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Formáli 

Flott án fíknar, þróunarverkefni í forvörum er 20 ECTS eininga 
lokaverkefni til meistaraprófs á námsbrautinni Stjórnunarfræði mennta-
stofnana við Háskóla Íslands. 

Á árunum 1997-2006 gegndi ég stöðu náms- og starfsráðgjafa og þá 
vaknaði áhugi minn á forvarnastarfi. Fyrstu árin vann ég að reyklausum 
bekkjum en árið 2000, þegar ég hóf störf í Lindaskóla í Kópavogi, vildi 
ég einnig finna leið til að vinna gegn áfengisdrykkju og neyslu ólöglegra 
vímuefna. Það var þá sem að hugmyndin að Flott án fíknar varð til og 
verkefnið síðar að veruleika. Ég bar hugmyndina upp við nemendur, 
kennara og foreldra og var í eitt ár að undirbúa verkefnið. Það var 
ánægjulegt að finna þann áhuga sem nemendur skólans sýndu klúbbnum 
þegar hann var settur af stað í upphafi og strax fyrsta árið var meiri hluti 
nemenda, eða yfir 80%, komnir á skrá. Það var einnig gleðiefni að 
verkefnið, sem í byrjun var einungis hugsað fyrir einn skóla þróaðist í að 
verða landsverkefni. 

Etir níu ára starf og verkefnastjórn við Flott án fíknar lá beint við að 
velja það sem lokaverkefni. Leiðbeinandi minn við verkefnið var Ólafur 
Helgi Jóhannsson, lektor við HÍ og kann ég honum bestu þakkir fyrir 
góða tilsögn. 

Ég vil þakka prófessor Þórólfi Þórlindssyni fyrir hans leiðsögn um 
rannsóknarefni og ráðgjöf við verkefnið síðustu ár. Árna Þór Hilmarssyni 
vil ég þakka yfirlestur og góðar ábendingar. 
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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis er að meta forvarnarverkefnið, Flott án fíknar, 
með tilliti til þess hvort uppbygging þess er studd af rannsóknum, hvort 
það uppfyllir skilyrði þróunarverkefnis og hvort það uppfyllir þær 
væntingar sem íslenskir unglingar gera til forvarnarverkefna. 

Í ritgerðinni er gert grein fyrir forvarnaverkefninu Flott án fíknar og 
hvernig það varð til. Í henni er forvarnarverkefninu lýst, hugmyndafræði 
þess, þróun og útbreiðslu í þann tæpa áratug sem það hefur verið 
starfrækt. Forvarnaverkefnið sem byggt er á jákvæðri styrkingu telst til 
nútíma forvarna og nær til alls í senn, tóbaksvarna, áfengisvarna og varna 
gegn ólöglegum vímuefnum. Sagt er frá hvernig kynningarstarf hefur 
farið fram, hvernig starfsemi klúbbanna er háttað og hvernig starfið hefur 
teygt sig úr grunnskólum og til eldri ungmenna. Þar er einnig gerð grein 
fyrir skilgreiningu höfundar á unglingsárunum. Á eftir lýsingu 
verkefnisins er fjallað um ýmsar innlendar og erlendar rannsóknir sem 
gerðar hafa verið á áhrifum jafningjahópa og á líkum þess að unglingar 
leiðist út í áhættuhegðun. Einnig eru tilgreindir mismunandi hópar 
jafningja og fjallað um forvarnaráhrif hvers um sig. Síðan ræðir höfundur 
um hvernig rannsóknir þessar styðja við uppbyggingu 
forvarnarverkefnisins Flott án fíknar, sýnir fram á að verkefnið stenst 
fræðilegar forsendur þess að vera þróunarverkefni og gerðar tillögur að 
áframhaldandi starfsemi forvarnarverkefnisins. 

Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að aðferðafræði forvarnarverkefnisins, 
Flott án fíknar, er studd af erlendum og innlendum rannsóknum og 
uppfyllir einnig óskir unglinga um forvarnaraðferðir eins og þær eru 
settar fram í svörum þeirra við könnun sem hefur verið lögð fyrir alla 14 
ára unglinga á Íslandi um fjögurra ára skeið. 
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Abstract 

Cool Without Addiction Developmental 
Preventive Program 

The purpose of this project is to evaluate the preventive program, Cool 
Without Addiction, in regards to whether it´s structure is supported by 
research, whether it can be considered a developmental project and 
whether it meets the exspectations that Icelandic teenagers do to 
preventive programs. 

The essay describes the preventive program, Cool Without Addiction, 
and how it was developed.  The main subject of the essay is a detailed 
description of the preventive program Cool Without Addiction, its 
philosophy, development and how widespread it has become during the 
almost decade it has been in effect. The preventive program, which is 
based on positive reinforcement, is considered a contemporary 
prevention and includes all in one; prevention agains tobacco, alcohol 
and illegal drugs. The method of introducing the progam is described, 
how the clubs are organized and how the program has made its way from 
the compulsory schools and up to older adolescents. It also contains how 
the author classifies the adolescent years. Following the description of 
this preventive program the essay describes various domestic and foreign 
studies that have been done on the influense of peer groups and the 
probability of adolescents developing an antisocial behavior pattern. 
Various types of peer groups are also considered and the preventive 
influenses of each are described. It continues with a discussion of how 
these studies support the structure of the preventive program; Cool 
Without Addiction, and show that the program fulfills the conditions of 
being considered a developmental project and makes suggestions to how 
this preventive project needs to proceed. 

The conclusion of the essay is that the methodology of the preventive 
program Cool Without Addiction is supported by foreign and domestic 
research and does also fulfill the wishes of teenagers regarding 
preventive methods as they are presented in their responses to a 
questionnaire that has been presented to all 14 year old teenagers in 
Iceland annually for a period of four years. 



7 

Efnisyfirlit 

Formáli ...................................................................................................... 3 

Ágrip ......................................................................................................... 5 

Abstract ..................................................................................................... 6 

Efnisyfirlit ................................................................................................. 7 

1  Inngangur .......................................................................................... 9 

2  Þróunarstarf og mat ......................................................................... 13 

3  Forvarnir á Íslandi ........................................................................... 15 

3.1  Niðurstöður kannana á vegum Rannsókna og 
greininga .................................................................................. 15 

3.2  Könnun á viðhorfum nemenda frá 
Forvarnardeginum ................................................................... 17 

3.3  Áfengis- og tóbakslög .............................................................. 19 

4  Forvarnarstarfið Flott án fíknar ...................................................... 23 

4.1  Hugmyndarfræði Flott án fíknar .............................................. 25 

4.2  Þróun og ferill verkefnisins ..................................................... 26 

4.3  Ungmennafélag Íslands tekur við verkefninu Flott 
án fíknar ................................................................................... 27 

4.3.1  Verkefnastjórn og einkennismerki .............................. 28 

4.3.2  Kynningar og kynningarefni ....................................... 28 

4.3.3  Samstarf og námskeið fyrir klúbbstjóra ...................... 31 

4.3.4  Viðurkenningar ........................................................... 32 

4.3.5  Styrktaraðilar ............................................................... 32 

4.3.6  Útbreiðsla verkefnisins ............................................... 32 

4.4  Unglingsárin ............................................................................ 36 

5  Rannsóknir á jafningjaáhrifum og þátttöku í félagsstarfi ............... 39 

5.1  Hugtök og skilgreiningar ......................................................... 39 

5.2  Niðurstöður rannsókna á áhrifum jafningjahópsins ................. 40 

5.2.1  Áhrif vina og félaga .................................................... 42 



8 

5.2.2  Áhrif félagslífs ............................................................ 44 

5.3  Önnur sjónarmið um mótun áhættuhegðunar .......................... 46 

5.4  Niðurstaða byggð á ofangreindum rannsóknum ...................... 46 

6  Umræður ......................................................................................... 49 

6.1  Tillaga að áframhaldandi starfi ................................................ 52 

Lokaorð ................................................................................................... 55 

Heimildaskrá ........................................................................................... 57 

 

 

 



9 

1 Inngangur 

Í meistararitgerð þessari ákvað höfundur að sameina nám og starf með því að 
skrifa um verkefni sem hann hefur stýrt í tæpan áratug. Hér átt við þróunar- og 
forvarnarverkefnið Flott án fíknar. Verkefnið er hugmynd höfundar sem varð 
til í starfi hans sem náms- og starfsráðgjafa. Í skilgreiningu starfsins var að 
sinna forvarnarmálum skólans og í þeirri vinnu kviknaði mikill áhugi á 
viðfangsefninu. Höfundur starfaði sem náms- og starfsráðgjafi í níu ár og 
sinnti forvarnastarfi allan þann tíma og fylgdist með því sem var að gerast í 
forvarnamálum í landinu. Mikið og gott forvarnastarf er í gangi víða og er 
Flott án fíknar hugsuð sem viðbót við það sem fyrir er og auðveldlega hægt að 
starfrækja ásamt öðru forvarnastarfi.   

Verkefnið Flott án fíknar byggir á félagsstarfi og samstöðu í 
jafningjahópnum. Hugmyndafræðin byggir á jákvæðri styrkingu þannig 
að þeir sem velja að virða áfengis- og tóbakslög fá stuðning í félagsstarfi 
með þátttöku í Flott án fíknar. Tilgangurinn með verkefninu er að fá ungt 
fólk til að sniðganga tóbak og áfengi eins lengi og lög gera ráð fyrir. 
Upphaflega var verkefnið einungis fyrir nemendur Lindaskóla þar sem sú 
er þetta ritar starfaði á þeim tíma. Verkefninu var formlega hrint af stað 
árið 2002 eftir eins árs undirbúning. Það var einfalt í framkvæmd og fór 
vel af stað sem varð til þess að fleiri skólar fylgdu í kjölfarið. Verkefnið 
fékk athygli frá ýmsum félagasamtökum sem buðu fram stuðning sem 
leiddi til þess að árið 2006 tók Ungmennafélag Íslands við verkefnastjórn 
með fjárhagstuðningi úr Forvarnasjóði og bauðst þá höfundi að sinna 
verkefninu í fullu starfi og skipuleggja það sem landsverkefni. 

Ritgerð þessi er ekki rannsókn heldur lýsing og mat á uppbyggingu 
þróunarverkefnis í forvörnum og sú uppbygging borin saman við 
niðurstöður ýmssa rannsókna sem gerðar hafa verið á hegðun unglinga 
og leiða líkur að því hvers vegna sumir leiðast út í notkun vímuefna en 
aðrir ekki. Í ritgerðinni er gerð grein fyrir þróunarverkefni þar sem lítið 
fræ varð að stóru tré og hvernig rannsóknir styðja það að 
forvarnaverkefnið Flott án fíknar muni leiða til árangurs í því að 
unglingar leiðist síður út í notkun tóbaks og áfengis. Hugmyndafræði 
forvarnarverkefnisins er skilgreind, farið yfir sögu þess og feril í þau átta 
ár sem það hefur verið starfrækt. Þessi ritgerð ætti því að gagnast þeim 
sem vinna með verkefnið og öðrum þeim sem vilja kynna sér það. Ítarleg 
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lýsing er á verkefninu, yfirlit yfir allt kynningarefni, útgáfu, heimsóknir, 
samstarf, fjármögnun og annað sem tengist því. 

Flott á fíknar er samfélagslegt verkefni og öllum er heimilt að nota 
það í forvarnastarfi. Ekki þarf sérstakt leyfi til að nota verkefnið né er 
krafa um að fylgja upphaflegu útfærslunni nákvæmlega eftir. Flott án 
fíknar er þróunarverkefni sem má útfæra á ýmsa vegu. 

Þar sem verkefnið hefur verið starfrækt í átta ár og heiti þess orðið 
þekkt um allt land þótti höfundi ástæða til að skoða forsendur þess eftir 
þennan tíma, þ.e.a.s hugmyndafræðina. Auk þess mun höfundur sýna 
fram á að verkefnið uppfylli þá þætti sem þarf til að verkefnið geti talist 
þróunarverkefni. Hugmyndafræði Flott án fíknar byggist á því að 
jafningjar standi saman og séu fyrirmynd í jákvæðri hegðun. Því þótti 
höfundi eðlilegt að skoða rannsóknir sem snúa að jafningjahópnum til að 
freista þess að staðfesta að hugmyndafræði verkefnisins eigi við rök að 
styðjast. Höfundur vildi skoða: 

1. Hver eru áhrif jafningjahópsins á tóbaks- og vímuefna-
notkun? 

2. Uppfyllir Flott án fíknar óskir unglinga um stuðning við að 
sniðganga tóbak og vímuefni?  

3. Stenst Flott án fíknar kröfur um þróunarstarf? 

Til að svara þessum spurningum er gerð grein fyrir rannsóknum um 
hópþrýsting og áhrifamátt jafningjahópsins. Leitað var fanga bæði í 
íslenskum og erlendum rannsóknum en mikil aukning hefur verið í 
rannsóknarvinnu hér á landi síðustu áratugi. Rakin eru þau fræði sem 
liggja til grundvallar þróunarstarfi og mati á því. 

Ritgerðin er þannig byggð upp að í upphafi er gert grein fyrir hvað 
einkennir þróunarverkefni og vitnað í þau fræði sem einkenna þróunarstarf 
og mat. Stuttlega er gerð grein fyrir forvarnarstarfi á Íslandi, lögum um 
tóbaksvarnir og meðferð áfengis og einnig hugmyndum höfundar um það 
tímabil í lífi fólks sem kallast unglingsár. Ítarlega er gerð grein fyrir 
verkefninu Flott án fíknar og hvernig það hefur þróast þann tíma sem það 
hefur verið starfrækt. Þar á eftir er gerð grein fyrir rannsóknum um 
jafningjahópinn, rannsóknum um ungt fólk á Íslandi og niðurstöðum úr 
vinnu Forvarnardagsins. Að lokum er umræða um hvort Flott án fíknar 
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stenst þau fræði að teljast þróunarverkefni og hvort rannsóknir um 
jafningjahópa styðji tilurð verkefnisins. 
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2 Þróunarstarf og mat  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir nokkrum þeim þáttum sem einkenna 
þróunarstarf og fjallað um mikilvægi mats. Er það gert í ljósi þess að 
verkefnið Flott án fíknar hefur verið sett fram sem þróunarverkefni. 

