru í stöðugum samskiptum á netinu séu þau 

óvarin fyrir slíkri óbeinni áfengismarkaðsetningu en einnig beinum áfengisauglýsingum sem 

gjarnan er beint sérstaklega að ungu fólki.   

2.5 Kynjaðar birtingamyndir áfengisdrykkju 

Áfengisneysla, misnotkun þess og vímuefni hafa í rannsóknum verið skoðuð með það 

fyrir augum að draga fram kynjaðar birtingamyndir. Í rannsókn Hunt og Antin (2019) kemur 

til að mynda fram að töluverður munur sé á tíðni drykkju og vímuefnaneyslu á meðal 
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kynjanna þó að munurinn virðist minni en áður. Þau benda þó á að það þýði ekki að upplifun 

og hegðun kynjanna sé sú sama að munur sé á ásættanlegri hegðun og óásættanlegri 

hegðun eftir kyni og þeim samfélagslegu gildum sem snúa að hegðun kynjanna. Herold og 

Hunt (2020) hafa bent á að þannig sé áfengisdrykkja karlmanna talin vera við hæfi og eðlileg 

þar sem hún staðfestir karlmennsku þeirra, styrkir tengsl þeirra og samstöðu. Með þessu 

viðhorfi er ekki einungis verið að gefa í skyn að þeir séu karlmannlegir vegna drykkju þeirra, 

heldur er einnig verið að segja að drykkja þeirra tengist annarri hegðun sem telst 

karlmannleg, líkt og slagsmál o.fl. Á þennan hátt er drykkja ungra drengja jafnframt afsökuð 

og dregið úr alvarleika hennar, því samkvæmt þessum viðhorfum er hún óumflýanleg þar 

sem hún er hluti af karlmennsku þeirra. Notkun áfengis og vímuefna hjá karlmönnum er því 

talin vera merki um orku og kraft á meðan hún hefur verið tengd við bindindi og aðhald hjá 

konum. Á hinn bóginn var drykkja kvenna í vestrænum nútímasamfélögum hér áður fyrr 

aðeins bundin við heimilið og falin fyrir augum almennings þar sem drykkja var talin ögrandi 

og karlmannleg. Höfundar rannsóknarinnar benda á að í nútímasamfélagi séu konur orðnir 

virkir þátttakendur í drykkjumenningu samfélaga og leiti jafnt og ungir karlmenn eftir að taka 

þátt í áfengismenningu og vímuefnaneyslu í leit að gleði, vináttuböndum og því að tilheyra 

ákveðnum hóp. Helsti munur kynjanna sé því ekki lengur það magn sem drukkið er eða 

hversu oft, heldur frekar hvernig sú reynsla mótar sjálfsmynd einstaklinganna og gildandi 

kynjaviðmið í samfélaginu. Ungar konur séu sérstaklega viðkvæmar þegar kemur að þessum 

viðmiðum m.t.t. varnarleysis og fordóma sem tengjast útliti þeirra og framkomu. Á meðan fái 

ungir karlmenn lítið aðkast hvað varðar áfengisneyslu þar sem það dregur ekki úr 

karlmennsku þeirra.  

Þegar áfengisneysla beggja kynja er skoðuð hefur mikil áhersla verið lögð á að skoða 

varnarleysi kvenna gangvart dýrslegri hegðun karlmanna, sem vilja verða sér úti um auðvelt 

skotmark. Í rannsókn Rúdólfsdóttir og Morgan (2009) kemur fram að drukknar konur séu í 

þessu sambandi iðulega titlaðar sem fórnarlömb þeirra karlmanna eða fórnarlömb sinna 

eigin veikleika eða mistaka. Þannig hefur um þriðjungur kvenna í Bretlandi á aldrinum 18-30 

ára orðið fyrir áreiti á meðan drykkju stóð. Þessi skilaboð geta leitt til þess að áfengi verði 

þekkt sem „nýja stutta pilsið“ þegar á að rökræða um það hvort að konur beri einar ábyrgð á 

öryggi sínu undir áhrifum áfengis. Sjaldan er fjallað um að konur drekki áfengi fyrir eigin 

ánægju, heldur er talið að þeim hafi mistekist í kvenhlutverki sínu og hefur þetta litað 

upplifun kvenna af áfengi. Þrátt fyrir að drykkja kvenna á áfengi sé viðurkenndari í 

samfélaginu en áður, er enn heilmikill munur á reynsluheimi karla og kvenna þegar kemur að 

áfengisneyslu. 

Flestar rannsóknir benda til þess að strákar neyti meira áfengis en stelpur, þó svo bilið sé 

stöðugt að minnka (Deutsch o.fl., 2014). Ungir karlmenn eru þó enn í meiri hættu en ungar 
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konur, á að byrja að neyta áfengis og drekka í meira magni, bæði vegna líffræðilegra og 

samfélagslegra þátta. Neysla áfengis, og jafnvel misnotkun þess, virðist vera ásættanlegri og 

jafnvel studd fyrir stráka samanborið við stelpur, sem ýtir undir það viðhorf að það sé 

leyfilegra fyrir stráka að drekka en stelpur. Þá er einnig algengt að fylgst sé minna með 

strákum af foreldrum sínum en stelpum, sem gefur strákum frekari möguleika á að taka þátt 

í einhvers konar áhættuhegðun (Deutsch o.fl., 2014).  

Eins og fram hefur komið er drykkjumenning mjög kynbundin, og hið sama á við um þá 

staði þar sem áfengi er drukkið, t.d. krár, heimahús og skemmtistaðir hvað varðar venjur og 

samskipti kynjanna. Þar er algengt að konur og karlar hagi sér eins og gert er ráð fyrir út frá 

kyni þeirra. Viðbrögð samfélagsins eru einnig ólík þegar kemur að drykkju kynjanna, en 

drykkja kvenna er yfirleitt talin vera meira vandamál en drykkja karlmanna. Drykkjavenjur 

karla eru taldar karlmannlegar og „drykkjasvæði“, t.d. krár og skemmtistaðir, er oft eins 

konar yfirráðasvæði karlmannsins, á meðan drykkja kvenna er talin ókvenleg og óheillandi 

(Atkinson og Sumnall, 2016). Þó svo að drykkja ungra kvenna sé orðin meiri en áður og þær 

líklegri til að drekka mikið, þá er sú neysla enn þá í mun minni mæli heldur en hjá karlkyns 

jafnöldrum þeirra.  

Áfengisneysla og tíðni hennar hjá ungum konum hefur aukist mikið síðustu tvo áratugi en 

ofneysla áfengis er þó ennþá tengd hefðbundnum karlmennskuímyndum, á meðan drukknar 

konur eru álitnar lauslátar og ókvenlegar. Konur sem drekka óhóflega mikið magn af áfengi 

þykja kærulausar og með skort á sjálfstjórn (Griffin o.fl., 2009). Kröfur samfélags um það 

hvernig konur eiga að haga sér eru miklar, ekki síst þegar kemur að áfengi og neyslu þess. Þá 

eru kröfurnar meðal annars að þær eru hvattar til að vera kynþokkafullar en ekki druslulegar, 

ákveðnar og sjálfstæðar en ekki femínistar, vera til í hvað sem er, drekka áfengi og verða 

drukknar með ungum mönnum en alls ekki drekka eins og þeir menn. Þessar kröfur eru 

yfirleitt ekki svo ýktar meðal karlmanna (Atkinson og Sumnall, 2016). Í rannsókn Bogren 

(2011) á birtingamyndum drykkju og kyns út frá sænskum tímaritum kom í ljós að í þessum 

tilteknu tímaritum væri ekkert umburðarlyndi gagnvart drykkju verðandi mæðra. Þar er 

greint frá því að „góð“ móðir sé sú sem heldur sig frá áfengisneyslu og „slæmar“ mæður séu 

þær sem drekka og hugsa ekki um áhrif þess á barnið. Konur verða því ábyrgar fyrir því sem 

gæti komið fyrir ófædd börn sín, þrátt fyrir að rannsóknir greini frá því að drykkja föður geti 

einnig haft áhrif á ófætt barn. Ekki er verið að reyna að veita verðandi mæðrum tilsögn um 

hvernig hugsa á um neyslu áfengis á meðgöngu eða þegar þær eru með barn á brjósti. Þá er 

einungis verið að reyna að varpa fram fræðilegum staðreyndum um að þær séu að vanrækja 

og skaða ófætt barn sitt. Plant og Plant (2006) hafa einnig bent á það hversu ósamþykkt það 

er að konur drekki í ólíkum menningarheimum, að “höndin sem ruggi vöggunni eigi ekki að 

skjálfa” og hvernig mæður sem drekka eiga í hættu á að vera umtalaðar sem óhæfar mæður. 
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Í rannsókn Rúdólfsdóttir og Morgan (2009) á sambandi ungra kvenna við áfengi kom fram 

að þátttakendur þeirrar rannsóknar tengdu áfengisneyslu við jákvæða reynslu af því að eiga 

gott kvöld í góðra vina hópi. Áfengineysla var þá séð sem eðlileg og jafnvel lykilatriði í þessu 

félagslega umhverfi. Þátttakendurnir lýstu áfengi sem hluta af þessum óskýra, hlýja og 

skemmtilega heimi. Þá höfðu þær á tilfinningunni að nánir vinir myndu ekki leggja jafn 

mikinn dóm á hegðun þeirra eins og aðrir. Þær upplifðu að með þeim væru þær í öruggu 

umhverfi til þess að kanna félagsleg mörk, þar á meðal mörk kynjanna. Nokkrir þátttakendur 

nefndu að það að vera drukkin tæki í burtu ákveðna sjálfsvitund, sem í þessu samhengi væri  

valdeflandi ástand í félagslegum aðstæðum sem þessum, eitthvað sem þær töldu að annars 

myndi halda aftur að þeim. Þá var nefnt að kjarkur til þess að dansa eða eiga í samskiptum 

var auðveldara þar sem sjálfsvitundin var ekki jafn mikil undir áhrifum áfengis. Talið er að 

þetta gæti verið lykilatriði þegar kemur að öryggi ungra kvenna varðandi líkama sinn, þar 

sem líkami þeirra er oft hlutgerður í augum annarra.  

Í rannsókn Atkinson og Sumnall (2016) um áfengsneyslu kvenna og samband þeirra við 

samfélagsmiðla kemur fram að ungt fólk fínpússar efni sem sett er inn á samfélagsmiðla t.d. 

ljósmyndir, á grundvelli kynjahugmynda og hvað telst við hæfi þannig að áfengisneyslan 

sýnist aðallega vera jákvæð reynsla. Rannsóknir á samfélagsmiðlum gefa innsýn í að skoða  

drykkjarmenningu ungra kvenna og hvernig þær bregðast við samfélagslegum hugmyndum 

um hvernig á að neyta áfengis á kvenlegan hátt. Óhóflega jákvæðar myndir af neyslu áfengis, 

eins og t.d. að ekki sé hægt að skemmta sér án áfengis eða að það sé undantekningalaust 

stemning þegar áfengi er haft við hönd geta leitt til þess að ákveðnar drykkjuhefðir hjá ungu 

fólki fara að teljast eðlilegar og áhættulausar. 