Þróunarstarfi er skipt í þrjá fasa samkvæmt skilgreiningu Fullan 
(2001).  Í fyrsta fasanum er upphafið (initation), verkefnið undirbúið og 
leitað að sameignilegum skilningi. Í öðrum fasanum er farið í 
framkvæmd verkefnis og hvernig það festir sig í sessi (implementation). 
Í þriðja fasanum er síðan skoðað hvernig viðfangsefnið festist varanlega í 
sessi (institituionalization). 

Fullan (2001) telur mikilvægt að gefa góðan tíma í upphafið 
(intiation) og getur sá tími jafnvel skipt árum.  Hann talar um að 
þróunarverkefni þurfi að innihalda ákveðna þætti til að árangur náist. Á 
meðal þeirra þátta er kynning og stuðningur foreldrasamfélagsins og 
hvaðan frumkvæðið kemur að þróunarverkefnum en það skiptir máli um 
framgang verkefnisins. Fjárveitingar er einn af þeim þáttum sem hann 
leggur áherslu á að sé tryggður þegar farið er út í þróunarverkefni.  

Í öðrum fasa (implementation) talar Fullan um framkvæmdina og 
hvernig festa má verkefni í sessi. Þriðji fasinn (institituionalization) að 
hans mati er þegar verkefnið festist varanlega í sessi.  

Guðrún Kristinsdóttur (1998:9) skilgreinir hugtakið þróunarstarf í 
bókinni Ótroðnar slóðir á eftirfarandi hátt: „Með þróunarstarfi er átt við 
skipulegar aðgerðir sem beitt er tímabundið þar sem markmið er 
skilgreint fyrirfram og leitast er við að finna nýjar og betri leiðir í 
framkvæmd eða skapa betri starfsskilyrði.“ Dreifð forysta og samstaða 
skólasamfélagsins er grundvöllur farsæls umbótastarfs. Fullan (2001) 
telur að gefa þurfi undirbúningi og vinnuferli þann tíma sem til þarf til 
þess að ný sýn og nýjar aðferðir nái að festast í sessi. Einnig telur hann 
að stofnun sem lærir leiti stöðugt eftir nýrri og betri þekkingu og 
upplýsingum til að takast á við breytingar.  

Þegar lagt er af stað með þróunarverkefni er nauðsynlegt að gert sé 
ráð fyrir að meta eigi verkefnið. Í daglegu lífi og starfi fer fram stöðugt 
mat, bæði formlegt og óformlegt. Óformlegt mat er notað þegar fram fer 
mat á milli tveggja eða fleiri kosta, til dæmis við kaup á vörum eða 
þjónustu. Formlegt mat hvílir á ákveðnu skipulagi og kerfisbundnum 
aðferðum sem fylgt er jafnt við undirbúning, upplýsingaöflun sem og 
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úrvinnslu (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 
Lárusdóttir, 2005; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002, og Worthen, 
Sanders og Fitzpatrick, 2004). Margar skilgreiningar hafa verið notaðar 
yfir hugtakið mat en oftast er átt við umsögn eða dóm um afmarkað efni 
sem byggt er á traustum gögnum. „Mat er ferli sem felur í sér 
kerfisbundna söfnun upplýsinga. Upplýsingarnar eru notaðar til þess að 
meta gæði þeirrar þjónustu sem veitt er.“ Steinunn Helga Lárusdóttir 
(2002:20). Markvisst þróunarstarf þarf að byggja á mati. Krafan á 
fagmennsku og í hvað fjármagnið fer kallar á mat. Mat er nauðsynlegt til 
að fá stuðning samfélagsins og áframhaldandi fjármagn. Niðurstöður 
mats þarf því að birta fyrir öllum sem það skiptir máli sem í þessu tilfelli 
eru unglingar, foreldrar, skólar og aðrir sem sinna félagsstarfi unglinga, 
samfélagið og fjármagnsaðilar. 

Margs konar aðferðum má beita þegar meta á starf. Gagnasöfnun þarf 
að vera áreiðanleg og traust til þess að endurspegla eðli og tilgang 
matsins. Upplýsinga má afla, til dæmis með spurningalistum, viðtölum, 
vettvangsheimsóknum og upplýsingum úr lögum og reglugerðum. 
Tilgangur matsins er að öðlast þekkingu sem er áreiðanleg, lýsandi og 
nothæf til ákvarðanatöku og umbóta (Börkur Hansen, Ólafur H. 
Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005, og Worthen, Sanders 
og Fitzpatrick, 2004).  

Í stuttu máli má því segja að þróunarverkefni þarf að undirbúa vel, 
gefa því góðan tíma í framkvæmd og síðan finna út hvernig festa má 
verkefnið í sessi þannig að hægt sé að vinna með það áfram og það sé 
ekki háð þeim sem kom því af stað. Mat á verkefninu er mjög mikilvægt 
þannig að hægt sé að réttlæta tilurð þess, sérstaklega þegar velja þarf á 
milli verkefna. 
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3 Forvarnir á Íslandi 

Í þessum kafla er yfirlit yfir helstu áherslur af forvarnastarfi á Íslandi 
síðustu áratugi og hvernig lög um áfengis- og tóbaksvarnir tengjast 
forvarnastarfi og eru í raun það viðmið sem á að fara eftir. Forvarnastarf 
á Íslandi hefur verið með ýmsum hætti og margir komið við sögu. 
Síðustu áratugi hefur forvarnastarf orðið sífellt markvissara og stöðugt 
leitað leiða til að gera betur. Af þeim sem sinna forvarnastarfi má nefna 
Lýðheilsustöð, Krabbameinsfélagið, Fræðslumiðstöð í fíknivörun, SÁÁ, 
sveitarfélög, skóla, félagasamtök s.s. UMFÍ og Heimili og skóla, 
einstaklinga og ýmsa aðra.  

Forvarnir hafa verið í formi fræðslu þar sem upplýsingar eru veittar 
um skaðsemi tóbaks, áfengis og annarra vímuefna. Unglingum eru 
sýndar myndir og gefnar tölulegar upplýsingar um líkurnar á að illa geti 
farið ef misnotkun vímuefna á sér stað. Önnur leið sem farin hefur verið 
er að senda hressa einstaklinga sem hefur tekist að rísa upp eftir mikla 
misnotkun til að vara hina við. Nú er þó meira farin sú leið að velja góðar 
fyrirmyndir sem valið hafa að virða lög um notkun áfengis og tóbaks, s.s. 
tónlistarfólk og íþróttafólk sem náð hefur árangri á sínu sviði. Þriðja 
leiðin er að byggja upp sjálfstraust unglinga og styrkja þá félagslega og 
tilfinningalega. Fjórða leiðin er að halda unglingum uppteknum við 
íþróttir og félagsstarf og byggja um samstöðu innan hópsins. Fimmta 
leiðin er að standa saman um að virða lögin, s.s. varðandi útivistartíma, 
sölu og meðferð tóbaks og áfengis.  

Nú er talið árangursríkast að allir þeir sem standa að börnum og 
ungmennum standi saman í aðgerðum. Er þar átt við foreldra, skóla, 
félagasamtök og sveitarfélög. Það er að allir þessir aðilar sendi sömu 
skilaboð til unglinga. 

3.1 Niðurstöður kannana á vegum Rannsókna og 
greininga 

Mikil breyting hefur orðið á forvörnum á Íslandi síðast liðna áratugi og 
mikil aukning á rannsóknum þeim tengdum. Betur og lengur er fylgst 
með ungu fólki eftir að sjálfræðisaldurinn var hækkaður úr 16 árum í 18 
ár. Foreldrar hafa tekið höndum saman í gegnum foreldrafélög, bæði í 
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grunnskólum og framhaldsskólum og notið stuðnings og hvatningar svo 
sem samtakanna Heimils og skóla.   

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur staðið fyrir rannsóknum 
á högum barna og ungmenna síðan 1992 undir nafninu Ungt fólk og 
síðan 1999 í samstarfi við Rannsóknir og greiningu (R & G).  R & G 
hafa einnig verið í góðu samstarfi við sveitarfélögin í landinu og kynnt 
niðurstöður rannsókna þar sem þess hefur verið óskað. Greinilegt er að 
árangur hefur náðst og að forvarnir skipta máli. Könnunin er gerð árlega 
í efstu bekkjum grunnskóla um allt land. Aðferðin er sú að staðlaður 
spurningalisti er lagður fyrir alla nemendur í 8., 9. og 10. bekk 
grunnskóla. Skýrslur eru birtar yfir heildarniðurstöður árganga og er 
vitnað í nokkrar þeirra í þessum kafla. Einstök bæjarfélög eða landshlutar 
geta fengið niðurstöður sem að unnar eru út úr heildarniðurstöðum og 
varða eingöngu það bæjarfélag eða það landsvæði. Niðurstöður þess 
svæðis eru svo gjarnan bornar saman við landsmeðaltal. Með því að bera 
saman svör við spurningum einstakra bekkja eða árganga má skoða 
neyslumynstur yfir lengri tíma. Reykingar og drykkja ungmenna í 
grunnskólum hefur minnkað til muna og heyrir orðið til undantekninga. 
Rannsóknir sýna að þeim sveitarfélögum sem vinna markvisst 
forvarnastarf gengur betur að halda aftur af óæskilegri hegðun unglinga 
en þar sem það er ekki. Það hefur sýnt sig að unglingar eiga orðið meiri 
tíma með fjölskyldunni og að foreldrar fylgjast betur með börnum sínum 
en áður var. Þá hefur orðið aukning í þátttöku hjá eldri unglingum í 
íþróttum og skipulögðu félagsstarfi. Þetta kemur fram í skýrslu R & G 
(Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 
Jón Sigfússon, 2008:11) um vímuefnanotkun framhaldsskólanema á 
Íslandi. Rannsóknin sýnir að neysla tóbaks og áfengis byrjar oft eftir 10. 
bekk eða í upphafi framhaldsskóla. Reykingar er á undahaldi frá því 
rannsókn 2004 var gerð og þar til rannsókn 2007 var lögð fyrir en 
áfengisnotkun svipuð.  

Rannsóknir R & G (Álfgeir Logi Kristjánsson, Margrét Lilja 
Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 
Sigfússon, 2008) sýna að um 15% framhaldsskólanema reykja daglega 
en um helmingur nemenda hefur prófað að reykja. Yfir 90% ungmenna í 
framhaldsskólum hafa neytt áfengis og rúmlega 60% hafa orðið ölvuð 
síðustu 30 daga miðað við þann dag sem rannsóknin var gerð. Um 20% 
nemenda hafa prófað ólögleg vímuefni. Í samanburði við svör 
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grunnskólanemenda frá 2009 hafa 94% ekki verið drukkin síðust 30 daga 
og 44% aldrei smakkað áfengi, 90% eru reyklausir og 81 % hafa aldrei 
prófað hass. Þegar neyslan er skoðuð í framhaldsskóla sést að aukningin 
í reykingum er um 5% á milli skólastiga en drykkjan fer úr 6% í 60% 
þegar spurt er hverjir hafa orðið drukknir síðustu 30 daga þegar könnunin 
er gerð. Aftur á móti er sama hlutfall sem prófað hefur hass eða ólögleg 
vímuefni um 20%. Drykkjan tífaldast á milli skólastiga og er greinilega 
verkefni sem þarf að takast á við. 

Forvarnastarf hefur beinst meira að grunnskólanemendum en með 
hækkun sjálfræðisaldur hefur eftirfylgni við ungmenni 16 til 18 ára 
aukist. Ljóst er að meiri eftirfylgni felur í sér ákveðið forvarnagildi. R & 
G hafa nú í þrígang lagt fyrir spurningalista í framhaldsskólum, árin 
2000, 2004 og 2007 og með áframhaldandi rannsóknarvinnu og 
eftirfylgni má ætla að sú vinna skili sér líkt og gerst hefur í 
grunnskólunum. 

Hér að framan hefur verið lýst árlegum könnunum Rannsóknar og 
greiningar um neysluvenjur unglinga varðandi tóbak og vímuefni. Í 
skýrslu þeirra frá því 2009, um grunnskólanemendur, kemur fram að 
sjálfsmynd barna sé að miklu leyti mótuð í gegnum þátttöku í félags- og 
tómstundastarfi þeirra. Að börn og ungmenni sem stunda íþróttir og 
hreyfingu reglulega séu líklegri til að eiga vini sem gera það líka. Þá 
kemur fram í skýrslunni að rannsóknir sýni að skemmtanalífstíll 
jafningjanna hafi áhrif á líkur á vímuefnanotkun ungmenna og að 
kenningar um lífsstíl barna og ungmenna sem miðast oft við að skýra 
hvað þeir geri í frístundum og með hverjum þeir verja tíma sínum hafa 
sýnt fram á að það skiptir miklu máli í velferð þeirra hvers eðlis 
tómsstundir þeirra eru.  

3.2 Könnun á viðhorfum nemenda frá 
Forvarnardeginum 

Forvarnardagurinn hefur verið haldinn í grunnskólum landsins að 
frumkvæði forseta Íslands á hverju hausti síðan 2006. Áhersla hefur 
verið á þrjá þætti, samveru með foreldrum, þátttöku í félagsstarfi og að 
sniðganga vímuefni sem lengst. Á þeim degi hafa nemendur í 9. bekkjum 
fengið heimsókn frá fulltrúum félagasamtaka, fengið kynningu á 
forvörnum með stuttu myndskeiði og svarað spurningum um þá þrjá 
þætti sem áhersla dagsins er á. Þessir þrír þættir eru, samvera með 
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foreldrum, þátttaka í skipulögðu félagsstarfi og að bíða sem lengst með 
að hefja notkun á áfengi, þar sem allir þessir þættir draga úr líkum á því 
að ánetjast fíkniefnum (sjá heimasíðu www. forvarnardagurinn.is). 
Samvera unglinga og foreldra skiptir máli og er í raun það sem unglingar 
vilja. Ef skoðuð eru svör nemenda við þeim þremur þáttum sem 
Forvarnardagurinn leggur áherslu á kemur skýrt fram að ungmenni vilja 
eyða tíma með foreldrum sínum og hafa margar hugmyndir um hvernig 
þeir vilja eyða honum. Í svörum ungmennanna kemur einnig skýrt fram 
vilji þeirra til að ná árangri í lífinu og til þess sé þeim mikilvægt að 
sniðganga vímuefni sem lengst. Þau eru með ákveðnar skoðanir á því 
hvaða leiðir séu bestar til að forðast vímuefni og hvar mestu hætturnar 
liggja í að verða fyrir áhrifum. Í þeirra svörum skiptir máli að taka þátt í 
félagsstarfi og vera í góðum félagsskap. 