2.6 Algengi neyslu áfengis meðal ungmenna 

Framleiðsla og sala áfengis er oft mikilvægur þáttur hvað varðar efnahag landa, sem 

eykur menningarlegt gildi drykkju, m.a. í Evrópuríkjum. Þessi gildi sem ríkja í menningu okkar 

um áfengi endurspeglast síðan í þeirri menningu sem skapast hjá ungmennum sem kemur 

fram í mikilli drykkju og vandamálum tengdum henni (Järvinen og Room, 2007). Mikill munur 

er á milli Evrópuríkja þegar kemur að drykkjarmenningu. Í þeim löndum þar sem gjarnan er 

framleitt vín (Frakkland, Ítalía) er unglingadrykkju lýst sem nokkuð algengri en jafnframt sé 

hún hófstillt hverju sinni. Á Norðurlöndunum (t.d. Finnlandi, Íslandi og Noregi) neyta 

unglingar sjaldnar áfengi, en þegar þeir gera það drekka þeir yfirleitt mikið (Järvinen og 

Room, 2007).  

Í rannsókn sem var gerð árið 2018 kom í ljós að á heimsvísu eru 34.1% ungmenna á 

aldrinum 15-19 ára sem drekka reglulega og 11.7% af þeim eru ungmenni sem drekka 
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óhóflega mikið í þau skipti sem þau neyta áfengis (Bo o.fl., 2018). Þetta er vandamál sem er 

þekkt þrátt fyrir að ungmennin viti hverjar afleiðingarnar geti verið. 

Rannsóknir og greining (R&G) er rannsóknarmiðstöð sem hefur umsjón með ýmsum 

rannsóknum sem tengjast börnum og unglingum, þ.á.m. heilsu og líðan þeirra, 

fjölskylduaðstæðum, námsframvindu og áfengis- og vímuefnaneyslu þeirra. Rannsóknir  

þeirra Ungt fólk eru lagðar fyrir á nokkurra ára fresti fyrir öll ungmenni í grunn- og 

framhaldsskólum landsins. Niðurstöður þessara rannsókna hafa svo verið nýttar af 

sveitarfélögum þegar hugað er að forvarnarstarfi fyrir þennan hóp, en það starf hefur verið 

mjög öflugt á Íslandi undanfarin ár (Rannsóknir og greining, e.d.). Einmitt með slíku  

forvarnarstarfi hefur náðst að draga úr unglingadrykkju í framhaldsskólum (Kraus o.fl., 2015). 

Í febrúar 2020 lagði R&G (2020b) fyrir könnun fyrir 81 grunnskóla á landsvísu, en í þeim 

skólum voru 10.925 nemendur. Í þeim niðurstöðum kom fram að 6.5% nemenda í 10.bekk 

hafa orðið ölvaðir síðastliðna 30 daga, til samanburðar voru 5.5% nemanda í 10.bekk sem 

sögðust hafa orðið ölvaðir síðastliðna 30 daga árið 2019. Þá höfðu 3.5% nemenda í 9.bekk 

orðið ölvaðir síðastliðna 30 daga, en þeir voru 3.2% árið áður. 0.9% af 8.bekk greindi frá 

sömu hegðun og samnemendur sínir samanborið við 0.5% árið 2019. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum höfðu um 1.147 nemendur í 8-10.bekk orðið ölvaðir á síðastliðnum 30 dögum í 

rannsókninni sem gerð var árið 2020. 

Í október 2020 lagði R&G (2020a) fyrir könnun fyrir alla nemendur í framhaldsskólum 

Íslands. Þátttakendur voru þeir nemendur sem mættir voru í kennslustund á þeim tíma sem 

könnunin var lögð fyrir, en voru það 8.306 nemendur. Síðasta könnun frá R&G fyrir þennan 

aldurshóp var lögð fyrir árið 2018. Árið 2020 voru 15% drengja undir 18 ára aldri sem höfðu 

orðið ölvaðir síðastliðna 30 daga, en árið 2018 voru þeir um 24%. 19% stelpna undir 18 ára 

aldri höfðu orðið ölvaðar síðastliðna 30 daga, en árið 2018 voru þær um 28%. Ef litið er til 

ársins 2014 hafa tölur sem greina frá ölvuðum mennaskólanemendum undir 18 ára lækkað, 

þær hækkuðu síðan árið 2018 og eru aftur að lækka núna. Samkvæmt þessum niðurstöðum 

höfðu um 2.824 nemendur yngri en 18 ára í menntaskóla orðið ölvaðir á síðastliðnum 30 

dögum í rannsókninni sem gerð var árið 2020. 

2.7 Forvarnir  

Lykilmarkmið áfengisstefnu um allan heim er að reyna að fresta því eins lengi og 

mögulegt er að fólk byrji að drekka áfengi, og algengast er að það sé gert með því að hækka 

lögaldur til að kaupa áfengi. Lykilforsendur slíkrar stefnu eru þær að því yngri sem börn eru 

þegar þau neyta áfengis því líklegra er að þau glími við áfengisvandamál á fullorðinsárum. 

Læknar í Bandaríkjunum hafa bent á þá staðreynd að um 40% þeirra sem hefja neyslu 

áfengis fyrir 15 ára aldur lýsi neyslu sinni á áfengi í samræmi við greiningu á áfengisfíkn 
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einhvern tímann á lífsleiðinni. Það er um fjórum sinnum fleiri en þeir sem ekki drekka fyrir 21 

árs aldur (Maimaris og McCambridge, 2014). 

Í grein Bjarna Össurarson Rafnar (2006), yfirlæknis vímuefnadeildar LSH, um 

vímuefnavanda hjá ungu fólki kemur fram að hægt sé að skipta forvörnum í tvo flokka; 

almennar forvarnir og sértækar forvarnir. Almennar forvarnir eru þær sem eiga við og snúa 

að öllum unglingum. Þar er markmiðið að seinka eða koma alveg í veg fyrir að unglingar hefji 

vímuefnaneyslu. Ekki er verið að taka fyrir einhvern ákveðinn hóp þar sem hún beinist að 

öllum. Þá eru almennar forvarnir helst þannig að verið er að fræða ungmenni um skaðsemi 

þessara efna og þjálfa þau að falla ekki fyrir jafningjaþrýstingi. Sértækar forvarnir eru þær 

sem beinast að ákveðnum hóp, t.d. þeim unglingum sem eru í meiri hættu hvað varðar 

misnotkun vímuefna eða eru nú þegar byrjuð að nota þau. Þar er markmiðið helst að reyna 

að koma í veg fyrir neyslu, draga úr henni eða hætta henni alfarið. Þá eru foreldar, skóli og 

nærumhverfi unglings fengnir með í forvarnarstarfið svo árangur verði sem mestur og vinnan 

einstaklingsmiðaðri.  

Þegar verið er að móta stefnu í forvörnum vegna unglingadrykkju og 

skemmtistaðamenningu er mikilvægt að það sé tekið tillit til ólíkra þátta og að nálgun við  

einstaklingana sé viðeigandi út frá kyni. Þá er einnig mikilvægt að þegar á að takast á við 

drykkju ungra kvenna að fella hegðun þeirra ekki undir kvenleikann með það að markmiði að 

niðurlægja konur og hræða til að breyta hegðun sinni. Það getur reynst árangurslaust 

(Atkinson og Sumnall, 2016). 

2.7.1 Forvarnir á Íslandi 

Árið 2007 var hópur fólks fenginn saman til að setja fram stefnu um vímuefnaneyslu 

ungmenna. Þeir aðilar sem skipuðu þennan hóp voru m.a. einstaklingar sem leggja áherslu á  

félagsvísindi, aðilar sem störfuðu með börnum og unglingum sem og stefnumótunaraðilar. 

Markmið hópsins var að virkja þá sem koma að umhverfi barna og unglinga og búa til 

einskonar forvarnarlíkan. Það forvarnarlíkan var síðar kallað Íslenska módelið. Þessi 

forvarnarstefna náði yfir allt landið og var biðlað til fólks að vera vakandi fyrir umræðunni 

um neyslu ungmenna (Sigfusdottir o.fl., 2020) 

Fjölmiðlar á Íslandi greindu frá neysluhegðun ungmenna og birtu fréttir af því hversu 

algeng og mikil neysla þeirra var orðin. Þá voru einnig birtar tölur frá árunum 1995-1999 um 

tíðni áfengisneyslu og tóbaksreykinga hjá íslenskum unglingum og kom í ljós að tíðnin var 

töluvert hærri á Íslandi heldur en í öðrum Evrópulöndum. Fjölmiðlar voru hvattir til að birta 

staðreyndir um ungmenni, foreldrar voru upplýstir um stöðuna og fengnir til þess að taka 

þátt í forvarnarverkefninu ásamt því að tóbaks- og áfengisauglýsingar voru bannaðar. Þá 

voru aðrir úr nærumhverfi barna einnig beðnir um að taka þátt í verkefninu, t.d. kennarar, 
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félagsmiðstöðvastarfsmenn, íþróttafélög og aðrir sem sinna skipulögðu tómstundastarfi 

barna og unglinga. Unglingar voru hvattir til þess að taka þátt í tómstundastarfi og nýta tíma 

sinn á uppbyggjandi hátt (Kristjansson o.fl., 2010; Sigfusdottir o.fl., 2020) 

Með því að vinna eftir þessu líkani hefur náðst gríðarlegur árangur og hefur það verið 

notað sem fyrirmynd annarra landa við innleiðingu forvarnarstefna. Sem dæmi má nefna að 

áfengisneysla unglinga á Íslandi árin 1995-2015 fór úr 14% í 2,6% hjá drengjum og úr 13.4% í 

2.9% hjá stúlkum (Arnarsson o.fl., 2018). 

Árið 2014 kom út forvarnarstefna Reykjavíkurborgar fyrir árin 2014-2019. Þessi stefna 

leggur áherslu á virðingu barna og ungmenna gagnvart sjálfum sér og öðrum með það að 

leiðarljósi að draga úr áhættuhegðun þeirra, þ.á.m. neyslu á vímuefnum. Góður árangur 

hefur náðst í forvörnum sem snúa að unglingum í grunnskóla en þegar ungmennin klára 

grunnskóla virðast forvarnir ekki skila jafn miklum árangri (Reykjavíkurborg, 2014).  

2.8 Áhrif foreldra og uppeldis 

„Velferð æskunnar snertir okkur öll. Við erum í reynd öll uppalendur hvert á sinn 

hátt, foreldrar og systkini, ömmur og afar, frænkur og frændur, auk þess sem 

fjölmargir teljast til sérstakra fagstétta sem annast uppeldi og menntun barna og 

unglinga og hlúa að heilbrigði þeirra og velferð“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 

Þegar ungmenni klára grunnskóla verða miklar breytingar á aðstæðum þeirra. 

Nærumhverfi  þeirra og tengsl við önnur ungmenni breytast og eyða þau meiri tíma með 

jafningjum sínum eða ein og þar af leiðandi minnkar tími með fjölskyldu (Steinberg og 

Morris, 2001). Á þessum tímapunkti eru jákvæð tengsl við vini og fjölskyldu mikilvæg þar sem 

þau geta verið meginþáttur forvarna fyrir þennan aldurshóp. Foreldrar gegna mikilvægu 

hlutverki í lífi barna sinna á þessu aldursskeiði þar sem þau þurfa að sýna traust, eftirfylgni í 

námi og vinnu og vera til staðar fyrir barn sitt þegar á því er þörf eins og fram hefur komið 

m.t.t. íslenska módelsins. Strax eftir grunnskóla koma upp hinar ýmsu áskoranir fyrir þennan 

aldurshóp, t.d. minni tengsl við vini, léleg sjálfsmynd, krefjandi nám, vímuefnaneysla og/eða 

atvinnuleysi. Því þarf öryggisnet og félagsstaða þeirra að vera góð (Miller-Day, 2002; 

Steinberg og Morris, 2001).   

Steinberg og Morris (2001) sýna fram á það í rannsókn sinni hvernig kynþroski unglinga 

hefur áhrif á samband þeirra við foreldra. Þar kemur fram að á kynþroskaskeiðinu þróast 

samband milli unglings og foreldris í þá átt að unglingurinn verður sjálfstæðari og getur haft 

áhrif á ákvarðanatöku innan fjölskyldunnar. Þá er einnig bent á að átök geta komið upp milli 

unglinga og foreldra, sérstaklega mæðra, sem eykst í kringum upphaf kynþroskaskeiðsins. 

Eitt sinn var því haldið fram að þessi átök myndu minnka eftir því sem barnið myndi eldast og 
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þroskast, en núna er minni vissa um að þessi átök milli foreldra og unglins minnki eftir því 

sem barnið stálpast. Því er haldið fram að þó að neikvæðni á milli foreldra og ungmennis 

aukist á þessum tímum er líklegt að jákvæð áhrif og tilfinningaleg nánd haldist óbreytt.  

Þegar vímuefnaneysla unglinga var rannsökuð hér áður fyrr, var yfirleitt fyrst horft til 

áhrifa vina en samskipti innan fjölskyldu fengu litla eftirtekt. Þá má jafnvel segja að áhrif vina 

hafi verið afsökun, líkt og „það eru allir að þessu“ eða „hann var plataður út í þetta af vinum“ 

og þá hafi sá þáttur sem sneri að foreldrum og samskiptum þeirra við barn sitt skipt litlu sem 

engu máli. Í dag er þetta breytt þar sem nýjustu rannsóknirnar greina frá því að neysla 

foreldra, samskipti á heimilinu og uppeldi hafa mikil áhrif á neyslu ungmenna á vímuefnum 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Þá má segja að rannsóknir séu komnar með víðari linsu og 

horfa ekki einungis til jafningjahópsins, heldur einnig til annarra þátta í þeirra nærumhverfi. 

Jákvæð samskipti milli foreldra og ungmenna eru mjög mikilvæg, sérstaklega þegar á að 

halda áhættuhegðun, eins og neyslu áfengis, í lágmarki. Foreldrar geta með góðum 

samskiptum sínum við barn sitt verndað það fyrir áhættusamri hegðun að einhverju marki. 

Heimilisaðstæður og umhverfi þar sem lögð er áhersla á samheldni og sveigjanleika eru 

bestu aðstæður fyrir ungling sem á að þroskast og dafna vel. Þá er einnig talað um 

gagnkvæma hlustun og að bera virðingu fyrir skoðunum barnsins (Svetaz o.fl., 2014). Gildi og 

reglur heimilis segja mikið til um hvernig samskiptum á milli barns og foreldra er háttað 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Í þeim fjölskyldum þar sem foreldrar eru opnir fyrir 

áskorunum og hugmyndum er líklegra að þar séu fundnar leiðir sem henta breytilegu 

umhverfi unglingsins. Samheldni veitir góðan tilfinningalegan stuðning fyrir fjölskyldur og 

eiga þær þá auðveldara með að takast á við erfiði heldur en aðrar fjölskyldur (Svetaz o.fl., 

2014). Góð sjálfsmynd, góð félagsleg hæfni og heilbrigðir lifnaðarhættir eru einnig mikilvægir 

þættir fyrir barn svo það eigi auðveldara með að takast á við líf sitt (Miller-Day, 2002).   

Í rannsókn Bo, Hai og Jaccard (2018) um áhrif foreldra á neyslu ungmenna er greint frá 

því að afskipti og inngrip foreldra geta skipt sköpum þegar kemur að áfengisneyslu 

ungmenna. Foreldrar hafa áhrif á börnin sín og geta náð mun betur til þeirra heldur en t.d. 

heilbrigðisstarfsfólk eða kennarar. Þeir hafa svigrúm til að sníða upplýsingarnar að þörfum 

barnsins og val um það hvernig þau vilja nálgast barnið, t.d. á hvaða tímapunkti dags, hversu 

oft og hversu alvarlega þau vilja ræða hlutina. Einnig eru minni líkur á að barn byrji að neyta 

áfengis fyrir 18 ára aldur ef foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna, eftirlit þeirra er gott, reglur 

eru skýrar, tilfinningalegur stuðningur er til staðar og gott samband er á milli foreldris og 

barns. 

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið um allan heim eru ákveðnir 

uppeldishættir sem ýta undir betri líðan hjá börnum og unglingum sem og heilbrigðan 

þroska. Kenning Baumrind (1991) um uppeldishætti foreldra leggur áherslu á fjóra flokka 
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uppeldis, allt eftir því hvað einkennir foreldrana og uppeldisaðferðir þeirra. Þessir flokkar eru 

leiðandi foreldrar, eftirlátir foreldrar, skipandi foreldrar og afskiptalausir foreldrar. Þeir 

foreldrar sem styðjast við leiðandi uppeldishætti útskýra ákvarðanir sínar vel fyrir börnum 

sínum, taka vel á móti hugmyndum þeirra, eru með skýr mörk og veita þeim hlýju og 

hvatningu. Eftirlátir foreldrar setja ekki skýr mörk, forðast ádeilur og eru eftirlátsamir. Hins 

vegar veita þeir hugmyndum barna sinna eftirtekt og sýna þeim hlýju. Þeir sem beita 

skipandi uppeldi setja strangar reglur og vilja að börnin þeirra hlýði án útskýringa. Þau hegna 

börnunum fyrir mistök sín og eru ólíklegir til að sýna hvatningu og hlýju. Afskiptalaust 

uppeldi einkennist af því að foreldrar gera litlar sem engar kröfur til barna sinna, setja þeim 

engin mörk og virðast sýna lífi barna sinna takmarkaðan áhuga (Birna María 

Svanbjörnsdóttir, 2007; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2019) skoðaði tengsl uppeldishátta foreldra og 

vímuefnaneyslu ungmenna. Niðurstöður leiddu í ljós að þeir unglingar sem sögðu uppeldi sitt 

vera leiðandi við 14 ára aldur voru ólíklegri að nota vímuefni heldur en aðrir unglingar. Hins 

vegar voru þeir unglingar sem töldu uppeldi sitt einkennast af afskiptaleysi í verstu stöðunni 

þegar kom að vímuefnanotkun. Þannig eru börn leiðandi foreldra best sett og þeir 

uppeldishættir því bestir til að hlúa að velferð barnsins. Þrátt fyrir að niðurstöður Sigrúnar 

sýni að leiðandi uppeldishættir sé verndandi þáttur gagnvart vímuefnaneyslu barns, er þó oft 

erfitt að stjórna áhættuþáttum í lífi fólks sem auka líkur á að unglingar ánetjist vímuefnum 

þrátt fyrir verndandi þætti. Slíkir áhættuþættir eru t.d. kvíði, þunglyndi og brotthvarf úr 

skóla. Því má telja eðlilegt að foreldrum þyki þetta erfiður tími, hafi áhyggjur af börnunum 

sínum og upplifa sig óörugg í hlutverki uppalanda. 

2.8.1 Áhrif jafnaldra og vina 

Vináttutengsl unglinga bæði móta og mótast af áhættuhegðun þeirra. Unglingar læra 

áhættuhegðun í samskiptum sínum við önnur ungmenni. Ákvörðun þeirra að taka þátt í 

einhverskonar áhættuhegðun er yfirleitt fólgin í því hvernig þeirri hegðun er tekið í 

vinahópnum, þá er átt við hvort litið er niður á hegðunina eða hún styrkt af jafnöldrum 

(McMillan o.fl., 2018; Steinberg, 2001). Ungmenni geta leikið sér að kynhlutverkum sínum og 

ögrað þeim óskrifuðu reglum sem gilda en um leið getur það haft þær afleiðingar að þau 

tapa vinsældum eða verða fyrir aðkasti. Til að koma í veg fyrir þess konar afleiðingar velja 

flestir unglingar það að fylgja reglum samfélagsins og vinahópsins um hvernig á að haga sér 

út frá kyni (McMillan o.fl., 2018). 

Félagsnet unglinga eru þó mjög breytileg og kemur t.d. fram í fyrri rannsóknum að 

uppbygging og eðli félagsnets einkennist oft af áberandi kynjamun. Þá hafa stelpur 

tilhneigingu til að vera í smærri hópum sem einkennast af tilfinninganánum samböndum á 
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meðan strákar umvefja sig stærri hópum sem einkennast t.d. af sameiginlegu áhugamáli sem 

gerist utan skóla. Stelpur eru þá yfirleitt umhyggjusamar í samböndum sínum við aðra og oft 

er gert ráð fyrir að þær ræði viðkvæm mál við vini sína, á meðan strákar eru hvattir til að 

sýna sem minnst af tilfinningum (McMillan o.fl., 2018). Kynjamunur í vinahópum unglinga er 

líklega einnig vegna þess að þau byrja að læra kynbundna hegðun og sitt kynhlutverk í 

barnæsku, en þau eru til komin úr umhverfi þeirra, ekki vegna eðlis eða líkamlegra þátta. 

Börn læra þá hegðun, bæði meðvitað og ómeðvitað, af þeim sem þau umgangast. Þá er þeim 

oft hrósað fyrir að haga sér á ákveðinn hátt því það passar kyni þeirra t.d. að strákar séu 

metnaðarfullir og sterkir og stelpur séu rólegar og umhyggjusamar. Strákum er kennt að vera 

ákveðnir og sjálfstæðir á meðan stelpum er kennt að vera félagslega virkar og samvinnufúsar 

og má rekja það til gildandi hugmynda um karlmennsku og kvenleika. Þessi kynbundna 

hegðun styrkist svo enn frekar þegar unglingar eiga í samskiptum við jafnaldra sína þar sem 

þau hafa tilhneigingu til að leitast í vini af sama kyni. Með þessum hætti er mikilsvert að rýna 

í vinatengsl þegar á að skoða hvernig hegðun kynjanna getur verið ólík þegar kemur á 

einhverskonar áhættuhegðun (McMillan o.fl., 2018). 

Í rannsókn McMillan, Felmlee og Osgood (2018) var greint frá því að stelpur hafa 

tilhneigingu til að hafa meiri áhyggjur að því að passa inn í vinahópa sína frekar en strákar. 

Þær hafa einnig meiri áhyggjur af því að vinir yfirgefi þær eða að þær missi vinatengsl við 

jafnaldra sína. Afleiðingar þessarar áhyggja geta verið þær að stelpur finni fyrir meiri þrýsting 

að aðlaga sig gildum vinahópsins til að líkjast þeim meira. Þá geta þær einnig trúað að með 

því að taka upp hegðun vinahópsins geti þær tilheyrt vinahópnum betur og því minnkað 

líkurnar á að vera útskúfaðar úr hópnum. Þá benda Deutsch, Steinley, og Slutske, (2014) á í 

rannsókn sinni að stelpur upplifi einnig þrýsting um að vera samvinnuþýðar og fylgjandi 

frekar en strákar og geta þær því fundið fyrir enn meiri þrýsting að fylgja reglum hópsins 

heldur en strákar. Raunin er að þó stúlkur séu ólíklegri til að drekka og eiga vini sem drekka 

eru þær viðkvæmari gagnvart félagsþrýstingi frá vinum sem drekka áfengi. Áfengisneysla 

getur haft áhrif á hvernig vinahópar þróast og hver viðhorf hópsins eru. Vinahópur sem 

einkennist af mörgum strákum getur haft þau áhrif að viðhorfið er drykkjumiðaðra, á meðan 

vinahópur sem einkennist af mörgum stelpum getur dregið úr áhættuhegðun. Hins vegar 

hópa unglingar sig saman eftir þeim viðmiðum og gildum sem þau hafa hvað varðar lífið og 

þar er áfengisneysla ekkert undanskilin. Eins og fram hefur komið tengist áfengisneysla 

unglinga oft sambandi þeirra við jafnaldra sína. Unglingar eru oftar en ekki mótaðir af 

viðhorfum og gildum jafningjahópsins og vilja þá oft fara að haga sér eins, en þannig getur 

félagsskapur hvatt ungmenni eða styrkt þau til að taka þátt í áfengisneyslu.  