Á Forvarnardeginum 2009 voru nemendur m.a spurðir hvað þeir telja 
sig græða á því að drekka ekki áfengi á unglingsárunum. Í svörum þeirra 
kemur fram að þeir telji sig ná betri árangri í öllu sem þeir taka sér fyrir 
hendur svo sem íþróttir og nám. Þeir telja sig ná betri þroska, ná auknu 
heilbrigði, hafi betra sjálfsmat og að þeir eigi síður á hættu að ánetjast 
fíkniefnum. Unglingar telja ástundun í íþrótta- og æskulýðsstarfi bestan 
stuðning við að byrja ekki að drekka þegar þeir eru spurðir um það. Þeir 
telja einnig að fjölskyldan, vinir og foreldrar þar sem reglur eru um 
meðferð áfengis veiti mikinn stuðning þó ábyrgðin sé ávallt þeirra 
sjálfra. Þrýstingur til að hefja áfengisneyslu komi mest frá vinum, 
félagsskapnum, eldri krökkum, systkinum og öðrum unglingum þegar 
þeir eru spurðir um mestu áhrifavalda í að hefja drykkju. Drykkja 
foreldra og systkina hafi hugsanlega áhrif en einnig hópþrýstingur, 
auglýsingar í fjölmiðlum og upplýsingar á netinu, það að ganga í augun á 
öðrum og lítið sjálfsöryggi eru nefnd sem dæmi um þrýsting (Sigríður 
Kristín Hrafnkelsdóttir, 2009). 

Svipuð svör eru frá Forvarnardeginum 2008. Þá var spurt um samveru 
með fjölskyldunni og er margt sem unglingar hafa áhuga á í þeim efnum 
svo sem útivist og eldamennska. Gott samband við foreldra telja þeir 
mikilvægt. Í þeim spurningum kemur líka fram að unglingar telja 
mikilvægt að stunda íþróttir og skipulagt félagsstarf og telja það minnka 
líkur að leiðast út í áfengis- og fíkniefnaneyslu. Félagsstarfið efli einnig 
sjálfstraustið sem er mjög mikilvægt til að geta sagt nei við áfengi, 
reykingum og fíkniefnum. Með því að drekka ekki né reykja á 
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unglingsárunum stuðli þeir að heilbrigðum lífstíl fyrir framtíðina. Það 
kemur fram að þeir telja sig ná betri árangri í íþróttum og námi og það 
virðist skipta þá máli þegar þeir svara um gróða þess að sniðganga áfengi 
(Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, 2008). 

Þessi svör eru næstum endurtekning á svörum nemenda frá 2007 en 
þá kom fram að unglingar eru sammála um það að kostir þess að drekka 
ekki áfengi á unglingsárunum séu margir og ótvíræðir. Margir þeirra 
nefna bæði líkamlegan og andlegan ávinning og mikilvægi þess að ná 
fullum þroska á báðum sviðum. Þeir tengja ávinninginn ekki eingöngu 
við líðandi stund heldur gera sér grein fyrir því að þetta geti skipt miklu 
máli þegar fram í sækir; því drykkja á unglingsárunum geti haft veruleg 
og neikvæð áhrif á framtíðardrauma unglinga. Þegar spurt var hver væri 
besti stuðningurinn til að hefja ekki áfengisdrykkju á unglingsárunum var 
mikilvægi stuðnings foreldra, fjölskyldu, góðra vina og íþrótta- og 
æskulýðsstarfs sem rauður þráður í gegnum öll svörin sem bárust. Þegar 
kemur að aðalorsök þess að ungmenni hefji áfengisneyslu nefna nær allir 
unglingarnir fyrst og fremst hópþrýsting frá félögum, vinum, eldri 
krökkum og öðrum unglingum án þess þó að þau gleymi eigin ábyrgð í 
málinu (Ólöf Kristín Sívertsen og Jón Sigfússon, 2007). 

Niðurstöður úr vinnu Forvarnardagsins þar sem leitað er álits 
nemenda á samveru með foreldrum, þátttöku í íþróttum og öðru 
skipulögðu félagsstarfi og því að sniðganga áfengi á unglinsárunum 
undirstrika þær rannsóknir sem áður hefur verið gert grein fyrir. 
Unglingar eru mjög meðvitaðir um hvað kemur sér vel fyrir þá í 
framtíðinni og þeir vilja lífsgæði. Þeim finnst gott að fá stuðning þó þeir 
geri sér grein fyrir eigin ábyrgð. Helstu niðurstöður rannsóknanna hér að 
framan eru þær að skipulagt tómstundastarf hafi eflandi áhrif á forvarnir 
og jafningjahópurinn geti haft áhrif á viðleitni til þess að auka líkur á að 
hefja notkun áfengis og tóbaks en einnig til að draga úr henni. 

3.3 Áfengis- og tóbakslög 

Á Íslandi sem og hjá öðrum þjóðum gilda lög um notkun áfengis, tóbaks 
og annarra vímuefna. Mikilvægt er í forvarnastarfi að gefa skýr skilaboð 
um að virða beri lög varðandi notkun á tóbaki og áfengi. Hér á landi er 
eingöngu áfengi og tóbak löglegt með ákveðnum takmörkunum en öll 
önnur vímuefni bönnuð. Lögin ná yfir kaup og sölu á efnunum, aldur 
þeirra sem heimild hafa til að nota efnin og staði þar sem má neyta 



20 

þeirra. Ölvun er ekki heimil á almannafæri og ekki má selja, veita eða 
afhenda áfengi þeim sem er yngri en 20 ára (Lög nr. 85/2007, 28 gr.). 
Tóbak má hvorki selja né afhenda einstaklingum yngri en 18 ára (Lög nr. 
33/2009,2.gr. Lög 83/2006, 2.gr.). Tóbaksreykingar eru óheimilar í 
þjónusturými stofnana, fyrirtækja og félagasamtaka, svo sem á veitinga- 
og skemmtistöðum og þar sem menningar- og félagsstarfsemi fer fram, 
þar meðtalið íþrótta- og tómstundastarf. Það sama gildir um tilsvarandi 
svæði utan húss séu þau ekki nægilega opin til að tryggja viðunandi 
loftstreymi (Lög nr. 83/2006,4. gr. Reglugerð 326/2007). 

Mikil breyting hefur orðið í meðferð tóbaks eftir að breyting varð á 
lögum árið 2006 og nú reykir fólk orðið eingöngu utan dyra. 
Skemmtistaðir, matsölustaðir og kaffihús eru með öllu reyklaus og ekki 
lengur heimild fyrir sérstökum reyksvæðum þar nema utan dyra. Þá 
finnast ekki lengur hin svo kölluðu reykherbergi eins og tíðkaðist lengi 
vel á vinnustöðum og víðar.  

Eftirlit með sölu á tóbaki hefur einnig verið hert og foreldrar geta ekki 
sent börn sín til að kaupa tóbak eins og hægt var á árum áður. Tóbak er 
ekki lengur sýnilegt í verslunum og því fylgt mun betur eftir að 
kaupendur tóbaks hafi náð tilskyldum aldri sem er 18 ár. 

Áfengislög á Íslandi miðast við að kaupendur og neytendur séu orðnir 
20 ára og áfengi er eingöngu selt í sérstökum vínbúðum. Þetta eru 
strangari reglur en víða annars staðar í heiminum. Margir líta upp til 
Íslendinga fyrir að hafa ekki slakað á þessum reglum en margar aðrar 
þjóðir hafa gert slíka tilslökun og hefur hún ekki reynst vel. Mikil 
umræða hefur verið um þessa hluti á Íslandi og frumvörp verið flutt á 
Alþingi um breytingu í þá átt en hafa ekki verið samþykkt. 

„Það er lagaleg og siðferðileg skylda okkar að virða lög og reglur og 
þekkja sín mörk í mannlegum samskiptum. Virðing fyrir reglum styrkir 
einstaklinginn en veikir hann ekki.“ (Sæmundur Hafsteinsson, 1995:16). 

Mikið hefur áunnist í forvarnastarfi síðast liðna áratugi og betur gengur 
að halda áfengis- og tóbakslög en áður fyrr og umburðarlyndi gagnvart 
brotum á þeim ekki eins mikið og áður fyrr, sérstaklega varðandi 
tóbakslögin. Enn er töluvert verk óunnið varðandi virðingu við áfengislögin 
og þá sérstaklega gagnvart ungmennum eftir grunnskóla en hópdrykkja hjá 
grunnskólanemendum heyrir orðið sögunni til. Í flestum framhaldsskólum 
eru starfandi forvarnafulltrúar og mun harðara tekið á meðferð áfengis á 
skólaskemmtunum en áður var. Einnig hafa nemendur sjálfir brugðist við og 



21 

stofnað bindindisklúbba í nokkrum framhaldsskólum og sýna þannig vilja 
sinn í verki. Ungt fólk sem eldra sækir orðið meira í heilbrigðan lífstíl og er 
orðið meðvitaðra um skaðsemi  tóbaks og áfengis. Að hreyfa sig reglulega, 
borða grænmeti og drekka vatn er orðið mun sjálfsagðara en áður var. Það á 
að vera það sjálfsagt að fylgja lögum um notkun tóbaks og áfengis að við 
eigum að láta okkur koma á óvart þegar einhver brýtur þau en ekki þegar 
einhver heldur þau. 

Hér má sjá að ýmsar leiðir hafa verið farnar í forvarnastarfi og 
mikilvægt að standa stöðugt vaktina. Það skiptir miklu máli að rannsaka 
hvað gengur vel og hvað ekki og vinna stöðugt að því að gera betur með 
því að byggja á fyrri reynslu og þekkingu. Með því nýtist fjarmagnið best 
og meiri líkur á árangri. 
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4 Forvarnarstarfið Flott án fíknar 

Forvarnir eru varnir gegn einhverju óæskilegu. Í þessu verkefni miðast 
forvarnir við að unglingar sniðgangi tóbak, áfengi og ólögleg vímuefni. Það 
er samdóma álit sérfræðinga að tóbak og áfengi séu efni sem eru skaðleg sé 
þeirra neitt í óhófi og geta valdið  dauða eða heilsutjóni. Með sölu á áfengi 
og tóbaki erum við engu að síður að viðurkenna þessi efni sem eðlilega 
neysluvöru. Það skiptir því miklu máli að halda uppi fræðslu, ásamt því að 
framfylgja lögum og reglum þannig að neyslan verði ekki skaðleg 
einstaklingunum og samfélaginu eða að minnsta kosti í eins litlum mæli og 
auðið er. Mikilvægt er að flestir taki höndum saman, einstaklingar, 
félagasamtök og stofnanir, til að ná sem bestum árangri í að fyrirbyggja 
heilsutjón eða aðrar neikvæðar afleiðingar óhóflegrar neyslu. 
Framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar í fíknivörnum segir í bókinni 
Fíkniefni og forvarnir að líta verði á forvarnir sem tæki samfélagsins til þess 
að koma á breytingum eða ástandi sem talið er æskilegt (Árni Einarsson, 
2001). Því séu þeir sem sinna forvörnum að framfylgja vilja almennings og 
stjórnvalda á hverjum tíma. Hann leggur ennfremur áherslu á að það þurfi 
skýra stefnumörkun og samstöðu í forvarnamálum.  

Með verkefninu Flott án fíknar er markmiðið að veita unglingum 
tækifæri til að öðlast þá sýn að það sé eftirsóknarvert að eyða æskunni á 
heilbrigðan hátt, án tóbaks og vímuefna. Aldís Yngvadóttir (2001) talar 
um að vinna megi með markvissum hætti að því að stuðla að góðum 
skólaanda og draga þannig úr áhættuþáttum og byggja upp jákvætt 
umhverfi. Hún bendir á að börn og unglingar sem hafi sterk og jákvæð 
tengsl séu mun ólíklegri til að sýna áhættuhegðun en þau sem skortir 
þessi tengsl. Árni Guðmundsson (2001) segir að unglingar með sterka 
sjálfsmynd séu mun ákveðnari í afstöðu gegn reykingum, áfengi og 
öðrum vímuefnum. Hann bendir einnig á að það sé mjög mikilvægt að 
unglingar taki þátt í fjölbreytilegu félagsstarfi með jákvæðum 
formerkjum. Tilgangurinn með klúbbastarfinu Flott án fíknar er að 
styðja við heilbrigða unglingamenningu og fjölga þeim sem velja 
heilbrigðan lífsstíl. Með því að nálgast ungmennin á jákvæðan hátt og 
hrósa þeim sem velja að virða áfengis- og tóbakslög er átt við að 
verkefnið hafi jákvæða styrkingu. 