Samkvæmt McMillan, Felmlee og Osgood (2018) eru áhrif jafningja er ekki endilega 

tilkomin vegna sterkrar vináttu. Jafningjaáhrif vísa til þess að þegar viðhorf og hegðun 
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unglings mótast af öðrum einstaklingum í hópnum þannig hann falli betur í hópinn og 

aðlagist þeim gildum sem þar eru. Vinátta vísar hins vegar til þess að unglingur tengist 

einhverjum sem er honum líkur eða á samleið með. Ef tveir unglingar hafa svipaða eiginleika, 

áhugamál eða einkenni er líklegt að vinátta myndist á milli þeirra.  Auðvitað er hægt að verða 

fyrir áhrifum jafningja í þéttum vinahóp en oft er það svo að með nýjum tengslum á 

unglingárunum þurfi unglingurinn annaðhvort að sanna sig til að fá að vera partur af 

hópnum, eða hann finnur einhvern sem hann á samleið með sem hann þarf ekki að sanna sig 

fyrir. 

Jafningjaþrýstingur ungmenna er yfirleitt sterkastur þegar þau eru án eftirlits fullorðinna 

en samkomur í heimahúsum eða önnur partý þar sem enginn ábyrgðaraðili er á svæðinu eru 

vinsæl á meðal þessa hóps. Þá eru fyrirpartý vel þekkt á meðal fólks um allan heim í dag, 

sérstaklega ungu kynslóðarinnar. Það er þegar hópar hittast á ákveðnum stað áður en „hin 

raunverulega skemmtun“ byrjar af alvöru, hvort sem það eru tónleikar, menntaskólaball eða 

annað. Heilbrigðisstarfsfólk og aðrir sem er umhugað um heilsu og velferð barna og unglinga 

hafa áhyggjur af þessari þróun þar sem óhófleg áfengisneysla á sér oftar en ekki stað í 

þessum partýum. Í rannsóknum sem snúa að þessu efni er greint frá því að ungu fólki þykir 

þessi samkoma mikilvæg til þess að verða hæfilega drukkin áður en haldið er annað. Þá eru 

viðmiðin oft sú að þetta sé samvera sem snýr að því að hafa gaman, drekka áfengi, kynnast 

fólki og prófa sig áfram í litlum hóp. Því geta þessi tilteknu samkvæmi skapað tækifæri fyrir 

einhverskonar áhættuhegðun og hópþrýsting jafnaldra (Herold og Hunt, 2020). 
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3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Fræðilegt sjónarhorn þessarar rannsóknar er byggt á mótunarhyggjukenningum. Það 

sjónarhorn á vel við þar sem verið er að skoða mun kynjanna og menningarbundnar 

hugmyndir tengdar því viðfangsefni. Með því að nota sjónarhorn mótunarhyggjunnar er 

möguleiki á að varpa ljósi á stöðu kynjanna, jafnrétti sem og kynbundið ofbeldi og hafði 

rannsakandi áhuga á því að skoða hvernig þátttakendur notuðu tungumálið sitt í lýsingum 

sínum í sögunum er tengdust því. 

Við greiningu gagna var notuð þemagreining Braun og Clarke (2013). Gögnin voru 

þaullesin, athugasemdir skrifaðar niður og síðar kóðuð. Fyrst var frumkóðað til að gera grein 

fyrir gögnunum og því sem skiptir máli fyrir rannsóknina. Því næst kóðaði rannsakandi 

frásagnir þátttakenda og var leitað eftir þemum sem myndu gefa skýra mynd af gögnunum 

svo hægt væri að greina frá niðurstöðum og svara rannsóknarspurningunni. Þegar verið er að 

vinna með gögn af þessu tagi þarf að rýna vel í bæði það sem er sagt og ósagt. Oftar en ekki 

þarf að skoða hvaða merking liggur á bakvið orðin til að átta sig á þeim hugmyndum sem 

höfundur hefur um viðfangsefnið. Þá þarf einnig að skoða þau orð sem eru notuð og þá 

orðræðu sem felst í gögnunum.  

Rannsóknin var auglýst á Facebook síðu rannsakanda og var þeim aðilum sem tóku þátt í 

rannsókninni boðið að setja nafn sitt í pott til þess að eiga möguleika á að vinna gjafabréf í 

Kringluna. Þetta var gert til þess að auka þátttöku en alls voru 253 einstaklingar sem sýndu 

rannsókninni áhuga. Ekki var hægt að nota allar sögurnar þar sem þátttakendur uppfylltu 

annaðhvort ekki skilyrði rannsóknarinnar eða sögurnar voru of stuttar. Í heildina voru því 46 

sögur þemagreindar og voru 22 af þeim sögum um stúlku sem kom drukkin heim og 24 sögur 

um dreng sem kom drukkinn heim. Heppilega var svörunin mjög jöfn sem gerði það 

auðveldara að bera saman frásagnirnar út frá kyni. Sögurnar voru mislangar en sú allra stysta 

var 48 orð á meðan lengsta sagan var 1343 orð. Þeir einstaklingar sem hættu við að taka þátt 

í rannsókninni eða skiluðu inn einungis bakgrunnsupplýsingum voru bæði þeir sem fengu 

söguupphaf stelpunnar og stráksins og því ekki hægt að áætla að það hafi verið vegna 

sögunnar sjálfrar. Möguleiki er á því að bakgrunnsspurningum hafi einungis verið svarað eða 

sögunum illa svarað til þess eins að komast í pottinn um að vinna gjafabréf í Kringluna þar 

sem um mjög mörg slík tilfelli var að ræða.  

3.1 Sögulokaaðferðin 

Aðferðin sem notuð var í þessari rannsókn kallast sögulokaaðferð, en sú aðferð gengur út 

á það að þátttakendur fá söguupphaf sem rannsakandi semur og eiga þeir að ljúka sögunni 

(Clarke o.fl., 2019). Sögur þátttakenda eru því gögn rannsakanda og kemur hann til með að 
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greina þær sögur til að fá innsýn í hugmyndir þátttakenda um tiltekin málefni (Clarke o.fl., 

2017). 

Þessi aðferð er tilvalin þegar á að rýna í ýmsa hluti sem liggja ekki í augum uppi, þar sem 

rannsakandi er að skoða skáldskap þátttakanda og þekkingu þeirra frekar en persónulega 

reynslu (Clarke o.fl., 2019). Þannig geta þátttakendur sett sig í spor höfundar og þurfa því 

ekki að tengja við sögupersónur eða koma með rök fyrir svörum sínum eins og krafa væri um 

ef verið væri að spyrja um eigin upplifun. Með þessum hætti er líklegra að þátttakendur vilji 

taka þátt og eigi einnig auðveldara með að segja frá sögupersónum og hentar þessi aðferð 

því vel þegar verið er að rannsaka viðkvæm málefni (Clarke o.fl., 2017). Þannig koma oftar en 

ekki skýr skilaboð um hugmyndir þátttakanda á málefninu og þá er meginmarkmið 

aðferðarinnar að skoða hvaða undirliggjandi skilaboð eru í frásögnum þátttakenda (Clarke 

o.fl., 2019). 

Þegar þessi rannsóknaraðferð er notuð er oft notast við samanburðarsnið, þ.e.a.s. 

söguupphafið er haft á tvo mismunandi vegu svo hægt sé að bera saman niðurstöður þeirra 

(Clarke o.fl., 2019), eins og gert er í þessari rannsókn. Í þessari rannsókn er verið að bera 

saman viðbrögð móður þegar drengur kemur heim drukkinn annarsvegar og þegar stúlka 

kemur heim drukkin hinsvegar. Þar sem rannsóknin hefði verið of umfangsmikil ef opið hefði 

verið fyrir bæði karla og konur að svara þá var tekin sú ákvörðun að hafa söguupphafið að 

móðir tekur á móti barni sínu og því einungis konur fengnar í þessa rannsókn.  

3.2 Framkvæmd 

Í bókinni Successful qualitative research: A practical guide for beginners eftir Braun og 

Clarke (2013) er fjallað um hvernig á að byggja upp söguupphafið, hversu langt það á að vera 

og hvað á að koma fram. Þá benda þær einnig á að, eins og öðrum eigindlegum rannsóknum, 

sé mikilvægt að prufukeyra rannsóknina á litlum hóp til að sjá hvort verið sé að skoða það 

sem á í raun að skoða og hvort að allar spurningar og tilmæli séu skýr (Braun og Clarke, 

2013). Í sögulokaaðferð er ekki hægt að fara til baka í rannsóknarferlinu, t.d. til að breyta 

orðalagi eða uppsetningu, og því er mikilvægt að vera búinn að prófa sig áfram áður en hin 

raunverulega rannsókn hefst (Clarke o.fl., 2019). 

Í samræmi við ráðleggingar Clarke og félaga (2019) stefndi ég að því að fá a.m.k. 20 sögur 

fyrir hvort söguupphaf til að vera með nægilegt efni til að greina. Í grein þeirra er einnig talað 

um að sögurnar geti t.d. verið allt frá 13 sögum upp í 570 sögur. Þegar tekin var ákvörðun að 

gera þessa rannsókn var stefnt að því að fá a.m.k 40 sögur, þá 20 sögur fyrir hvort efnið. 

Rannsóknin var prófuð á nokkrum konum fyrst og eftir það var söguupphaf og 

bakgrunnsspurningar lagaðar í samræmi við þeirra tillögur áður en rannsókn var hafin 

endanlega. 
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Rannsóknin var lögð fyrir með rafrænum hætti með aðstoð Qualtrics. Þar var könnunin 

hönnuð og auglýst á Facebook í kjölfarið, bæði á minni eigin síðu sem og lokuðum hópum 

fyrir konur (t.d. beauty-tips og mæðra-tips). Í upphafi könnunarinnar var rannsóknin kynnt, 

hvert megin markmið rannsóknarinnar var og hver rannsakandi væri. Þá voru réttindi 

þátttakenda einnig listuð upp og þeim gert ljóst að ekki væri hægt að rekja svör til þeirra (sjá 

upplýsingablað í viðauka B). Þeim var einnig boðið að setja nafn sitt í pott til þess að eiga 

möguleika á að vinna gjafabréf í Kringluna. Þegar þátttakendur voru vel upplýstir og búnir að 

samþykkja þátttöku tók upphaf sögunnar við og var hann beðinn um að klára söguna og 

svara einnig þeim spurningum sem tengdust söguþræðinum og sögupersónum. Þegar 

þátttakendur skiluðu inn spurningalistanum voru þeir beðnir um að svara nokkrum 

spurningum um bakgrunn sinn í lokin, t.d. hvernig þeir skilgreina kyn sitt, hver aldur þeirra er 

og hvort sá hinn sami eigi börn eða ekki. Það gekk vonum framar að fá þátttakendur, líklega 

vegna þess að auglýst var að þrír þátttakendur gætu unnið tíu þúsund króna gjafabréf í 

Kringluna, og þurfti því ekki að gera frekari ráðstafanir um þátttakendur eða auglýsingar 

tengdar rannsókninni. 

Í þessari rannsókn voru tvær mismunandi sögur notaðar svo hægt væri að bera þær 

saman. Þátttakendur fengu einungis aðra söguna til að svara og var það tilviljun háð hvort 

upphafið þeir fengu. Munurinn á sögunum er sá að í annarri sögunni kemur dóttir Sigrúnar 

heim drukkin, en í hinni kemur sonur hennar heim drukkinn. Þátttakendur voru beðnir um að 

klára söguna með a.m.k 200 orða viðbót, en sú krafa var gerð til þess að rannsakandi fengi  

ekki of efnislitlar sögur. Upphaf sögunnar og aukaspurningarnar voru svo hljóðandi: 

 

Frásögn 1: Dóttir kemur heim drukkin 

Klukkan var eitt að morgni þegar hringt var á dyrabjöllunni. Sigrún opnaði dyrnar. Fyrir utan 

stóð 16 ára dóttir hennar mjög drukkin.. 

Hvað gerðist svo? 

 

Frásögn 2: Sonur kemur heim drukkinn 

Klukkan var eitt að morgni þegar hringt var á dyrabjöllunni. Sigrún opnaði dyrnar. Fyrir utan 

stóð 16 ára sonur hennar mjög drukkinn.. 

Hvað gerðist svo? 

 

Aukaspurning 1: Hvernig myndir þú lýsa Sigrúnu? 

Aukaspurning 2: Hvernig myndir þú lýsa dóttur/syni hennar? 
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Aukaspurning 3: Hvar hafði dóttir/sonur Sigrúnar verið? 

 

Á upplýsingablaðinu (viðauki B) sem þátttakendur fengu í byrjun rannsóknarinnar kom 

fram að ætlast var til af þeim að skrifa a.m.k. 200 orða sögu og að þeir höfðu alveg frjálsar 

hendur við sögusmíðin þar sem engin saga væri rétt eða röng.  

Það vandamál sem kemur helst upp þegar sögulokaaðferðin er notuð eru of stuttar og 

hráar sögur. Með því er átt við þegar þátttakandi skrifar það efnislitla og „þunna“ sögu að 

hún bætir lítið við gögn rannsóknarinnar. Því er gott að hafa fyrirmæli skýr og tilmælin 

þannig að sagan þurfi að vera ákveðið löng (Clarke o.fl., 2019). Í fyrirmælum þessarar 

rannsóknar voru þátttakendur beðnir um að skrifa að minnsta kosti 10 setningar eða um 200 

orð til að tryggja að rannsakandi hefði nóg að vinna með. Þó var tekið fram að sagan mætti 

vera mun lengri ef vilji var fyrir því.  

3.3 Gagnaöflun og þátttakendur 

Eins og fram hefur komið var markmiðið að fá 40 sögur (20 fyrir hvort upphaf) og var 

því markmiðið náð og rúmlega það. Þegar sú ákvörðun var tekin að loka fyrir gagnaöflun 

voru 253 einstaklingar búnir að fara inn á slóðina og byrja á rannsókninni. Þá voru mjög 

margir sem uppfylltu ekki skilyrði rannsóknarinnar eða fylltu einungis úr 

bakgrunnsupplýsingar til að komast í pott fyrir gjafabréfum í Kringluna. Eftir að hafa skoðað 

gögnin voru um 80 sögur sem höfðu verið svarað. Þegar þær voru skoðaðar var ljóst að 

margir af þeim höfðu byrjað söguna með nokkrum orðum og hætt svo við eða skrifað of 

efnislitla sögu. Eftir þessa athugun á gögnunum endaði sögufjöldinn í 46 sögum, 22 þegar 

stúlka kom heim drukkin og 24 þegar drengur kom heim drukkinn.  

 

Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

 

Fæðingarár 21-30 ára: 20 31-40 ára: 9 41-50 ára: 5 51-60 ára: 6 
61 árs og 
eldri: 4 

Hjúskaparstaða Einhleyp: 10 
Gift/í 

sambúð: 31 
Fráskilin: 3 

Annað: 1  
(í sambandi) 

 

Foreldri/stjúpforeldri barna 
yngri en 18 ára 

Já: 22 Nei: 23 
   

Tafla 1 sýnir bakgrunnsupplýsingar þátttakenda. Bakgrunnsspurningum var ekki svarað af 

öllum þátttakendum  
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3.4 Siðferðileg álitamál  

Sögulokaaðferðin er þess eðlis að hún kallar fram fá siðferðisleg álitamál. Þátttakendur 

eru ekki beðnir um að segja frá sínu persónulega lífi eða viðkvæmri reynslu heldur skálda 

sögu (Clarke o.fl., 2017). Þó getur verið að þátttakandi tengi söguupphafið við slæma reynslu 

í eigin lífi og eigi því erfitt með að skálda söguna eða svara spurningum sem tengjast henni. 

Því er mikilvægt að það sé tekið skýrt fram og þátttakendur upplýstir um að það sé alltaf 

hægt að draga sig úr rannsókninni ef upp koma slík atvik.  

Þar sem rannsakandi hugðist aðeins fá þátttakendur eldri en 20 ára til að taka þátt í 

rannsókninni þurfti ekki að afla neinna tiltekinna leyfa fyrir þennan hóp.  
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4 Niðurstöður 

Sögurnar voru ólíkar að því leyti að sumir þátttakendur sögðu frá atburðarrás eftir að 

barnið kom heim, aðrir fjölluðu um viðbrögð móður einungis, enn aðrir um atburðarrásina 

daginn eftir og svo voru aðrir sem komu inn á alla þessa þætti. Því gat verið krefjandi að bera 

saman sögurnar, en þegar búið var að skoða gögnin vel var áberandi hvað stóð upp úr. Þrátt 

fyrir að sumar sögur væru mjög stuttar og efnislitlar var auðvelt að lesa í undirliggjandi 

hugmyndir þátttakenda sem gögnuðust rannsókninni og svara rannsóknarspurningum á 

einhvern hátt. Ólíkt var hvort að þátttakendur sögðu að unglingurinn væri á síðasta ári í 

grunnskóla eða á fyrsta ári í menntaskóla en það kom þó ekki að sök. Grunnskólabörnin voru 

hins vegar yfirleitt með jafnöldrum sínum og vinum í ólíkum aðstæðum en 

framhaldsskólakrakkar voru oftar með eldri krökkum og í menntaskólapartýi eða fyrirpartýi 

fyrir ball. Þrátt fyrir að helmingur þátttakenda rannsóknarinnar ætti ekki börn eða stjúpbörn 

undir 18 ára breytti það ekki niðurstöðum þar sem sögur voru líkar óháð barnafjölda.  

Greind voru fimm megin þemu en þau eru: (1)Móðir glímir ein við drykkju barns síns, 

(2)Mæður leggja mikið upp úr því að halda ró sinni, (3)Drykkja dætra veldur meiri áhyggjum, 

(4)Dætur eru skömmustulegri en synir við heimkomu og (5)Ungmennin eru alltaf með 

jafningjahópnum. Í köflunum hér á eftir verður fjallað um hvert þema fyrir sig. Þar sem 

gögnum var safnað með rafrænum hætti voru innsláttarvillur algengar, en þær hafa verið 

lagaðar í þeim beinu tilvitnunum sem koma fram í köflunum hér á eftir.  

4.1 Móðir glímir ein við drykkju barns síns 

Í þessu þema koma fram sterkar myndir af kynjahlutverkum og til hvers er ætlast af 

hverjum á heimilinu. Konur hafa lengi verið taldar betri en karlar í umönnun og uppeldi 

barna og er það hluti af rótgrónum hugmyndum samfélags um hlutverk kvenna. Kynhlutverk 

eru í misjöfnum mæli á milli samfélaga og menningarheima, en þó hallar það hlutverk að 

sinna börnum og uppeldi frekar á mæður en feður (Sue Palmer, 2014; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Þetta þema styður þær hugmyndir að aðkoma föðurs sé ekki jafn 

mikilvæg og aðkoma mæðra þegar upp koma atvik sem þessi hjá barni þeirra. Þegar spurt er 

um hjúskaparstöðu sögupersónunnar þá voru 28 þátttakendur af 46 sem merktu við að 

sögupersónan væri gift. Það var athyglisvert að sjá að aðeins sex af þeim 28 konum létu 

sögupersónuna ráðfæra sig við eða leita til maka síns. Svo virðist sem aðkoma maka í þessum 

aðstæðum sé ekki talin mikilvæg og að þær hafi ætlað að eiga við þessar aðstæður á eigin 

spýtur og jafnvel talið það vera hluti af sínu verkefni.  
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„Þegar Sigrún kemur upp í rúm eftir að hafa tekið á móti syni sínum, segir hún 

eiginmanni sínum frá því sem gerst hafði en biður hann um að vera rólegan og að 

hún ætli sér að klára þetta mál, hún ætlar að ræða við hann þegar þau vakna 

daginn eftir“ 

Þegar maki var fenginn með var það yfirleitt til að taka samræðurnar við barnið daginn 

eftir eða veita móður stuðning við samtalið. Af þessum sex skiptum sem fjallað var um 

aðkomu maka voru tvö af skiptunum þegar stúlka kom heim drukkin en 4 skipti þar sem 

drengur kom heim drukkinn. Mögulegt er að faðir hafi verið fenginn oftar með þegar ræða 

átti við dreng vegna þeirrar tengingar sem feðgarnir ættu. Í mörgum menningarheimum eru 

kynhlutverk hluti af menningunni og getur verið erfitt að breyta því. Eins og Palmer (2014) 

greinir frá í bók sinni, 21st Century Girls, eru konur yfirleitt taldar betri í umönnun barna, 

heimilisstörfum og barnauppeldi á meðan karlmenn eru taldir vera betri úti á vinnumarkaði 

og því sem viðkemur iðnaði. Þessi hlutskipting ekki jafn algild og áður, en þó eru margar 

rótgrónar hugmyndir um hlutverk kynjanna ennþá við lýði sem erfitt getur verið að breyta. 

Ætla má að þetta þema einkennist af þeim hugmyndum sem bersýnilega eru enn í 

samfélaginu, þrátt fyrir miklar breytingar á þeim málum og áherslu um jafnrétti innan 

heimilis. Þá kom einnig fyrir að móðir vildi ekki ónáða föðurinn, sem var að koma heim af 

næturvakt, með þessari uppákomu drengs síns og ákvað að ræða við hann þegar hún væri 

búin að tækla vandamálið með drengnum.  

„Mest langaði hana að segja honum strax frá atburðum næturinnar en vissi að 

hann hlyti að vera dauðuppgefinn eftir að hafa verið á næturvakt síðustu daga 

svo hún sneri sér undan og þóttist sofa þegar hann lagðist í rúmið og laumaði sér 

svo sjálf fram úr þegar hún heyrði lágværar hrotur skömmu síðar“ 

Áhugavert var að sjá að engin af þeim 18 konum sem merktu við að sögupersónan væri 

einhleyp eða fráskilin taldi nauðsynlegt að upplýsa hitt foreldrið þrátt fyrir að vera ekki 

saman eða gift.  