Flott án fíknar er forvarnaverkefni sem tekur til forvarna þriggja 
þátta: tóbaksvarna, áfengisvarna og varna gegn ólöglegum vímuefnum. 
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Verkefnið er tvískipt, annars vegar fyrir unglinga í grunnskóla og hins 
vegar fyrir ungmenni á aldrinum 16-20 ára.  Verkefninu er ætlað að 
stuðla að því að unglingar virði landslög og byrji ekki að nota tóbak né 
áfengi fyrr en aldur leyfir eða sniðgangi það alveg. Verkefnið byggist á 
því að stofnaðir eru klúbbar fyrir unglinga á grunnskólaaldri þar sem þeir 
gera skriflegan samning við foreldra sína og klúbbstjóra þar sem þeir 
heita því að sniðganga tóbak, áfengi og önnur vímuefni meðan þeir eru í 
grunnskóla. Klúbburinn byggir starf sitt fyrst og fremst á 
samverustundum þar sem ungmennin skemmta sér þó ekkert mæli gegn 
því að hafa einstaka fræðslustundir. Hverjum klúbbi er í sjálfsvald sett 
hvernig hann útfærir sitt starf. Klúbbar geta starfað innan skóla, 
félagsmiðstöðva eða annarra samkomustaða ungmenna. 

Fyrir eldri ungmennin eru klúbbarnir starfræktir án sérstaks samnings 
en að öðru leyti er starfsemin með svipuðum hætti og fyrir yngri 
ungmennin. Ungmennaráð UMFÍ hefur staðið fyrir skemmtihelgum víðs 
vegar um land fyrir nemendur úr framhaldsskólum, sem skipulagðar hafa 
verið með umræðum og hópefli. 

Markmiðið er að efla sjálfstraust unglinga og ná fram því viðhorfi 
samfélagsins að áfengi og unglingar eigi ekki samleið. Að litið verði á 
unglingsárin sem sérstakan tíma þar sem mestu lífsgæðin felast í 
heilbrigðu íþrótta- og tómstundastarfi.  Að unglingar velji sér það 
gæðamerki að geta sagt að þeir noti ekki tóbak né áfengi og geti nýtt sér 
það til framdráttar í námi og starfi. 

Tilgangur og markmið Flott án fíknar 

 hjálpa nemendum að taka ábyrga afstöðu varðandi heilbrigt líf  

 fjölga þeim sem vilja njóta æskunnar án tóbaks- og vímuefna 

 verkfæri fyrir unglinga sem vilja vera án tóbaks og vímuefna 

 fá áhrifagjarna unglinga til að taka ábyrga afstöðu 

 gefa reyk- og vímuefnalausum unglingum tækifæri til að 
skemmta sér saman án þess að verða fyrir hópþrýstingi 

 kynna þau tækifæri sem í boði eru í skipulögðu félagsstarfi  

 sýna þeim unglingum virðingu sem velja sér að vera án tóbaks 
og vímuefna 
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 vera yngri börnum góð fyrirmynd 

4.1 Hugmyndarfræði Flott án fíknar 

Hugmyndafræði verkefnisins Flott án fíknar byggist á jákvæðri 
styrkingu. Það er að hrósa þeim sem sniðganga áfengi, tóbak og önnur 
vímuefni meðan þeir eru undir lögaldri og gefa þeim tækifæri til að 
mynda hópa og fá stuðning hver frá öðrum.  Skapa þeim tækifæri og 
vettvang til að koma saman og skemmta sér án þess að verða fyrir 
þrýstingi frá þeim sem þegar hafa byrjað neyslu.  

Verkefnið miðar einnig að því að  kynna fyrir unglingum það 
fjölbreytta félagsstarf sem er í boði fyrir ungt fólk. Sá sem lærir ungur að 
skemmta sér án áfengis á auðveldara með það þegar hann verður eldri og 
hefur minni eða jafnvel enga þörf fyrir áfengi síðar á lífsleiðinni.  

Starf verkefnastjóra felst í að kynna verkefnið og aðstoða við að 
stofnun klúbba, Flott án fíknar, þar sem ungmenni hittast og skemmta 
sér saman á heilbrigðan hátt. Með því að hittast á þeim forsendum geta 
þeir verið vissir um að allir í hópnum eru með sömu skoðun varðandi 
áfengi og tóbak og eru lausir við þrýsting um að prófa líka, frá þeim sem 
fikta við tóbak og áfengi. „Nemendur þurfa að öðlast félagslega og 
persónulega færni sem hjálpar þeim m.a. að standast þrýsting um að 
neyta efna og þeir þurfa að hafa jákvæð viðhorf til þess að lifa heilbrigðu 
lífi, viðhorf sem eru nógu sterk til að hafa áhrif á hegðun þeirra.” (Aldís 
Yngvadóttir, 2001:219). Þeir sem ganga í klúbb Flott án fíknar skrifa 
undir samning við foreldra sína og klúbbstjóra um að sniðgana áfengi og 
tóbak eins og lög gera ráð fyrir og lifa heilbrigðum lífsstíl. Unglingum 
finnst oft gott að hafa tæki í höndunum til að bera fyrir sig þegar þeir 
afþakka það sem þeir ekki vilja og með því að gera samning hafa þeir 
slíkt tæki undir höndum. „Almennt sýna rannsóknir að áhrif 
jafningjahópsins eru mikil í lífi unglinga og að viðmið og gildi hópsins 
eru sterkustu þættirnir sem fram koma þegar spá á fyrir um tiltekna 
hegðun innan hans.“ (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir 
og Jón Sigfússon, 2004). Hugmyndafræðin miðar einnig við þá tilgátu að 
ef fólk sniðgengur áfengi og vímuefni fram til tvítugs eru minni líkur á 
það verði fíklar síðar á ævinni. 
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4.2 Þróun og ferill verkefnisins 

Upphaf Flott án fíknar má rekja til ársins 1997 þegar námsráðgjafar voru 
ráðnir við alla skóla á höfuðborgarsvæðinu. Eitt af hlutverkum þeirra var 
að sinna forvörnum og skólum var ætlað að móta eigin forvarnastefnur. 
Höfundur Flott án fíknar starfaði þá sem námsráðgjafi og fékk strax 
áhuga á málaflokknum og byrjaði þá þegar að vinna með reyklausa 
bekki. Eftir góða reynslu með þá vinnu lá beint við að láta reyna á að 
taka einnig mið af því að unglingar sniðgengju áfengi og önnur vímuefni 
eins og lög gera ráð fyrir.  

Erfitt var að sjá fyrir áhuga nemenda á klúbbstarfi sem þessu; að 
skrifa undir samning og staðfesta með þeim hætti að sniðganga alveg 
tóbak, áfengi og önnur vímuefni meðan þeir stunduðu nám við 
grunnskóla eins og fyrstu samningarnir miðuðu við. Það kom því 
skemmtilega á óvart þegar strax í upphafi tóku um hundrað unglingar 
þátt, af þeim hundrað og tuttugu sem tilheyrðu unglingadeildinni. Það 
var eins og beðið væri eftir starfi sem þessu. Var það virkilega þetta sem 
unglingarnir vildu; að fá jákvæðan stuðning og viðurkenningu á því að 
standa sig og velja sér heilbrigðan lífsstíl. Fá viðurkennt að það væri 
flottara að vera án tóbaks og áfengis og að geta verið stolfur af því að 
tilheyra þeim hópi. Strax varð vart við þau áhrif að þeir fáu sem voru að 
fikta fóru í felur og klúbbfélagar áttu svæðið. 

Fljótlega spurðist velgengni klúbbsins út og einfaldleiki hans í framkvæmd 
þannig að fleiri tóku upp samskonar klúbba og samstarf myndaðist á milli 
þeirra, sérstaklega þar sem fleiri en einn voru í sama sveitarfélagi.  

Fyrsti klúbburinn var stofnaður í Lindaskóla árið 2002 og fljótlega 
komu bindindissamtökin IOGT og buðu fram aðstoð sem fólst í því að 
lána klúbbnum aðstöðu þeirra í Galtalæk fyrir eina helgarferð á ári 
endurgjaldslaust. Í fréttabréfi Lindaskóla árið 2005 birtist eftirfarandi 
frásögn frá nemendum: 

Náms- og starfsráðgjafi sem jafnframt var klúbbstjóri gerir 
grein fyrir starfinu í ársskýrslu 2003. 

Mikil vinna hefur farið í forvarnarstarf í Lindaskóla í vetur 
og hefur náms- og starfsráðgjafi tekið þátt í flestu sem 
tengst hefur því starfi hvort sem það hafa verið fyrirlestrar, 
heimsóknir eða lífsleiknidagurinn en stærsta verkefnið hefur 
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verið klúbburinn Flott án fíknar. Fyrir ári voru lögð drög að 
klúbbnum og þá valdir fulltrúar nemenda úr öllum bekkjum 
unglingadeildar sem fulltrúar síns bekkjar. Þessi hópur átti 
fund saman vorið 2002 og svo aftur um haustið strax og 
skólinn tók til starfa og undirbjó vetrarstarfið auk 
kynningarherferðar í bekkina. Klúbburinn fékk mun betri 
undirtektir en búist var við og strax skráðu sig um 40 
nemendur og þeim fjölgaði fljótlega um helming og í lok 
vetrar voru meðlimir orðnir 104. Nemendur þurfa að skrá 
sig í klúbbinn og staðfesta með eigin undirskrift og foreldra 
að þeir ætli ekki að snerta tóbak né vímuefni meðan þeir 
stunda grunnskóla en í staðinn fá þeir ýmis skemmtileg 
tilboð um afþreyingu. Vel gekk að fá tilboð og má þar nefna 
Mekkasport sem bauð nemendum í lazertag, Keiluhöllina í 
Mjódd sem bauð í keilu, PizzaHut sem bauð ódýrar pizzur, 
Laugarásbíó sem bauð á ódýra forsýningu og fyrirtækið 
Icecom og Breiðablik skemmtilega helgarferð í Bláfjöll. 
Fulltrúar frá bindindissamtökunum IOGT og Bókaforlaginu 
Æskunni gáfu nemendum bækur sem viðurkenningu á þeirra 
afstöðu og Áfengis- og vímuvarnaráð veitti starfinu styrk 
uppá 150.000.- sem kemur til góða næsta vetur. Starfið með 
klúbbinn hefur fengið töluverða athygli í vetur, myndir og 
viðtal bæði í Morgunblaðinu og unglingablaðinu Smell auk 
kynningarfyrirlesturs hjá starfshópnum Náum áttum sem 
starfar á vegum Áfengis- og vímuvarnarráðs. Klúbburinn er 
vonandi kominn til að vera og gott hefur verið að finna þann 
stuðning sem komið hefur utan frá, bæði frá fyrirtækjum, 
stofnunum, fjölmiðlum og foreldrum. 

4.3 Ungmennafélag Íslands tekur við verkefninu Flott án 
fíknar 

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) tók við verkefnastjórn Flott án fíknar 1. 
ágúst 2006 eftir að ljóst var að Forvarnasjóður mundi leggja verkefninu 
til fjárhagsstuðning. UMFÍ hefur sinnt forvarnastarfi í meira en öld eða 
frá því hreyfingin var stofnuð árið 1907. Í forvarnastefnu hreyfingarinnar 
kemur fram: „Markmið með starfi UMFÍ er að ungmenni finni sér 
heilbrigð áhugamál og lífsstíl og telji sjálfsagt að sniðganga tóbak, áfengi 
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og önnur vímuefni.” (Forvarnastefna Ungmennafélags Íslands). UMFÍ 
sér fyrir húsnæði, skrifstofuaðstöðu og öðrum búnaði. Ákveðið var að 
vinna faglega að verkefninu og fylgja því eftir með rannsóknum eða 
stuðningi rannsókna. Tekið var upp samstarf við Þórólf Þórlindsson 
prófessor við Háskóla Íslands um að veita ráðgjöf í sambandi við þróun 
og mat á verkefninu. Verkefnið var kynnt fyrir forseta Íslands, herra 
Ólafi Ragnari Grímssyni, sem var fús til að vera stuðningsmaður 
verkefnisins. Hann ýtti því úr vör þegar það var kynnt formlega í 
Smáralindinni 17. nóvember 2006 og opnaði heimasíðu þess 26. febrúar 
2007 www.flottanfiknar.is. 

4.4 Verkefnastjórn og einkennismerki 

Verkefnastjóri Flott án fíknar er starfsmaður UMFÍ og sér um skipulag, 
framkvæmd og fjármögnun verkefnisins. Strax í upphafi var skipuð fimm 
manna verkefnastjórn þar sem sæti eiga þeir sem að verkefninu koma. 
Nokkrar mannabreytingar hafa verið í gegnum árin en alla tíð hafa þar verið 
fulltrúar UMFÍ og Lýðheilsustöðvar. Verkefnastjórn heldur fundi reglulega 
ásamt verkefnastjóra og er honum til stuðnings og aðhalds. 

Í upphafi var ákveðið að útbúa einkennismerki fyrir verkefnið. Leitað 
var til þeirra klúbba sem þá voru starfandi eftir samkeppni um 
einkennismerki fyrir klúbbinn. Þátttaka skilaði ekki tilætluðum árangri 
og því leitað tilboða frá auglýsingateiknurum. Það var síðan 
auglýsingastofan 1, 2 og 3  sem hannaði merkið sem hefur verið notað 
síðan. Rauð hönd með broskarli á að tákna gleðina yfir því að segja nei 
við vímuefnum og vera flottur án fíknar. 

4.4.1 Kynningar og kynningarefni 

Fyrsta verkefni Flott án fíknar var að gefa út kynningarbækling um 
verkefnið. Bæklingurinn var uppfærður með nýjum myndum árið 2008. 
Gerðir voru pennar með einkennismerki Flott án fíknar og veggspjöld 
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sem dreift var um landið. Veggspjöldin voru einnig hönnuð sem 
blaðaauglýsingar sem birtar voru í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu í maí 
2007. Sérstakir bolir voru hannaðir af eiganda verslunarinnar Osoma og 
gefnir klúbbfélögum. Sumarið 2007 voru gerðar nælur með merki 
verkefnisins og þeim dreift á landsmóti UMFÍ í Kópavogi og 
unglingalandsmóti á Höfn. Klúbbfélagar sáu um dreifinguna og kynntu 
um leið verkefnið fyrir gestum og gangandi. Verðlaunaauglýsingar úr 
samkeppni Flott án fíknar meðal grunnskólanema árin 2007 og 2008 
voru útfærðar með einkennismerkjum UMFÍ og Flott án fíknar og sýndar 
í nokkrar vikur á Stöð 2 í kjölfar keppninnar í hvort skiptið. Póstkort 
voru gefin út í október 2008 með áfengislögunum. Kortin voru 
myndskreytt með myndum frá nemendum í Borgarholtsskóla og þeim 
dreift í alla framhaldsskóla á landinu og víðar. Myndirnar, fjórar að tölu 
voru afrakstur samstarfs við listnámsbraut Borgarholtsskóla og höfðu 
þær verið valdar til verðlauna og þrjár þeirra nýttar sem skjáauglýsingar í 
kvikmyndahúsum haustið 2008. 

Í kjölfar fyrsta Forvarnadagsins 28. september 2006, sem haldinn var 
að frumkvæði forseta Íslands, voru send út kynningarbréf til allra 
grunnskóla, félagsmiðstöðva og foreldrafélaga með stuttri lýsingu á 
verkefninu og boðist var til að kynna það nánar viðkomandi að 
kostnaðarlausu. Margar fyrirspurnir bárust í kjölfarið og verkefnastjóri 
hefur æ síðan ferðast um landið vítt og breitt, kynnt verkefnið og 
aðstoðað við stofnun klúbba. Verkefnið var einnig vel kynnt fyrir 
sambandsaðilum Ungmennafélagshreyfingarinnar. Verkefnið hefur 
reglulega fengið umfjöllun í Skinfaxa, málgangi UMFÍ, en einnig fengið 
umfjöllun í Morgunblaðinu, Fréttablaðinu, Fræ, Vínblaðinu, útvarpi og 
sjónvarpi. Auk þess hefur verkefnið verið kynnt á kennaraþingum, fyrir 
ýmsum forvarnahópum á Íslandi, starfsfólki menntamálaráðuneytisins, 
Lýðheilsustöð og á norrænni ráðstefnu, Nordan conference, sem haldin 
var í Reykjavík 12.–13. október 2007. Verkefnið var kynnt á málþingi í 
Stykkishólmi 14. mars 2009 undir heitinu Árnamessa en málþingið var 
haldið í minningu Árna Helgason stórtemplara og á fæðingardegi hans. 

Flott án fíknar var kynnt ásamt öðrum verkefnum UMFÍ á 
heilsueflingu EXPO í Egilshöllinni sem haldin var 7.–11. september 
2006. Sýningin var gríðarlega stór og tugir þúsunda manna sóttu 
sýninguna og margir sýndu Flott án fíknar áhuga. 
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Hægt er að óska eftir kynningu á Flott án fíknar hjá Ungmennafélagi 
Íslands. Kynningar taka um 40 mínútur eða eina kennslustund. Kynningar 
eru fyrir nemendahópa, kennara eða foreldra og aðra sem starfa með 
unglingum. Væntanlegur klúbbstjóri fær þá rafræna útgáfu af samningnum 
fyrir nemendur, kynningarbréfi fyrir foreldra og einkennismerki Flott án 
fíknar sem hann getur notað í sínu klúbbstarfi en unnið er að útgáfu möppu 
fyrir alla klúbba með öllum helstu upplýsingum. 

Blaðamannafundur var haldinn í Smáralindinni 17. nóvember 2006 
þar sem verkefnið var kynnt og forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar 
Grímsson kom og lýsti yfir stuðningi við verkefnið. Öllum þáverandi 
klúbbfélögum var boðið og mættu hátt á þriðja hundrað unglingar og var 
þeim öllum gefinn bolur. Á fundinum voru tónlistaratriði og vakti 
fundurinn töluverða athygli þar sem kynningaspjöld voru fest upp víðs 
vegar í verslunarmiðstöðinni. Í kjölfarið var verkefninu gerð góð skil í 
sjónvarpi og dagblöðum. 

Verkefnisstjóri fór vikulega í Ungmenna- og tómstundabúðirnar að 
Laugum í Dalbyggð skólaárið 2006-2007 og kynnti verkefnið ásamt því að 
ræða við nemendur um unglingsárin og heilbrigðan lífstíl. Lögð var áhersla á 
unglingsárin frá 13 – 20 ára og hversu mikilvægt er að nýta þau vel. Unglingar 
voru hvattir til að taka þátt í íþrótta- og félagsstarfi. Þessar heimsóknir gengu 
vel og leiðbeinendur búðanna tóku síðan við að kynna verkefnið. 

Heimasíða var opnuð fyrir verkefnið 26. febrúar 2007 í Hamraskóla í 
Grafarvogi og var það forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson sem 
opnaði síðuna. Á sama tíma var stofnaður klúbbur í Hamraskóla. Heimasíðan 
hefur síðan verið að mestu í umsjá verkefnisstjóra. Á heimasíðunni á 
almenningur að geta aflað sér upplýsinga um verkefnið og óskað eftir aðstoð 
við stofnun klúbba eða stofnað og útfært klúbb á eigin vegum. 

Flott án fíknar var með sérstakt kynningartjald bæði á Landsmótinu í 
Kópavogi og í júlí árið 2007 og á unglingalandsmótinu á Höfn í Hornafirði 
um verslunarmannahelgina sama ár. Klúbbfélagar skiptust á að starfa í tjaldinu 
þar sem þeir kynntu starfið, gáfu nælur, kakó og spjölluðu við gesti og 
gangandi. Á Höfn var klúbbfélögum boðið í skemmtisiglingu frá höfninni og 
tókst hún sérlega vel þar sem veðrið lék við þá sem þar voru. Ætlunin var að 
halda áfram að bjóða klúbbfélögum aðstöðu til að hittast á 
unglingalandsmótum en það hefur ekki gengið eftir. 

Í skólalok vorin 2007 til 2009 voru send bréf til allra 10. bekkinga með 
framtíðaróskum um gott gengi og þeir hvattir til að vera áfram án áfengis og 
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virkir í félagsstarfi. Í bréfinu var þeim boðið að setja nafn sitt á póstlita hjá 
Flott án fíknar þar sem þeir fengju síðan boð um þær ferðir og annað sem í 
boði væri fyrir þeirra aldurshóp á vegum UMFÍ í nafni Flott án fíknar. 

Í upphafi var leitað til leikara og tónlistarfólks sem hefur valið sér 
heilbrigðan lífsstíl og væri tilbúið að leggja verkefninu lið með því að 
koma fram á skemmtunum og samkomum í nafni Flott án fíknar. 
Nokkrir leikarar og tónlistarmenn hafa skráð sig á lista og tilbúnir að 
leggja málefninu lið þegar til þeirra væri leitað. Enn hefur ekki verið 
skipulögð dagskrá þannig að kraftar þeirra væru nýttir en viðræður við 
Borgarleikhúsið skiluðu boði fyrir ungmenni á leiksýningu sem nokkrir 
þáðu í nóvember 2008. Hér er enn jarðvegur sem hægt væri að vinna 
meira með þegar tími og tækifæri gefst. 

4.4.2 Samstarf og námskeið fyrir klúbbstjóra 

Verkefnisstjóri hefur verið í sambandið við klúbbstjóra og heimsótt 
klúbba eftir því sem því hefur verið við komið.  Haldið var námskeið 
fyrir klúbbstjóra í apríl 2007 þar sem Jörgen Nilsson, leiðbeinandi frá 
Laugum kenndi klúbbstjórum á leikjatösku sem er í eigu UMFÍ og er til 
útláns fyrir félagsmenn. Þátttakendur á námskeiðinu voru ellefu og komu 
þeir frá Reykjavík, Kópavogi og Suðurnesjum. Eftir námskeiðið var 
öllum boðið í heimsókn í Þjónustumiðstöð UMFÍ ásamt verkefnastjórn 
og framkvæmdastjóra Lýðheilsustöðvar. Við það tækifæri var einum 
klúbbstjóra, Ingibjörgu Bragadóttur í Foldaskóla, veitt viðurkenning fyrir 
vel unnin störf. Námskeiðið gekk vel og mæltist vel fyrir. Reynt var að 
halda aftur námskeið árið 2008 en ekki náðist að finna hentugan tíma til 
að ná fólki saman og féll það námskeið niður. Ekki hefur verið reynt á ný 
að halda aftur námskeið en það væri þó vel þess virði því þarna náðu 
klúbbstjórar að tengjast hverjir öðrum og skiptast á hugmyndum.  

Annað samstarf er við Lýðheilsustöð, Fræðslumiðstöð í fíknivörnum, 
Heimili og skóla, Kennarasambandið, Félag náms- og starfsráðgjafa, 
ýmsa forvarnarhópa, menntamálaráðuneytið og fleiri. Í upphafi var 
samstarf við IOGT sem buðu afnot af Galtalæk fyrir klúbbfélaga en það 
féll niður þegar samtökin seldu jörðina. Sá stuðningur sem IOGT veitti í 
upphafi var öflugt innlegg í starfið á þeim tíma. 



32 

4.4.3 Viðurkenningar 

Flott án fíknar hefur tvisvar verið tilnefnt til viðurkenningar Heimilis og 
skóla og fékk útnefningu árin 2005 og 2006. Klúbburinn í Ingunnarskóla 
var tilnefndur til sömu viðurkenningar árið 2008. Menntasvið 
Reykjavíkur veitti klúbb Flott án fíknar í Foldaskóla viðurkenningu við 
hátíðlega athöfn í Ráðhúsinu 9. júní á uppskeruhátíð grunnskóla 
Reykjavíkur. UMFÍ veitti Ingibjörgu Bragadóttur klúbbstjóra í 
Foldaskóla stuttu áður viðurkenningu fyrir sín störf. Ákveðið hafði verið 
að hreyfingin og Flott án fíknar veittu reglulega viðurkenningar til þeirra 
klúbbstjóra sem gæfu sig vel að verkefninu og annarra sem gengju í 
forsvari fyrir því að virða áfengis- og tóbakslögin. BFFG sem er 
bindindisfélag nemenda í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ fékk 
viðurkenningu á jólafagnaði klúbbsins í desember 2007 en hann var 
fyrsti framhaldsskólinn sem stofnaði slíkt félag. 

4.4.4 Styrktaraðilar 

Forvarnasjóður hefur lagt mest fjármagn til verkefnisins fyrir utan 
UMFÍ. Auk þess hefur verkefnið fengið styrk úr Velferðarsjóði barna og 
Vínbúðirnar lögðu fjármagn í gerð póstkorta með áfengislögunum. IOGT 
studdu verkefnið fyrstu árin með afnotum af aðstöðu þeirra í Galtalæk. 
Ýmsir aðrir hafa lagt fram vinnuframlag, vinninga og annað við einstök 
verkefni innan Flott án fíknar. 

4.4.5 Útbreiðsla verkefnisins 

Fyrsti klúbbur Flott án fíknar var stofnaður í Lindaskóla í Kópavogi, 
2002. Fljótlega á eftir voru stofnaðir fleiri klúbbar í Kópavogi og strax varð 
um samstarf og samráð að ræða varðandi starfið. Fyrsti klúbburinn á 
landsbyggðinni var stofnaður á Siglufirði en í Reykjavík var það í Foldaskóla. 
Á eftir fylgdu aðrir skólar á höfuðborgarsvæðinu og nú eru starfandi klúbbar 
um allt land og fjöldi þeirra kominn hátt á þriðja tuginn. Það má segja að í 
fyrstu skólunum hafi starfið mótast og aðrir hafa fylgt síðan þeim eftir í 
skipulagi. Í upphafi var það náms- og starfsráðgjafi viðkomandi skóla sem 
hafði umsjón með klúbbnum en síðar urðu það starfsmenn félagsmiðstöðva, 
foreldrar eða aðrir starfsmenn skóla sem tekið hafa að sér starf klúbbstjóra auk 
þess að víða eru það enn náms- og starfsráðgjafar. Vitað er af klúbbastarfi á 
Austurlandi og víðar án þess að þeir hafi verið í beinum tengslum við 
verkefnastjóra. Hægt er að sækja allar upplýsingar um verkefnið á heimasíðu 
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þess og öllum heimilt að nýta það eins og hverjum hentar. Litið er á klúbbana 
sem verkfæri til að koma því hugarfari á sem verkefninu er ætlað sem er það 
viðhorf að fólk virði áfengis- og tóbakslögin. Klúbbum hefur fjölgað jafnt og 
þétt og mikil eftirspurn er eftir kynningum. 

Strax í upphafi var ákveðið að klúbbfélagar gerðu samning um þátttöku 
sína í klúbbnum og staðfestu hann með undirskrift svo og foreldrar þeirra 
og klúbbstjóri. Þar með stæðu foreldrar og klúbbstjóri við bakið á 
viðkomandi ungmenni í þeirri ákvörðun sinni að hafna tóbaki og áfengi. 
Ákveðið var að klúbburinn væri opinn öllum þeim sem vildu taka þátt án 
þess að heilu bekkirnir þyrftu að skrá sig í klúbbinn og hægt væri að 
ganga í klúbbinn allt árið. Samninginn þurfti síðan að endurnýja á hverju 
ári. Upphaflega voru reglurnar á þann veg að allir reyk- og 
vímuefnalausir gætu sótt um inngöngu í klúbbinn. Klúbbmeðlimum bar 
að kynna klúbbinn fyrir foreldrum sínum og fá þeirra stuðning með 
undirskrift. Klúbbmeðlimir fengju síðan boð um ýmsa skemmtun og 
afþreyingu. Viðurlög við broti á samningum voru þau að hægt var að 
sækja um endurkomu í klúbbinn eftir þriggja mánaða hlé en að öðrum 
kosti væri litið svo á að hann væri hættur í klúbbnum. 

Þegar fleiri stofnuðu klúbba var þeim heimilt að útfæra samninginn og 
reglurnar á sinn hátt en flestir hafa haldið honum eins eða mjög 
svipuðum. Árið 2009 var ákveðið að samningurinn heiti, Lífstíls-
samningur og var orðalagi breytt og er nú eftirfarandi:  

Ég undirrituð/aður heiti því að bera ábyrgð á sjálfum mér 
með hollu matarræði, góðri hreyfingu og vera án tóbaks og 
allra vímuefna eins og lög gera ráð fyrir.  