Það er greinilegt að mæður finna sök og kenna ýmist uppeldisaðferðum eða eigin drykkju 

um. Í rannsókn Bogren (2011) um kynjaðar birtingamyndir í tímaritum í Svíþjóð má finna 

þessi skilaboð til mæðra að einhverju leyti. Þar er verið að vísa til þess að mæður séu  

„óhæfar“ í uppeldishlutverkinu ef að þær drekka áfengi samkvæmt þessum hugmyndum sem 

fram komu. Það er greinilegt að þau skilaboð sem fást úr umhverfinu, hvort sem það er frá 

öðrum þegnum samfélagsins, í tímaritum, auglýsingum eða annarsstaðar, eru að hafa áhrif á 

það hvort að mæður upplifa sig hæfar til uppeldis og hvort að þær hefðu getað gert betur 

hvað það varðar.  
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„Hún fór að hugsa hvar hún hefði klikkað, talaði hún of mikið um heilbrigðan 

lífsstíl, pressaði hún of mikið á hann með íþróttirnar, fékk hún sér of oft 

rauðvínsglas? Hún náði ekki að festa svefn fyrr en undir morgun því hugurinn var 

á fleygiferð“ 

4.2 Mæður leggja mikið upp úr því að halda ró sinni 

Áberandi var að í nánast hverri sögu þar sem átti að tala við unglinginn var tekin sú 

ákvörðun að ræða við hann daginn eftir, þegar búið væri að renna af honum. Margar hverjar 

lýstu yfir reiði og vonbrigðum og að þeim langaði helst að tuska barnið til eða lesa yfir þeim 

pistilinn en áttuðu sig þó á því að það myndi gagnast lítið. Þá tala einnig nokkrar um að 

daginn eftir séu þær sjálfar búnar að róa sig töluvert og geti því átt eðlilegt spjall við 

unglinginn sinn án þess að sýna reiði sína eða ásaka unglinginn að einhverju leiti.  

„Sigrún biður drenginn um að setjast niður og ræða það sem hann gerði, allt í 

rólegheitum og yfirvegun, engin ásökun bara spjall um hvar hann fékk vínið, hvað 

var mikið drukkið og hvar hann var“ 

Það var augljóst að þær vissu flestar hvernig væri best að taka á svona uppákomu þar 

sem margar vildu fá að ræða við barnið sitt á jafningjagrundvelli, fá að vita þeirra sjónarhorn 

og sleppa því að skammast og fara í uppnám. Þær lögðu mikla áherslu á að halda ró sinni og 

hlusta á barnið sitt segja frá kvöldinu og sinni hlið, þrátt fyrir að vera mjög sárar og reiðar 

inni í sér. Yfirleitt snerist reiðin um að þær upplifðu mistök í uppeldi eða voru sárar yfir 

ákvörðun barns síns. Mæður þurftu þó að beita frekari sjálfstjórn til að halda reiðinni í 

skefjum þegar dætur þeirra komu heim.  

„Við tölum saman á morgun, sagði Sigrún um leið og hún slökkti ljósið og stelpan 

kinkaði kolli. Sigrúnu fannst henni hafa tekist ágætlega hjá sér að sýna sem 

minnst viðbrögð, þó svo hún væri að berjast við það innra með sér að byrja ekki 

að skamma“ 

Það er greinilegt að þátttakendur vita eða hafa lært á einhvern hátt hvernig á að 

bregðast við aðstæðum sem þessum. Eins og kenning Baumrind (1991) um uppeldishætti 

foreldra greinir frá er að sá uppeldisháttur sem telst leiðandi sé líklegastur til árangurs. Þeir 

foreldrar útskýra ákvarðanir sínar fyrir börnum sínum vel, taka vel á móti hugmyndum þeirra, 

eru með skýr mörk og veita þeim hlýju og hvatningu. Þá fær bæði barn og foreldri að segja 

sín sjónarmið og málin eru rædd af virðingu. Einnig var mikið um að mæður væru þakklátar 

að barnið hefði komið sér heim og hefði þorað að koma heim í því ástandi sem það var í, 

þrátt fyrir að vita að foreldrar yrðu ekki ánægðir. 



36 

 

„Sigrún ákveður að bíða til morguns með að ræða við dóttur sína, þar sem hún 

telur að það hefði ekki haft neitt upp á sig að byrja strax að skammast, dóttir 

hennar væri þó örugg heima hjá sér“ 

Ekki var mikið um refsingar í frásögnum þátttakenda. Sú allra alvarlegasta var að 

drengurinn hafi afsalað sér réttindunum til að fá bílprófið greitt með því að vera drekka áður 

en hann náði bílprófinu. Aðrar refsingar voru töluvert mildari, en meðal stúlknanna voru þær 

að útivistarbann var sett á eftir klukkan hálf tólf á kvöldin, að það væri skylda um að koma 

beint heim eftir skóla eða að stúlkunni væri ekki leyft að vera einni heima yfir helgi þetta 

sumarið eins og hún hafði vonast eftir. Hjá drengjunum var refsingin falin í því að láta þá 

finna fyrir líkamlegum einkennum drykkjunnar, t.d. var sleppt að gefa þeim verkjatöflur fyrir 

svefninn svo þeir myndu finna rækilega vel fyrir timburmönnunum eða þeir voru látnir vinna 

nokkur húsverk.  

„Hún íhugaði að gefa honum panódíl eða annað til að fyrirbyggja þynnku, en það 

væri nú sennilega best að hann fyndi fyrir fullum afleiðingum gjörða sinna daginn 

eftir“ 

Mæður lögðu mikið upp úr því að vera skilningsríkar og sanngjarnar. Þá var áberandi að 

í meirihluta frásagnanna var unglingum gefið vatnsglas og fötu var komið fyrir við 

rúmstokkinn. Einnig voru fjölmörg dæmi um það að mæður buðu barninu sínu að borða fyrir 

svefninn og að taka verkjatöflu til að fyrirbyggja vanlíðan daginn eftir. Þó var oftar að 

strákarnir fengu m.a. tilbúinn morgunmat, val um að fara í sturtu og leggja sig áður en talað 

var við þá eða einhverskonar samúð og ást. Stúlkurnar fengu margar hverjar kaldara viðmót 

daginn eftir og var eins og þær hafi átt að skammast sín á þessari hegðun frekar en 

strákarnir, sem þær gerðu.  

4.3 Drykkja dætra veldur meiri áhyggjum  

Rauði þráðurinn í þessu þema var að mæður virtust frekar hafa áhyggjur af því þegar 

stúlkurnar komu heim drukknar heldur en strákarnir. Það sást meðal annars á því að í 

sögunum um stúlkurnar greindu mæðurnar frá meira samviskubiti og notuðu þær mörg sterk 

lýsingarorð til að lýsa viðbrögðum móðurinnar, t.d. að þeim væri brugðið, voru sárar, 

svekktar, áhyggjufullar, sorgmæddar, fokreiðar og vonsviknar. Einn þáttakandi lýsir 

viðbrögðum móðir á þennan hátt: “Sigrúnu var brugðið. Hún hafði ekki búist við þessu. Í 

rauninni var hún frekar vonsvikin“. Önnur lýsir viðbrögðum sínum svona: 



 

37 

„Sigrún segir dóttur sinni að hún sé ekki ánægð með að dóttirin sé að drekka, 

enda sé hún heldur ung. Hún bendir henni á að áfengi sé dýrt og óhollt og það sé 

mun betra að bíða með drykkju. Áfengi geti haft áhrif á árangur hennar í 

skólanum, íþróttum og öðrum tómstundum“ 

Þegar drengirnir komu heim voru mæður vonsviknar og pirraðar en rólegri. Viðbrögð 

þeirra voru frekar á þann veg að þær dæstu, ranghvolfdu augunum og bölvuðu þeim í hljóði. 

Þá voru lýsingarorð á borð við hissa, áhyggjufull, sár, reið, vonsvikin og vantraust notað yfir 

viðbrögð mæðra þegar drengir komu drukknir heim, þó í töluvert minni mæli samanborið við 

þegar stúlkurnar komu heim: „Sigrún tekur á móti honum og hjálpar honum inn, mjög 

svekkt. Hann dettur í gólfið, hún andvarpar, sækir gubbufötu og sest hjá honum“ 

Svo virðist að mæður hafi litið á drykkju stelpnanna mun alvarlegri augum í frásögnum 

þátttakenda. Nokkrar tóku samtal við dóttur sína um hversu hættulegt það sé að vera ung 

drukkin stelpa í okkar samfélagi í dag og að hætturnar leynast alls staðar.  

„Allt það sem hefði getað komið fyrir þegar ung dóttir hennar gekk ein og mjög 

drukkin heim flaug í gegnum huga Sigrúnar og hana langaði að hundskamma 

dótturina um leið og hún var rosalega fegin að hún hafði komist heil heim“ 

Nokkrar mæður tóku þá ákvörðun að fara með dóttur sína á bráðamóttökuna eða hátta 

hana, setja fötin í poka og láta barnið þrífa sig við heimkomu, svo þær hefðu sönnunargögn 

ef eitthvað alvarlegt hefði komið fyrir um kvöldið. Stúlkurnar voru frekar upplýstar um „að 

það sé hættulegt að vera svona drukkin og þá sérstaklega fyrir ungar stelpur eins og hana“. 

Þá var einnig ein frásögn sem lýsti því að móðirin hjálpaði dóttur sinni í sturtu og athugaði í 

leiðinni hvort að hún væri í nærbuxum. Önnur lýsti heimkomunni á þennan hátt:  

„Sigrúnu var mjög brugðið þar sem hún hafði hvorki séð dóttur sína drukkna áður 

né vitað að hún ætti það til að drekka vín. Þar sem hún náði engu sambandi við 

hana og sá að á ástandi hennar og útliti að hún hafði lent í einhverju misjöfnu 

ákvað hún að fara með hana niður á bráðamóttöku til að athuga hvort að einhver 

hefði notfært sér annarlegt ástand hennar. Hún ákveður að þrífa hana ekki ef það 

gæti eitthvað hjálpað við rannsókn málsins ef glæpsamlegt athæfi hefði átt sér 

stað. Fötin hennar voru óhrein eins og hún hefði legið á jörðunni og jakkinn 

hennar var rifinn á öxlinni. Hún var líka rispuð á höndum og með blóðklessur á 

hálsinum“ 

Áhugavert var að enginn strákur fékk svipaða tilsögn. Þeim var helst bent á það að þetta 

hafi áhrif á frammistöðu þeirra í íþróttum og að heilinn sé ekki fullþroskaður til að meta hvað 
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er rétt eða rangt undir áhrifum áfengis. Hér má nefna þann ólíka reynsluheim karla og 

kvenna þegar kemur að áfengisneyslu og hversu algengt það er að konur upplifi varnarleysi 

undir áhrifum áfengis. Drukknar konur hafa verið séðar sem fórnarlömb ákveðinna 

karlmanna eða fórnarlömb sinna eigin veikleika eða mistaka. Þá er sjaldgæft að fjallað sé um 

það að konur drekki áfengi fyrir eigin ánægju, heldur teljast þær hafa mistekist í 

kvenhlutverki sínu þegar þær kjósa að fá sér vín. Um þriðjungur kvenna í Bretlandi á 

aldrinum 18-30 ára hefur orðið fyrir áreiti á meðan drykkju stóð og oftar en ekki fá þær þau 

skilaboð að það sé alfarið á þeirra ábyrgð að gæta að öryggi sínu (Rúdólfsdóttir og Morgan, 

2009).  

Ákveðnar væntingar eru gerðar til einstaklings um hegðun sem telst annaðhvort 

karlmannleg eða kvenleg eftir því hvort einstaklingur fæðist sem karl eða kona, og er hér 

engin undantekning á því. Þá hefur einnig verið bent á að munur sé á ásættanlegri hegðun og 

óásættanlegri hegðun eftir kyni og þeim samfélagslegu gildum sem snúa að hegðun kynjanna 

(Hunt og Antin, 2019). Líkt og Herold og Hunt (2020) benda á er helsti munur kynjanna hvað 

varðar áfengisneyslu ekki lengur það magn sem drukkið er eða hversu oft, heldur frekar 

hvernig sú reynsla mótar sjálfsmynd einstaklinganna og gildandi kynjaviðmið í samfélaginu. 

Ungar konur eru þá sérstaklega viðkvæmar þegar kemur að þessum viðmiðum m.t.t. 

varnarleysis og fordóma sem tengjast útliti þeirra og framkomu. Á meðan fá ungir karlmenn 

lítið aðkast hvað varðar áfengisneyslu þar sem það dregur ekki úr karlmennsku þeirra 

(Herold og Hunt, 2020). Miðað við þau viðbrögð sem mæður sýna þegar dætur þeirra koma 

heim drukknar virðast kynbundnar hugmyndir enn vera til staðar í samfélaginu. Þá er það 

litið alvarlegri augum og þær niðurlægðar fyrir hegðun sína þar sem hún telst ekki kvenleg. 

4.4 Dætur eru skömmustulegri en synir við heimkomu 

Fjórða þemað snýr að því hversu ólík viðbrögð unglingana voru eftir kyni. Það er líkt 

þemanu hér að framan og styður við það að mörgu leyti. Drengirnir virtust yfirleitt vera 

rólegir þegar þeir komu heim á meðan stúlkurnar voru skömmustulegar og leið augljóslega 

mjög illa yfir að hafa farið á bakvið foreldra sína. Drengirnir voru margir hverjir þvoglumæltir, 

sýndu lítil viðbrögð og vildu helst komast í rúmið sem fyrst. Stelpurnar voru einnig 

þvoglumæltar en voru greinilega mjög meðvitaðar um að þær hafi verið að gera eitthvað 

rangt.  

„Stelpan kom niðurlút og greinilega skammaðist sín inn í eldhús en rak upp stór 

augu þegar hún tók eftir að mamma hennar var búin að útbúa morgunmat. 

Stelpan byrjaði að borða og var óbærileg þögn í smá stund áður en hún spurði 

stelpuna hvað hún hefði gert kvöldið áður. Stelpan var hrædd við skammir og 

ætlaði að byrja á afsökunum og kenna öðrum um“ 
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Þegar var verið að lýsa heimkomu unglingana voru töluvert fleiri lýsingarorð sem 

tengjast tilfinningum notuð hjá stelpunum heldur en strákunum. Hjá stelpunum voru þá 

niðurlútar, skömmustulegar, hræddar við skammir, með smánartilfinningu og miður sín, orð 

sem notuð voru yfir líðan þeirra.  

„Það voru þreyttar mæðgur sem mættust í þungri þögn morguninn eftir. Jóhanna 

hafði ælt einu sinni um nóttina, núna var hún með dynjandi höfuðverk og 

óþolandi smánartilfinningu að vita hvorki hvað hún hafði gert eða sagt eftir 

miðnætti kvöldið áður“ 

Stelpurnar afsökuðu sig frekar og voru nokkrar þeirra sem fóru að gráta þegar þær 

komu heim vegna vanlíðunar, samviskubits eða yfir því að hafa brugðist foreldrum sínum 

eins og þessi þáttakandi greinir frá: „dóttir hennar komst smám saman til sjálfs síns […] og 

byrjaði fljótlega að kjökra, en var greinilega ekki tilbúin að segja hvað hafði gerst“. Enginn 

drengur grét við heimkomu. Einu lýsingarorðin sem notuð voru um líðan drengjanna voru 

skömmustulegur og niðurlútur. Mörgum þeirra var lýst skömmustulegum annað hvort við 

heimkomu eða daginn eftir en aðeins einum var lýst sem niðurlútum daginn eftir, en það var 

vegna þess að hann skammaðist sín mikið.  

„Sigrún hrökk upp af hugsunum sínum þegar einhver sagði mamma fyrir aftan 

hana. Hún leit upp og sá Kára í dyragættinni. Hann stóð þar niðurlútur og 

tvístígandi. Það var auðséð að hann skammaðist sín. Sigrún varð pínu fegin að sjá 

það, henni fannst það a.m.k. góðs viti að hann tæki þennan pól í hæðina fremur 

en hann væri í einhverjum afneitunar- eða árásarham“ 

Hér má greinilega sjá enn eina birtingamynd af ólíkum hlutverkjum kynjanna. 

Stelpurnar áttu erfitt með að horfast í augu við það að hafa brugðist foreldrum sínum og 

jafnvel kvenleika sínum með drykkju sinni. Þær upplifðu mikla skömm og leið þeim mörgum 

hverjum illa lengi á eftir. Þessar niðustöður eru í samræmi við rannsókn Griffin o.fl. (2009), 

þar sem greint er frá því að ofneysla áfengis er oftar en ekki tengd ákveðnum 

karlmennskuímyndum á meðan drukknar konur eru álitnar ókvenlegar og lauslátar. Þá er 

einnig talið að kona sem drekkur óhóflega mikið áfengi sé kærulaus og skorti sjálfstjórn. Þar 

sem þessar hugmyndir viðgangast enn í samfélaginu er auðvelt að gera sér grein fyrir af 

hverju unglings stúlkur upplifi skömm og vansæld eftir að hafa drukkið áfengi.  
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4.5 Ungmennin eru alltaf með jafningjahópnum 

Í öllum þeim sögum sem voru þemagreindar komu önnur ungmenni einnig við sögu og 

má því láta sér detta í hug að áfengisneysla sé hluti af skemmtanamenningu ungmenna. 

Engin saga greindi frá því að ungmennið hafi verið eitt að prófa sig áfram eða í félagsskap 

fullorðins einstaklings. Yfirleitt voru þau með jafnöldrum eða örlítið eldri vinum. Margar 

sögur greindu frá því að barnið hafi verið í sínu fyrsta menntaskólapartýi og þá var einnig 

fjallað um hópþrýsting eins og þessi þátttakandi greinir frá: „vinir hennar hefðu allir verið að 

drekka og ýttu á hana að prufa líka“. Þá er einnig talað um að þrýstingur hafi verið að taka 

þátt í leikjum sem innihalda drykkju: „Vinkonuhópurinn hafði farið í partý til stráks í bekknum 

og þar var mikið áfengi í boði og pressa að taka þátt í drykkjuleikjum“. Aðrir sögðu frá því að 

eldri krakkar hafi mætt í partý þar sem stemningin var róleg, en þeir komu með áfengi og 

vildu unglingarnir ekki vera einu sem ekki drukku.  

„Hann sagðist hafa bognað undan þrýstingi vina sinna. Vinirnir voru í heimsókn í 

öðru hverfi þar sem ókunnugir strákar voru með áfengi við hönd. Vinir hans hafi 

þá ákveðið að smakka en eftir tvær klukkustundir var hann orðinn einn eftir sem 

hafði ekki smakkað og fannst erfitt þegar vinir hans vildu hafa hann með í 

upplifuninni“ 

Eins og Deutsch o.fl., (2014) benda á eru unglingar oftar en ekki mótaðir af þeim 

viðhorfum og gildum sem ríkja í jafningjahópnum. Þá vilja ungmenni oft fara að haga sér 

eins, en þannig getur félagsskapur hvatt ungmenni eða styrkt þau til að taka þátt í 

áfengisneyslu eins og sjá má á þessum dæmum. Ákvörðun þeirra að taka þátt í hegðun sem 

þessari er yfirleitt fólgin í því hvernig vinahópurinn tekur í þá hegðun, þ.e.a.s. hvort sé litið 

niður á hana eða hún styrkt (McMillan o.fl., 2018; Steinberg, 2001). Þá greinir ein móðirin frá 

því að jafningjaþrýstingur sé mikill og að breyting hafi verið á stúlkunni eftir að hún byrjaði 

að verja tímum með nýju fólki: „Sigrún hafði tekið eftir breytingu í hegðun dóttur sinnar 

stuttu eftir að hún byrjaði í framhaldsskóla – samnemendur voru byrjaðir að fikta með áfengi 

og hópþrýstingurinn um að taka þátt var mikill“.  

Stelpur upplifa frekar þrýsting að fylgja hópnum og vera samvinnuþýðar frekar en strákar og 

eru þá viðkvæmari fyrir þeim þrýsting að fylgja reglum tiltekins hóps. Þó svo að þær séu 

ólíklegri til þess að drekka áfengi og eiga vini sem gera slíkt breytir félagsþrýstingur oft þeirri 

raun (Deutsch o.fl., 2014). Þrátt fyrir að íþróttir og aðrar tómstundir hafi hátt forvarnargildi 

getur einnig leynst mikill félagsþrýstingur í þeim hópum þar sem ungmenni umgangast ólíka 

einstaklinga á breiðu aldursbili. Ein frásögn dóttur endurspeglar það: „Krakkarnir í 

íþróttunum voru mikið partýfólk og í partýinu kvöldið áður höfðu verið eldri krakkar, ekki síst 
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strákar, og stúlkuna langaði að virðast eldri en hún var“, en þessi stúlka var í  íþróttapartýi 

með blönduðum aldri. 

 McMillan o.fl., (2018) benda á að ungmenni geti ögrað þeim óskrifuðu reglum sem gilda 

um þeirra kynhlutverk, en að gera slíkt getur valdið aðkasti og tapi á vinsældum. Því vilja 

flestir unglingar fylgja reglum samfélagsins og jafningjahópsins um hvernig þau eiga að haga 

sér út frá kyni.  
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5 Umræða og lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hugmyndir kvenna um hvernig mæður geta 

brugðist við áfengisdrykkju barna sinna á unglingsaldri og að hvaða marki þær hugmyndir 

væru kynjaðar. Í sögum þátttakenda komu fram mjög ólíkar frásagnir eftir því um hvort kynið 

væri að ræða og voru viðbrögð mæðra einnig skýr. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru í 

samræmi við niðurstöður annarra rannsókna, eins og t.d. Atkinson og Sumnall (2016), Herold 

og Hunt (2020) o.fl., hvað varðar ólíka nálgun kynja á áfengi og þau kynhlutverk sem finna 

má í mörgum fjölskyldum.  