 Allir þeir sem eru reyk- og vímuefnalausir geta sótt um 
inngöngu í klúbbinn. 

 Klúbbfélagar kynna klúbbinn fyrir foreldrum, fá þeirra 
undirritun og skrifa sjálfir undir umsókn/samning. 
Umsjónarmaður klúbbsins  skrifar einnig undir og geymir afrit 
af samningnum. 

 Klúbbfélagar fá boð um ýmsa skemmtun og/eða afþreyingu  
sem verður ódýr eða ókeypis.  

 Upplýsingar á www.flottanfiknar.is og www.umfi.is 
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Í einstaka tilfellum hafa komið dæmi um að klúbbfélagar hafa gerst 
brotlegir við samninginn en oftast eru það þá aðrir úr klúbbnum sem láta 
vita þar sem réttlætiskennd þeirra er yfirleitt mjög sterk. Í flestum 
tilfellum ganga viðkomandi aðilar þá sjálfkrafa úr klúbbnum þar sem þeir 
finna sig þar ekki lengur en þó eru dæmi um aðila sem vilja eindregið 
halda starfinu áfram. Þar sem upp kemur að klúbbfélagar eru að brjóta 
samninginn er mikilvægt að allir þeir þrír aðilar sem undirrituðu 
samninginn í upphafi viti að viðkomandi er ekki lengur með. Í mörgum 
skólum og félagsmiðstöðum er reglulega hengdur upp listi með nöfnum 
þeirra sem eru í klúbbnum eða er birtur á heimasíðu. Geta þá foreldrar 
eða aðrir þeir sem standa að ungmennum á viðkomandi stað fylgst með 
hvort þeirra unglingur sé í hópnum og tekið þá umræðuna ef þeim þykir 
ástæða til. Foreldrar hafa því á mörgum stöðum verið afar þakklátir fyrir 
þann stuðning sem Flott án fíknar hefur veitt þeim í þeirri baráttu sem er 
fyrir suma að sniðganga tóbak og áfengi. Það er í raun hverjum klúbbi í 
sjálfsvald sett hvernig reglur hann setur sínum klúbbfélögum og hvernig 
tekist er á við brot gegn þeim ef og þegar þau koma upp. 

Efnt var til samkeppni um bestu sjónvarpsauglýsinguna fyrri hluta árs 
2007 og var öllum grunnskólanemendum boðið að taka þátt. Samkeppnin 
var unnin í samvinnu við Stöð 2 og voru verðlaun veitt í beinni 
útsendingu 25. maí í þættinum Ísland í dag. Það voru þrjár stúlkur úr 
Lágafellsskóla í Mosfellsbæ sem báru sigur út bítum. Önnur verðlaun 
komu í hlut nemenda á Patreksfirði og þriðju verðlaun fóru til nemenda á 
Fáskrúðsfirði. Nýherji gaf öll verðlaunin.  

Önnur samkeppni var haldin árið 2008 og aftur í samstarfi við Stöð 2 
sem gerði verðlaunaafhendingu góð skil 2. júní í þættinum Ísland í dag. 
Þar voru fjórir nemendur úr Giljaskóla á Akureyri sem báru sigur úr 
bítum og önnur verðlaun hlutu tveir strákar úr Árbæjarskóla. Penninn og 
Plastprent gáfu verðlaunin. 

Á vorönn 2008 var einnig samkeppni um bestu skjáauglýsinguna fyrir 
kvikmyndahús í samvinnu við Borgarholtsskóla. Kennari listnámsbrautar 
lagði keppnina fyrir sem verkefni og margar góðar hugmyndir skiluðu sér 
inn og var vandi að velja. Verðlaun fyrir þrjár bestu myndirnar voru afhent á 
sama tíma og verðlaun um bestu sjónvarpsauglýsinguna við hátíðlega athöfn 
í þjónustumiðstöð UMFÍ. Allar þrjár verðlaunamyndirnar voru sýndar í 
kvikmyndahúsum Sambíóanna septembermánuð. 
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Öllum klúbbum á suðvesturhorninu var boðið að halda leikjakvöld í maí 
2008, þar sem nálægir klúbbar kæmu saman. Eitt leikjakvöld var haldið fyrir 
klúbba á suðurnesjum og gekk það mjög vel. Ekki náðist að ná saman 
klúbbum í Grafarvogi og Kópavogi eins og til stóð þar sem mikil dagskrá 
var hjá viðkomandi skólum og félagsmiðstöðum á sama tíma.  

Einstaka klúbbar hafa myndað samstarf og skipulagt heimsóknir og 
leikjakvöld sín á milli svo sem í Sunnulækjarskóla á Selfossi og 
Akurskóla í Reykjanesbæ.  

Fyrsta skemmtihelgin var haldin á Laugum í Dalabyggð í janúar 
2008. Dagskráin var byggð upp á hópefli og samveru. Tuttugu ungmenni 
tóku þátt og komu þau frá þremur framhaldsskólum. Ferðin gekk vel í 
alla staði og var mikil ánægja meðal þátttakenda og strax var ákveðin 
önnur ferð og buðu ungmenni frá Laugum í Reykjadal fram aðstöðu og 
aðstoð við skipulagningu þeirrar ferðar. Í lok mars var haldið í næstu ferð 
að Laugum í Reykjadal sem ungmenni á staðnum undirbjuggu í samstarfi 
við verkefnisstjóra. Dagskrá þeirrar ferðar var með svipuðum hætti, 
leikir, elda saman, umræður og skemmtun. Tókst sú ferð einnig mjög vel 
og fulltrúar úr þeim hópi gáfu kost á sér til áframhaldandi starfa með 
UMFÍ. Þeir starfa nú í ungmennaráði UMFÍ sem í kjölfarið tók að sér að 
skipuleggja fleiri skemmtihelgar og byggja upp öflugra starf fyrir þennan 
aldurshóp með það markmið að skemmta sér saman án vímuefna. Þriðja 
skemmtihelgin var síðan í apríl 2009 að Varmalandi í Borgarfirði og 
komu ungmenni úr nágrenninu, af höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. 
Fjórða skemmtihelgin var haldin í nóvember 2009 að Laugum í 
Reykjadal og sú nýbreytni að meiri tími var tekin í umræður en áður. Sú 
helgi var skipulögð og stýrð af fulltrúum ungmennaráðsins en nutu 
aðstoðar Jörgens Nilssonar, leiðbeinanda á Laugum í Dalabyggð, sem 
hefur verið leiðbeinandi í öll skiptin. Tveir fulltrúar ungmennaráðsins 
hafa sýnt starfinu sérstakan áhuga og hefur annar þeirra tekið sæti í 
forvarnanefnd UMFÍ sem tekur á öllu forvarnastarfi hreyfingarinnar. 

Fyrir liggur að þróa áfram starf fyrir 16-20 ára með þeim hætti að 
byggja upp leiðtoga sem standa fyrir vímuefnalausu starfi fyrir jafnaldra. 
Ungmenni á aldrinum 16-20 geta óskað eftir að verða leiðtogar og byrja 
þá á að sækja námskeið til að geta tekið að sér að starfa sem leiðtogar. 
Leiðtogarnir mynda hópa eftir því hvar þeir eru á landinu og starfa saman 
á sínu svæði. Þeir sjá um að skipuleggja viðburði fyrir jafnaldrana, 
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heimsækja þá sem eru aðeins yngri og eru í klúbbum Flott án fíknar og 
hvað annað sem þeim hugkvæmist og er uppbyggilegt. 

4.5 Unglingsárin 

Í forvarnastarfi með unglingum hefur höfundur kosið að skilgreina 
unglingsárin sérstaklega og hvatt þá til að nota þau vel. Viðmiðunin er að 
frá þrettán til tuttugu ára erum við unglingar. Fram að þeim tíma erum 
við börn en eftir þessi ár erum við fullorðin. Á þessum sjö árum eru 
ungmenni að fá aukna ábyrgð, aukin réttindi og auknar skyldur. 
Jafnframt fylgja þessum árum mörg tækifæri. Það er því mjög mikilvægt 
að þessi ár séu undirbúin sértaklega og að ungmenni njóti stuðnings 
þeirra sem eldri eru til að þau nýtist sem best, bæði til ánægju en einnig 
til uppbyggingar fyrir fullorðinsárin. 

Í flestum skólum eru aðrar reglur í unglingadeild en á yngri stigum og 
er það oftast nær tilhlökkunarefni fyrir börn að komast á unglingastig. 
Því fylgir oft það svigrúm að geta verið inni í frímínútum, hafa meiri 
aðgang að félagsstarfi, útivistartíminn verður lengri og undirbúningur 
fyrir fermingu sem flestir kjósa sér. Fimmtán ára unglingar geta fengið 
leyfi til að aka litlum bifhjólum og flestir finna til spennu og finnst 
eftirsóknarvert að aka sjálfir. Þegar unglingar eru sextán ára lýkur 
skólaskyldu og við tekur það stóra skref að velja sér framhaldsnám eða 
starf. Á því ári geta ungmenni einnig fengið æfingaleyfi fyrir bílpróf. 
Sautján ára taka flestir bílpróf sem er stór áfangi sem veitir mikið frelsi 
en einnig mikla ábyrgð. Átján ára verða ungmenni sjálfráða og geta þá 
tekið meira-próf á flutningabíla, stofnað heimili, sambúð, gift sig og fá 
kosningarétt. Á þeim aldri fá þeir aðgang að flestum skemmtistöðum og 
hafa heimild til kaupa og notkunar á tóbaki. Það er ekki fyrr en fólk er 
orðið tuttugu ára sem öll réttindi hafa fengist en við þann aldur getur fólk 
tekið annan hluta meira-prófs og fengið leyfi til að aka rútum og 
leigubílum, fengið byssuleyfi og keypt og notað áfengi. 

Á þessum árum eru líka mörg tækifæri í gegnum nám, félagstarf og 
ýmis konar samstarf. Þegar fólk er ungt, er án fjárhagslegra 
skuldbindinga, án ábyrgðar á börnum eða öðrum einstaklingum og hefur 
sjálfstraust til að ferðast og takast á við nýja hluti er mjög mikilvægt að 
nota og njóta þess tíma. Mörg tækifæri eru fyrir ungt fólk í formi styrkja 
til náms eða ferðalaga erlendis. Slík tækifæri eru til þess eins að auka 
sjálfstraust fólks og víðsýni. Það er því mikilvægt að bæði foreldrar og 
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unglingar hugsi um unglingsárin sem sértakt tímabil í lífinu, tímabil sem 
aðgreinir þá frá því að vera börn og því að vera fullorðinn. Þetta ætti að 
vera tímabil tækifæranna og þá skiptir máli að unglingar velji sér þann 
lífsstíl sem veitir þeim traust og aðgengi að tækifærunum. Ungmenni 
sem virðir lög og reglur og tekur ábyrgð á sjálfum sér nýtur virðingar 
jafnaldra, trausts þeirra sem eldri eru og er fyrirmynd þeirra yngri.  
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5 Rannsóknir á jafningjaáhrifum og þátttöku í 
félagsstarfi 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir nokkrum rannsóknum sem birtar hafa 
verið í erlendum fagtímaritum og rannsóknum Rannsóknar og greiningu 
á líðan og lífsstíl ungs og fólks á Íslandi. Rannsóknirnar voru valdar með 
tilliti til þess að þær fjölluðu um áhrif jafningjahópa á tilhneigingu 
unglinga til að taka upp áhættuhegðun, svo sem notkun tóbaks og 
áfengis. Tilgangur þess að fara í gegnum þessar rannsóknir var að sjá 
hvort niðurstöður rannsókna styðji við forsendur forvarnaverkefnisins 
Flott án fíknar. Einnig er gert grein fyrir helstu niðurstöðum 
Forvarnardagsins þar sem nemendur hafa svarað spurningum varðandi 
mikilvægi tómstunda, samveru með foreldrum og það að sniðganga 
áfengi. Þannig er kannaður vilji unglinga til þess að notfæra sér tækifæri 
til tómstundaiðkunar án tóbaks og áfengis. Í rannsóknunum er notast við 
ýmis hugtök sem tengjast forvörnum og er gerð sérstök grein fyrir þeim. 

5.1 Hugtök og skilgreiningar 

Eftirfarandi hugtök eru notuð í þessari ritgerð og notuð með eftirfarandi 
skilgreiningum: 

 Forvarnir - samkvæmt íslenskri orðabók (Mörður Árnason, 
2002)  eru forvarnir skilgreindar sem ráðstafanir gegn vímu-
efnaneyslu unglinga, gegn sjúkdómum, slysum eða öðrum 
áföllum. Í þessari ritgerð er með forvörnum átt við að því sé 
komið til leiðar að seinka eða fyrirbyggja alveg það að 
unglingar taki upp þá áhættuhegðun sem forvarnirnar beinast 
gegn sem eru neysla tóbaks og áfengis undir lögaldri og neysla 
ólöglegra vímuefna. 

 Jafningjahópur  - hópur jafnaldra, bekkjarfélaga eða annarra 
sem eru á svipuðu reki og sá einstaklingur sem tilheyrir 
hópnum. Einstaklingur velur sér ekki hópinn heldur tilheyrir 
honum vegna búsetu eða annarra aðstæðna sem gera það að 
verkum að hann á í miklum samskiptum við hópinn.  Þessi 
hópur getur verið fjölmennur. 
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 Vinahópur – hópur einstaklinga sem hefur valist saman og 
finnur til samkenndar og samstöðu með hinum í hópnum og á í 
nánum tengslum. Hér er oft um trúnaðarvini að ræða og 
einstaklinga sem eyða miklum tíma saman.  

 Hópþrýstingur – samkvæmt orðabók (Jón Hilmar Jónsson, 
2005) er átt við umgangshóp sem þrýstir á einstakling til 
tiltekinnar hegðunar (einkum á unglinsárunum). 

 Félagar – samkvæmt orðabók (Mörður Árnason, 2002) er átt við 
félaga í sömu samtökum, kór, íþróttafélagi eða öðru sem 
einstaklingurinn tekur þátt í. Hér getur verið átt við 
bekkjarfélaga, kórfélaga, íþróttafélaga og fleira. 