Hugmyndir kvenna um viðbrögð mæðra við drykkju ungmenna voru á þann veg að þeim 

var mörgum brugðið og ósáttar við hegðun barns síns. Hins vegar var áberandi að flestar 

mæður vildu sýna skilning og halda ró sinni til að gera aðstæðurnar ekki verri en þær nú 

þegar voru. Þær virtust margar hverjar áhyggjufullar að þessi hegðun væri komin til að vera 

og tóku nokkrar það mikið inn á sig með því að efast um eigið ágæti og uppeldishætti sem 

vísar til þeirra menningarhugmynda sem viðgangast um kyngervi og kynhlutverk. Áberandi 

var þó hversu ólík viðbrögð voru eftir kyni barns, þó að í sumum sögum hafi viðbrögðin verið 

lík, en það var þó undantekning. Þegar stúlkur komu heim drukknar voru mæður yfirleitt 

áhyggjufyllri og sorgmæddari samanborið við heimkomu drengjanna en þá voru þær frekar 

vonsviknar og pirraðar út í þá. Sumar frásagnanna innihéldu refsingar sem voru þó 

mismunandi eftir kyni. Drengirnir fengu að finna fyrir alvarleika málsins með húsverkum eða 

slæmum timburmönnum á meðan stelpum var bent á að koma heim beint eftir skóla, fengu 

útivistarbann eftir ákveðinn tíma á kvöldin eða voru sviptar ákveðnu frelsi, eins og að vera 

ein heima yfir helgi. Samkvæmt þessu mætti áætla að neysla stúlkna á áfengi sé litin mun 

alvarlegri augum en drykkja drengja.  

Erfitt getur verið fyrir foreldra að takast á við drykkju barna sinna og því fylgja oft miklar 

áhyggjur hver sé besta leiðin til þess. Of mikil afskipti geti grafið undan sjálfstrausti 

unglingsins og trausti á milli barns og uppalanda þar sem unglingurinn fær ekki að eiga 

persónulegt líf því foreldri er alltaf upplýst. Hins vegar er einnig óæskilegt að gefa unglingum 

lausan tauminn og leyfa þeim að gera það sem þau vilja, þegar þau vilja. Það þarf að vera 

einhver millivegur svo að unglingurinn upplifi traust, umhyggju og hlýju frá foreldrum, viti 

þær reglur sem hafa verið settar á heimilinu ásamt því að fá svigrúm til að þroskast, gera 

mistök og læra á eigin spýtur hvernig sumir hlutir í lífinu virka, líkt og leiðandi uppeldi gengur 

út á. Því er mikilvægt að aðstoða foreldra við innleiðingu leiðandi uppeldis á heimili sínu og 

sýna þeim stuðning þegar þarf á honum að halda.  

Velta má fyrir sér hvort að drengir fái frekara rými til að gera mistök þegar kemur að 

hegðun sem þessari heldur en stúlkur. Ætli þessi hegðun hafi áhrif á einstaklingana þegar þau 
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verða eldri? Þ.e.a.s. að stúlkur eiga að standa sig og bera höfuðið hátt án mistaka en drengir 

geta farið út af brautinni nokkrum sinnum án afleiðinga m.t.t. „boys will be boys“. Þá er átt 

við þá afsökun að strákar eru og verða strákar og taka því ekki ábyrgð á gjörðum sínum þar 

sem það er samfélagslega samþykkt að þeir hagi sér á einhvern ákveðinn hátt, en er það í 

samræmi við það sem Herold og Hunt (2020) hafa bent á í sinni rannsókn. 

Sú þekking sem til er um þetta viðfangsefni snýst helst að unglingadrykkju, ákjósanlegum  

uppeldisaðferðum til að fyrirbyggja áhættuhegðun, kynjaðri menningu hvað varðar 

áfengisneyslu, hvað það er sem virkar í forvörnum, hvað einkennir unglingsárin og fleira. Hins 

vegar veitir þessi rannsókn nýja sýn á viðfangsefnið að því leyti að hér er verið að blanda 

saman hvernig viðbrögð foreldrar sýna við áfengisneyslu ungmenna og hvort að þau 

viðbrögð sé að einhverju leyti kynjuð. Með þessari nýju innsýn er hægt að skoða bæði hvaða 

áhrif uppákoma sem þessi hefur á bæði foreldra og börn og hvort að verið sé að gera 

mismunandi eða harðari kröfur til barna út frá kyni þeirra. Mikilvægt er að fræða foreldra um 

kynhlutverk og hugmyndir sem tengjast þeim og hvernig það kann að hafa áhrif á þau 

skilaboð sem ungt fólk fær. Miðað við þá orðræðu sem viðgengst á Íslandi um jöfn tækifæri 

kynjanna og þá áherslu sem er á jafnrétti og fræðslu sem því tengist kom mér á óvart hversu 

kynjaðar frásagnir þátttakanda voru. Það er nýr vinkill að mínu mati sem er þörf á að skoða, 

bæði af foreldrum sem og samfélaginu sjálfu.  

Helstu styrkleikar þessarar rannsóknar eru að viðfangsefnið kallar á frekari rannsóknir þar 

sem það veitir innsýn í mikilvægt málefni sem er að litlu leyti skoðað. Þá byggir rannsóknin 

enn frekar undir hversu mikilvægt leiðandi uppeldi er þegar á að ala upp jákvæða og 

heilsuhrausta einstaklinga. Sögulokaaðferðin er einnig mikill styrkleiki rannsóknarinnar þar 

sem ekki var verið að sækjast eftir persónulegri reynslu, heldur var markmiðið að sjá hvernig 

viðfangsefnið speglar ríkjandi viðhorf eða menningu á Íslandi. Þessi aðferð hefur verið lítið 

notuð í eigindlegum rannsóknum, en hún varpar ljósi á hversu hagnýtt gildi þessarar 

aðferðar er. Með því að nota þessa aðferð var hægt að fá þátttakendur til þess að nálgast 

efnið á annan hátt sem gaf efni rannsóknarinnar nýja sýn. Helstu veikleikar rannsóknarinnar 

eru þeir að rannsakandi hefði átt að kalla eftir því að þátttakendur útskýrðu betur líðan 

móður og hvernig tekið var á uppákomunni. Ef það hefði verið gert væri líklegra að 

uppbygging frásagnanna væri líkari og því auðveldara að bera þær saman. Einnig voru margir 

þátttakendur sem fylgdu ekki fyrirmælum rannsóknarinnar sem skilaði sér í ófullnægjandi 

svörum. Möguleiki væri á að lofa ekki verðlaunum fyrr en krafa um ákveðinn orðafjölda er 

uppfyllt og öllum spurningum svarað með það að markmiði að tryggja fulla þátttöku.  

Áhugavert væri að gera samanburð á hugmyndum bæði karla og kvenna í rannsókn sem 

þessari, eða jafnvel fá einungis karlmenn til að taka þátt þar sem viðbrögð og líðan gætu 

verið ólík á milli kynja. Mikilvægt er að skoða þetta viðfangsefni betur til þess að aðstoða 
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foreldra við að takast á við áfengisdrykkju barna sinna og leiðbeina þeim hvernig sé best að 

takast á við aðstæður sem þessar. Þá er einnig mikilvægt að foreldrar séu upplýstir um að 

þeir skipta miklu máli í lífi barns síns og uppeldi þess, óháð kyni foreldris.  

Til eru mjög fáar rannsóknir um það hvernig foreldrar takast á við áfengisneyslu barna 

sinna, sérstaklega þessa aldurshóps, og hvaða áhrif það hefur á líðan foreldra. Ábyrgðin á að 

taka á þessum málum virðist vera að einhverju leyti kynjuð og tengd þeim kynhlutverkum 

sem finna má í samfélögum. Rannsóknin vekur því upp margar spurningar sem vonandi 

verður fengist við í rannsóknum á næstu misserum. Mikilvægt er að huga að því hvaða 

bjargráð mæður hafa og áhugavert er út frá jafnréttissjónarmiðum að þær virkja ekki 

feðurna í sögunum. Einnig er mikilvæg niðurstaða að áhyggjur beinast meira að dætrum en 

sonum og velta má fyrir sér hvað það segir okkur um samfélagið sem við búum í hér á Íslandi.  
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Viðauki A: Auglýsing á Facebook 

Viltu taka stutta könnun? Þú gætir unnið 10.000 kr. gjafabréf í Kringlunni. 

Óskað er eftir þátttakendum í stutta rannsókn um hugmyndir um viðbrögð mæðra við 

drykkju ungmenna. Þátttakendur verða að vera konur eldri en 20 ára. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að rýna í mismunandi viðbrögð mæðra við áfengisdrykkju 

ungmenna. Tryggt er að ekki verði hægt að rekja upplýsingar til þátttakenda í umfjöllun um 

rannsóknina. Í rannsókninni er fólk beðið um að skoða upphaf að sögu og ljúka henni. Þar eru 

engin „rétt“ eða „röng“ svör. Það er líklegt að rannsóknin í heild sinni taki um 15 mínútur og 

er betra að svara henni í tölvu heldur en í síma. Þeim sem taka þátt er boðið að setja nafn sitt 

í pott. Þegar gagnasöfnun líkur verða dregin 3 nöfn sem hafa þá unnið 10.000 kr. gjafabréf i 

Kringlunni. Til þess að taka þátt í rannsókninni er farið á slóð: 

https://icelandedu.eu.qualtrics.com/.../SV_0DMtpPLOqk2HCmN 

Ef þú vilt fá nánari upplýsingar hafðu þá samband við framkvæmdaraðila rannsóknarinnar: 

Kristjana Marín Jónsdóttir, kmj11@hi.is. 

 

https://icelandedu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0DMtpPLOqk2HCmN?fbclid=IwAR0PH7Xd5DS9BhbMy4Ynkb7xdnR9rnLgdCoRMBo49-kjc8nVg_luhSCmX_I
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Viðauki B: Upplýsingablað 

Kærar þakkir fyrir að sýna rannsókn á viðbrögðum mæðra við áfengisdrykkju ungmenna 

áhuga.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að rýna í mismunandi viðbrögð mæðra við áfengisdrykkju 

ungmenna. Þátttaka í rannsókninni í heild sinni tekur u.þ.b. 15 mínútur. Þátttakan felst í að:  

- Lesa stuttan inngang að sögu 

- Verja a.m.k. 10 mínútum í að ljúka sögunni. Þátttakendur hafa alveg frjálsar hendur 

þegar kemur að sögusmíðinni og engin saga er „rétt“ eða „röng“.  

- Svara nokkrum spurningum um sögupersónur, söguþráð og bakgrunn þinn. 

Mikilvægar upplýsingar fyrir þá sem taka þátt í rannsókninni:  

- Rannsóknin er aðeins fyrir konur sem eru 20 ára eða eldri.  

- Þátttaka í þessari rannsókn er valkvæð og ekki skylda. 

- Þátttakendur þurfa ekki að svara einstökum spurningum ef þeir vilja það ekki.  

- Gætt verður trúnaðar við meðferð á rannsóknargögnum og tryggt að ekki verði hægt að 

rekja sögurnar til þátttakenda. 

Sem þakklætisvott fyrir að taka þátt í rannsókninni verður þátttakendum boðið að setja nafn 

sitt í pott með þremur kr. 10.000,- inneignarkortum í Kringlunni. Nöfn þriggja þátttakenda 

verða dregin af handahófi úr pottinum. Til að komast í pottinn gefur þátttakandi upp nafn og 

netfang á síðustu skjámyndinni í rannsókninni. Þessar upplýsingar fara beint inn á vefsvæði 

sem er ekki tengt rannsóknargögnunum og verður þeim eytt þegar dregið hefur verið úr 

vinningum.  

Ef þú sem þátttakandi, vilt draga þig úr rannsókninni, leiðrétta svör þín eða fá nánari 

upplýsingar þá vinsamlega hafðu samband við framkvæmdaraðila rannsóknarinnar, Kristjönu 

Marínu Jónsdóttur, á netfangið kmj11@hi.is.  

  

Með fyrirfram þakklæti,  

Kristjana Marín Jónsdóttir 

Meistaranemi í tómstunda- og félagsmálafræði.  

 