 Frávikahegðun – hegðun sem brýtur í bága við viðurkennda 
hegðun í samfélaginu. 

 Menningarkimi – er skilgreindur samkvæmt íslenskri orðabók 
(Mörður Árnason, 2002) sem hópur innan ákveðins samfélags sem 
sker sig úr með búsetu, klæðaburði, háttalagi, tungumáli og öðru. 

 Partý-menning – hér er átt við þegar einstaklingar sækja í 
skemmtanalíf sem helsta áhugamál og taka það framyfir íþróttir 
og annað tómstundastarf. 

5.2 Niðurstöður rannsókna á áhrifum jafningjahópsins 

Skoðaðar voru nokkrar rannsóknir til að leita svara við spurningum um 
hvað hefur í raun áhrif á hegðun unglinga þar sem verkefnið Flott án 
fíknar er félagsstarf sem byggir á jafningjastarfi. 

Hver eru áhrif jafningjahópsins út frá mismunandi tengslum? 

a) Við vini? 

b) Þátttöku í íþróttum?  

c) Þátttöku í skipulögðu félagsstarfi? 

d) Þátttöku í partý-menningunni? 

Hve sterk eru áhrif foreldra? 
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Linda L. Caldwell og Nancy Darling (1999) gerðu rannsókn meðal 
um það bil 8000 nemenda á framhaldsskólaaldri. Greining rannsóknarinnar 
gaf til kynna að ef unglingar skildu það þannig að stjórn foreldra væri lítil og 
jafnframt hefðu unglingarnir samskipti við félaga (peers) sem notuðu vímuefni 
væru þeir líklegri til að nota slík efni sjálfir. Niðurstöðurnar gáfu einnig til 
kynna að það að eyða tíma sínum undir óskipulögðum félagslegum 
kringumstæðum jók líkur á misnotkun vímuefna sem svo aftur tengdist 
þátttöku í partýum. Þó gilti framangreint atriði aðeins ef unglingar töldu sig 
vera áhrifagjarna. Þannig leiðir félagslyndi í verki ekki nauðsynlega til 
þátttöku í partýum og partý leiða ekki sjálfkrafa til notkunar lyfja eða áfengis. 
Rannsóknin sýndi að á margan hátt geta félagar dregið úr áhrifum til notkunar 
lyfja eða áfengis og einnig að eðlislæg tregða til að láta hafa áhrif á sig getur 
dregið úr slíkum áhrifum. Caldwell og Darling vísa í rannsóknir þar sem 
komist var að því að vandamálahegðun eins og reykingar, vímuefnanotkun og 
afbrotahegðun er oft undir áhrifum af því hvort eða að hve miklu leyti 
félagarnir stunda slíka iðju. Þó svo að áhrif frá félögum sé sterkust á miðjum 
unglingsaldri eru tilfinningalegu böndin við foreldrana enn sterk og vinna 
gegn þessum áhrifum. Eins og komið hefur fram hjá Caldwell og Darling þá 
verkar hópþrýstingur frá félögum sjálfstætt burtséð frá öðrum áhrifaþáttum í 
lífi unglingsins. 

Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg vísa í grein sinni um 
jafningjaáhrif og vímuefnanotkun í tímaritinu Adolescense (Þórólfur 
Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2006) í rannsóknir þeirra sjálfra og 
fleiri rannsóknir.  Tölfræðilegar upplýsingar voru fengnar úr könnun 
meðal unglinga á Íslandi. Allir 15 og 16 ára unglingar voru spurðir. 
Útfyllt eyðublöð fengust frá 7,785 nemendum sem er 91% þýðisins. 

Niðurstöður þeirra sýna að notkun alkahóls og annarra vímuefna er 
marktækt mismunandi eftir því hvaða tómstundir einstaklingar stunda. 
Ennfremur uppgötvuðu þeir að hið vel þekkta samband milli 
vímuefnanotkunar unglinga og þess að eiga vini sem nota slík efni er 
marktækt tengt því hvernig félagsstarf viðkomandi unglingar stunda. 
Niðurstöður þeirra gefa til kynna að mikilvægt er að taka hin ýmsu 
tómstundaform unglinga með í reikninginn til þess að skilja vímuefnanotkun 
þeirra. Á hinn bóginn hafa þessir rannsakendur tekið eftir jákvæðum hliðum 
unglingamenningarinnar og bent á að það að taka þátt í tómstundum 
unglinga veitir þeim mikilvæga reynslu. Í grein sinni vitna þeir einnig í fyrri 
rannsóknir sínar sem benda til að þátttaka í athöfnum utan skóla hafi 



42 

jákvæða fylgni við árangur í skóla, sálfræðilega vellíðan og sjálfsmat, en 
neikvæða fylgni við vímuefnanotkun.  

Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg leggja áherslu á 
margbreytileika jafningjamenningarinnar í lífsstíl hennar og mikilvægi 
unglingamenningarinnar í að upphefja ýmsa tegund atferlis. Þeir halda 
því fram að sumar tegundir tómstunda geti hjálpað unglingum til að móta 
sig til að verða hæfari til þátttöku í samfélaginu og gera þeim kleift að ná 
sameiginlegum félagslegum markmiðum. Annað atferli geti hins vegar 
alið af sér menningarkima sem eru ögrun við venjulega samþykkta 
hegðun hefðbundins samfélags. 

Aftur vitna þeir í fyrri rannsóknir og segja að rannsakendur glæpa 
og hegðunarfrávika hafi sýnt fram á að félagsleg tengsl við 
hefðbundnar stofnanir, svo sem fjölskylduna, skólann og trúna, veiki 
áhrif félaga með frávikahegðun.  

5.2.1 Áhrif vina og félaga 

Kimberly A. Maxwell gerði rannsókn (2002) á jafningjaáhrif með tilliti 
til áhættuhegðunar unglinga. Hún komst að því að þegar unglingar 
eignast nýja vini sem deila sömu viðhorfum eða hegðun þá styrkir 
vináttan viðhorfið og atferlið sem þeir hafa til að byrja með. Ef nýr vinur 
hefur á hinn bóginn ólíkt viðhorf og atferli þá getur unglingar breytt 
viðhorfi sínu og atferli vegna áhrifa frá nýja vininum. Maxwell vitnar í 
rannsóknir sem hafa sýnt að í vinahópi eru reykingamenn líklegri til að 
nefna aðra reykingamenn sem meðlimi í vinahópi sínum. Hún vitnar 
einnig í rannsóknir sem hafa sýnt að drengir sem reykja sígarettur og 
drekka áfengi eru marktækt líklegri til að eiga vini sem viðhafa svipað 
atferli heldur en þeir sem nota neftóbak og munntóbak.  

Niðurstöður rannsóknar hennar sjálfrar sýndu að það að velja 
tilviljunarkennt tvo einstaklinga af sama kyni úr sama jafningjahópi 
leiðir líkur að upphafi áhættuhegðunar ef annarhvor aðilinn viðhefur þá 
hegðun. Þetta geta verið áhrif sem hvetja til að hefja sígarettu- og 
marijuana notkun en það kom einnig fram að hvetjandi áhrif geta verið til 
að hefja eða hætta notkun alkahóls og munntóbaks. Þessar niðurstöður 
benda til að vinir geti haft verndandi áhrif á unglinga gagnvart 
áhættuhegðun. Maxwell bendir á að nýlegar rannsóknir sýna að vinir 
leika mikilvægt hlutverk í bæði skaðlegri og jákvæðri hegðun.  
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Næsta greining Maxwell fjallaði um hvort tilviljunarúrtak úr vinahópi 
nægði til að útskýra líkur á breytingu í áhættuhegðun unglingsins. Um 
það var greinilega að ræða. Hún komst að því að jafningjaáhrif eru mest í 
sambandi við munntóbaksnotkun (2,14 sinnum meiri en ef unglingurinn 
umgengst einstakling sem ekki notar þetta efni) og minnst í notkun 
marijuana (1,58 sinnum meiri). Maxwell komst einnig að því að táningar 
eru að meðaltali næstum tvöfalt líklegri til að taka þátt í áhættuhegðun 
eftir að hafa átt samneyti við vin um ákveðinn tíma sem hafði viðhaft 
áhættuhegðunina þegar athugunin hófst. Hér er að sjálfsögðu átt við þá 
táninga sem ekki hafi verið búnir að taka upp þá hegðun sem um var að 
ræða við byrjun athugunarinnar.  

Maxwell segir enn fremur að niðurstöður hennar sýni að vinir sem 
nota vímuefni hvetja ekki aðeins táninga til að byrja og viðhalda neyslu, 
heldur geta vinir sem ekki nota vímuefni haft áhrif á unglinga til að hætta 
neyslu eða sniðganga hana.  

Gagnvart notkun áfengis og munntóbaks getur vinur bæði hvatt og 
latt táning til að byrja eða hætta því atferli. Við samanburð kom í ljós að 
gagnvart notkun sígaretta og marijuana þá eru áhrif vina mun meiri hjá 
þeim sem ekki nota þessi efni, að byrja að nota þau heldur en fyrir þá 
sem þegar nota þau, að hætta því. Ýmsar aðrar rannsóknir hafa þó sýnt 
að gagnvart sumri hegðun eru áhrif jafningja á táninginn til að byrja 
hegðun og hætta henni jafn sterk.  

Andrea M. Hussong fjallar um áhrif jafningja í rannsókn sinni (Hussong, 
2002) sem byggði á úrtaki 377, 17 ára unglinga. Rannsóknin sýndi að þáttur 
jafningja hafði þau áhrif við að áætla líkindi til notkunar vímuefna að þeir 
unglingar sem voru í jafningjahópum sem notuðu vímuefni voru í meiri 
áhættu á að taka slíka hegðun upp sjálfir á meðan unglingar sem áttu „bestu 
vini“ sem notuðu vímugjafa sýndu minni tilhneigingu til notkunar vímuefna 
ef þeir áttu aðra vini sem voru minna í slíkri neyslu. 

Hussong bendir í grein sinni á niðurstöður rannsókna sem komust að því 
að jafningjahópurinn er mögulega besta ábendingin um það hvort unglingur 
er líklegur til að nota vímugjafa. Hún vísar einnig á rannsóknir sem sýndu að 
vímuefnanotkun bestu vina og klíkumeðlima gæfu ábendingar um hvort 
unglingur væri líklegur til að taka upp vímuefnanotkun eða ekki. 
Niðurstöður sýndu ennfremur að það að eiga besta vin sem notar vímuefni 
eykur líkur á því að unglingar noti vímuefni oftar sjálfir, sérstaklega þegar 
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þeir tilheyra jafningjahópi sem notar vímuefni eða að þeir eiga marga 
sameiginlega vini með bestu vinunum sem einnig nota vímuefni.  

Áðurnefnd rannsókn Þórólfs Þórlindssonar og Jóns Gunnars Bernburg 
(2006) sem gerð var á meiri hluta 15 ára unglinga á Íslandi gaf einnig til 
kynna að það að eiga vini sem víkja frá norminu er mikill áhrifavaldur 
þess að taka upp áhættu- og afbrotahegðun.  

Andrea M. Hussong (2002) kemst einnig að því í áðurnefndri rannsókn 
sinni að vímuefnanotkun unglinga var sérstaklega tengd vímuefnanotkun 
jafningja í hópi bestu vina og innan þeirra félagslegu hópa sem þeir tilheyrðu. 
Sá sem hafði mest áhrif á vímuefnanotkun unglinga var besti vinurinn. Hættan 
á að unglingurinn notaði vímuefni vegna áhrifa frá besta vini sem notaði 
vímuefni, jókst ef þeir tilheyrðu einnig klíku sem notaði vímuefni meira en 
besti vinurinn. Unglingar sem eru umkringdir jafningjum sem hafa 
sameiginlegan áhuga á vímuefnum eða eru umburðarlyndari gagnvart þeim 
eru líklegri til að nota vímuefni sem er annaðhvort afleiðing af jafningja-
félagsmótun eða vali á kunningjum sem eru jafningjar. Niðurstaða Hussong er 
því sú að vímuefnanotkun unglinga sé tengd vímuefnanotkun vina þeirra og 
að besti vinurinn sé einnig mesti áhrifavaldurinn. Áhrifin eru enn sterkari ef 
þeir tilheyra hópi sem einnig notar vímuefni. 

5.2.2 Áhrif félagslífs  

Í rannsókn Lindu L. Caldwell og Nancy Darling (1999) kom fram að það 
var ekki svo mikið óskipulagt, óformlegt félagslíf sem jók hættuna á 
vandamálahegðun heldur fór áhættan eftir persónuþáttum og skynjun 
(perception) unglingsins og félagahópsins (Ef félagahópurinn virtist meta 
mikils að vera í partýum og að nota vímuefni). Þær vitna í rannsóknir þar 
sem niðurstaðan var að hópþrýstingur félaga hafði sterkari áhrif á notkun 
vímuefna en eftirlit foreldra, sérstaklega í hópum þar sem 
vímuefnanotkun var regluleg og mikil. 

Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg (2006) fjalla í grein sinni 
um þrjár gerðir mjög vinsæls hópatferlis sem býður upp á annars konar leiðir 
til að móta og skipuleggja félagahópa (peer subcultures). Í þeirra rannsókn 
notuðu þeir tölfræðilegar upplýsingar úr þjóðarúrtaki íslenskra unglinga til 
að rannsaka tölfræðilegt samband milli notkunar vímuefna hjá unglingum og 
vímuefnanotkunar þeirra eftir þátttöku í þremur tegundum tómstunda. Þessar 
þrjár tegundir tómstunda eru íþróttir, partý-menning og skipulögð 
tómstundastarfsemi (t.d. félagsmiðstöðvar). Þeir vitna í rannsóknir sem sýna 
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að íþróttir eru ein af fáum viðurkenndum leiðum til að sýna gildi 
ævintýramennsku, spennu og áræðni í sambandi við tómstundaiðkun. En 
íþróttamenningarkiminn er frábrugðinn skemmtanamenningarkimanum og 
menningarkima afbrotanna í þá veru að hann leggur áherslu á gildi erfiðis, 
sjálfsögunar og árangurs á viðurkenndan hátt. Í einni af fyrstu 
rannsóknunum á íþróttum og frávikshegðun er lögð fram sú tilgáta að 
íþróttir gefi öðruvísi tækifæri til frávikshegðunar fyrst þær gefi unglingum 
tækifæri til að forðast leiða og að upplifa hasar, ævintýri og spennu. Sumar 
rannsóknir hafa sýnt að unglingar sem taka þátt í íþróttum eru ólíklegri til að 
nota áfengi, tóbak og ólögleg lyf. 

Caldwell og Darling (1999) vitna í sinni ritgerð í aðrar rannsóknir þar 
sem rannsökuð voru áhrif íþrótta á vímuefnanotkun og komist að því að 
þátttaka í íþróttum virðist hafa mest fyrirbyggjandi áhrif þegar iðkunin 
var í meðallagi. Mikil iðkun íþrótta og lítil iðkun þeirra virðist oft vera 
samfara mikilli vímuefnanotkun.  

Í grein Þórólfs Þórlindssonar og Jóns Gunnars Bernburgs (2006) er 
vísað til þess að sumir fræðimenn hafa komist að þeirri niðurstöðu með 
rannsóknum á íþróttum unglinga að það séu engar sannanir fyrir því að 
íþróttir byggi upp karakter (lyndiseinkunn). Sumir fundu út að þátttaka í 
hópíþróttum er tengd aukningu bæði á áfengisdrykkju og árangri í námi. 
Aðrir fundu líka út að unglingar sem taka þátt í miklu líkamlegu atferli 
voru líklegri til að drekka áfengi en þeir unglingar sem ekki tóku þátt. 
Þeirra niðurstaða var að sambandið milli líkamlegra átaka og 
áfengisneyslu væri flóknara en áður var talið. Þeir vitna í rannsókn sem 
leggur áherslu á að leitin að ævintýrum og spennu sé til staðar í partý-
menningunni sem er ein af menningarkimunum (sub-cultures). Einnig að 
drykkja og notkun skap-eflandi lyfja eru hluti af partý-menningunni og 
það eru til sannanir fyrir því að notkun ólöglegra lyfja er upphafin meira 
og meira og dreift í gegnum skemmtanaiðnaðinn. 

Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg (2006) skýra frá að 
verulegt átak hefur verið gert á Íslandi við að skipuleggja félagslíf unglinga 
og að beina því inn á brautir sem eru viðurkenndar. Eitt slíkt átak er stofnun 
félagsmiðstöðva. Aðaltilgangurinn með félagsmiðstöðvum er að veita 
unglingum tækifæri til að skemmta sér með félögum sínum, blanda geði, 
dansa og að hlusta á tónlist án þess að nota áfengi eða önnur vímuefni. 
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5.3 Önnur sjónarmið um mótun áhættuhegðunar 

Michael T. Ungar heldur því fram (Ungar, 2000) að jafningjaþrýstingur sé 
ekki raunverulegt fyrirbæri. Þvert á móti þá leiti unglingar eftir 
jafningjahópum til að styðja við sjálfsmynd sína. Því velji unglingarnir hópana 
eftir þeim áhrifum sem þeir sækjast eftir og jafningjaáhrif séu því marklaus. 
Hugmyndir og niðurstöður Ungar eru athyglisverðar. Það verður þó að skoða 
rannsóknarefni hans nánar og leyfir höfundur sér að gera eftirfarandi 
athugasemd. Þátttakendur í rannsókninni voru unglingar á aldrinum 13 til 18 
ára sem allir höfðu verið í meðferð hjá honum einhvern tímann á síðustu 12 
mánuðunum fyrir rannsóknina. Þessir unglingar voru allir í félagslegum vanda 
þegar rannsóknin var gerð og endurspegla því ekki þann meðalungling sem 
venjuleg forvarnarverkefni reyna að ná til. Það er vafamál að yfirfærslugildi 
niðurstaðna Michaels á meðalunglinginn standist skoðun. Hér er ekki um 
úrtak að ræða heldur eru unglingarnir valdir í rannsóknina á þann hátt að þeir 
eru í það miklum félagslegum erfiðleikum að þeir hafa þurft sálræna meðferð 
annaðhvort einir eða með fjölskyldum sínum. Að fullyrða á grundvelli 
þessarar rannsóknar að áhrif jafningjaþrýstings séu mýta er ótrúverðugt með 
tilliti til þýðis rannsóknaraðferðarinnar og niðurstaðna annarra rannsókna sem 
gerðar hafa verið með hópa unglinga sem spanna alla meðalkúrfuna.  

5.4 Niðurstaða byggð á ofangreindum rannsóknum 

Þegar framgreindar rannsóknir eru skoðaðar er ljóst að jafningjar hafa áhrif 
á hegðun unglinga  og að vinir skipa þar mikilsvert hlutverk hvort sem um 
æskilega eða óæskilega hegðun er að ræða. Það kemur einnig fram að 
þátttaka í skipulögðu félagsstarfi, hvort sem það eru íþróttir, eða annað hefur 
mikil áhrif á lífstíl unglinga á þann hátt að þeir velji síður að nota tóbak og 
vímuefni. Það er því mjög mikilvægt að unglingar eigi kost á og finni sér 
skipulagt félagsstarf þar sem þeir geta verið hluti af hópnum og eignast vini 
innan hópsins. Samkvæmt þessum rannsóknum ætti það að vera stuðningur 
við unglinga við að halda sig frá tóbaki og áfengi að þeir eigi kost á 
félagsskap þar sem það er yfirlýst stefna að skemmta sér án tóbaks og 
vímuefna. Þeir sem tækju þátt í þannig félagsskap ættu þá bæði kost á að 
tilheyra hópi sem ekki ýtir undir notkun þessara efna og einnig kost á að 
eignast vini sem styddu þá í að skemmta sér á þann hátt. Það er mikilvægt að 
ná til unglinga með félagsstarfi sem dregur úr líkum og kemur jafnvel í veg 
fyrir að þeir þurfi á meðferðarúrræði að halda síðar á lífsleiðinni. Áhrif 
foreldra eru mest á meðan tengslin við þá eru enn sterk. Mesti áhrifavaldur 
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til óæskilegrar hegðunar unglinga er hin svokallaða partý-menning 
samkvæmt rannsóknum hér að framan. 
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6 Umræður 

Niðurstaða umfjöllunar höfundar um spurningar sem settar eru fram í 
inngangi þessarar ritgerðar er sú að svara megi öllum spurningunum játandi. 

Þegar bornar eru saman niðurstöður þeirra rannsókna sem greint er frá 
hér að framan; þeirra erlendu, frá R & G, svör ungmenna frá 
Forvarnardeginum og starf Flott án fíknar er margt sem fer saman. 
Rannsóknirnar sýna að skipulagt tómstundastarf hefur áhrif á þann hátt 
að halda unglingum frá vímuefnum.  Þetta kemur skýrt fram í grein 
Þórólfs Þórlindssonar og Jóns Gunnars Bernburgs og einnig Hussong og 
fl. Flott án fíknar er skipulagt tómstundastarf.  

Þórólfur og Jón Gunnar (2006) hafa haldið því fram að þátttaka í 
tómstundastarfi svo sem íþróttum og skipulögðu klúbbastarfi ætti að 
draga úr áhrifum frá félagsskap jafningja sem drekka. Félagslegir hópar 
geta dregið úr hvetjandi áhrifum félaga sem drekka. Áhrifin aukast ef 
unglingurinn tekur þátt í partý-menningu en minnka ef unglingurinn 
tekur þátt í íþróttum eða klúbbastarfi.  

Rannsóknirnar sýna einnig að vinir skipta máli og eru þeir sem veita 
mestan stuðning samanber Maxwell og samkvæmt svörum nemenda frá 
Forvarnardeginum. Í Flott án fíknar hafa unglingar tækifæri til að eignast 
vini og vera með vinum sem hafa þau viðhorf að sniðganga vímuefni. Í 
starfinu með unglingunum eru kynntar ýmsar leiðir og tækifæri í 
ungmennastarfi og það kemur í svörum þeirra frá Forvarnardeginum að 
unglingar vilja eiga gott líf og ná árangri í námi, sem og félagsstarfi. 
Niðurstöður Þórólfs Þórlindssonar og Jóns Gunnars Bernburgs sýna að 
þátttaka í íþróttum hefur marktæk áhrif til að draga úr drykkju og einnig 
þátttaka í félagslegu klúbbastarfi en þó í veikari mæli. Þar á móti kom að 
þátttaka í partý-menningu hafði áhrif til aukningar drykkju. Í greinum 
Caldwell og Darling kemur einnig fram að mesta hættan til að hefja 
notkun áfengis og tóbaks er hjá þeim sem stunda svo kallaða partý-
menningu eða óskipulagt félagsstarf. 

Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg sýna glöggt að 
félagahópar sem settir eru saman á grundvelli félagsstarfs geta nýst til að 
forða unglingum frá notkun áfengis og vímuefna jafnvel þótt unglingarnir 
séu í nánu sambandi við félaga sem nota slík efni. Niðurstöðurnar sýna að 
unglingar sem taka þátt í félagsstarfi eins og íþróttum og skipulegu 
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klúbbastarfi eru ólíklegri til að nota áfengi og ólögleg vímuefni. 
Mikilvægara er þó að niðurstöðurnar gefa til kynna að áhrif þess að vera í 
félagsskap þeirra sem nota áfengi og önnur vímuefni minnka með aukinni 
þátttöku í íþróttum og klúbbastarfi. Þeir benda einnig á að 
unglingamenningin geti raunverulega dregið úr frávikshegðun vegna þess að 
þátttaka í menningarkimum geti mildað meiri háttar tilhneigingar til 
hegðunarfrávika. Af þessu leiðir að skipulagt félagstarf sem býður uppá 
vímuefnalausar skemmtanir eins og Flott án fíknar stendur fyrir þarf að vera 
nauðsynlegur valkostur fyrir ungmenni. Flestir eru sammála um að 
unglingar þurfa stuðning og þeir tala sjálfir um það í verkefnavinnu 
Forvarnardagsins öll árin sem hann hefur verið við lýði. 

Þegar svör ungmenna frá Forvarnadeginum eruð skoðuð kemur skýrt 
fram að unglingar vilja njóta lífsins og ná árangri í námi og 
tómstundastarfi. Þau telja sig ná betri árangri með því að sniðganga 
vímuefni og taka þátt í skipulögðu félagsstarfi. Í Flott án fíknar eiga 
ungmenni kost á hvoru tveggja. Þar er yfirlýst stefna þátttakenda að 
sniðganga öll vímuefni svo lengi sem lög gera ráð fyrir. Flott án fíknar er 
fyrst og fremst félagsstarf sem ætlað er að ná til ungmenna áður en þeir 
hefja notkun vímuefna en ekki björgunarstarf fyrir þá sem hafa fallið. 
Með því að ná til sem flestra og veita þeim stuðning í að sniðganga 
vímuefni eru vonir bundnar við að vímuefni verði þeim ekki vandamál 
síðar meir þó svo að einhverjir velji sér að nota þau í samræmi við það 
sem lög leyfa. 

Í skýrslum Rannsóknar og greiningar um ungt fólk á Íslandi kemur fram 
að það skiptir miklu með hverjum og hvernig tómstundastarf ungmenni taka 
þátt í. Þær rannsóknir auk rannsókna Maxwell, Hussong, Þórólfs og Jóns 
Gunnars, sýna að jafningjahópurinn hefur áhrif og það er hægt að nota hann 
til að styrkja jákvæða hegðun innan hópsins. Þátttaka í Flott án fíknar ætti 
því að flokkast sem uppbyggilegt félagsstarf þar sem ungmenni geta komið 
saman og skemmt sér án áreitis um notkun á vímuefni. 

Þegar hugmyndin um klúbbinn Flott án fíknar fæddist (2001) tók 
höfundur ár í að kynna hana fyrir samstarfsfólki, foreldrum og 
nemendum og leitað var eftir áliti og viðbótarhugmyndum áður en látið 
var til skarar skríða. Fullan (2001) talar um að taka þurfi góðan tíma í 
undirbúning og samræmist það þeirri kynningu sem höfundur byrjaði 
með og sá stuðningur sem leitað var eftir til foreldrasamfélagsins með 
því að kynna hugmyndina fyrir þeim áður en farið var í nemenda-
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samfélagið. Frumkvæðið að þróunarstarfinu skiptir miklu máli að mati 
Fullan og þá að sá sem það hefur nái að taka þátt í að fylgja því eftir. Í 
þessu tilfelli kom það frá starfsmanni skóla sem sinnti forvarnarstarfi og 
fann þörf fyrir aðgerðir. Fullan leggur áherslu á að fjármagn þurfi að 
fylgja með þróunarstarfi ef það á að ganga. Fyrstu árin fékkst styrkur frá 
Áfengis- og vímuvarnarráði, skólinn lagði til fjármagn, 
bindindissamtökin IOGT studdu verkefnið með því að leggja til húsnæði 
og aðstöðu í Galtalæk fyrir skemmtiferðir, mörg fyrirtæki studdu 
verkefnið með ýmsum tilboðum og Kópavogsbær lagði til starfsfólk og 
aðstöðu fyrir skemmtun í sundlaug. Frá árinu 2006 hefur verkefnið verið 
fjármagnað af Ungmennafélagi Íslands með styrk frá Forvarnasjóði.  
Annar fasi samkvæmt Fullan er framkvæmdin. Fljótlega fóru aðrir sem 
sinntu félags- og forvarnastarfi að fylgjast með klúbbnum Flott án fíknar 
og sóttust eftir að starfa eftir sömu hugmynd. Verkefnið styrktist fljótt og 
náði að festa sig betur í sessi. Sá stuðningur sem bindindissamtökin 
IOGT veitti hjálpaði mikið til fyrstu árin. Þriðji fasi samkvæmt Fullan er 
að verkefnið festist í sessi. Það má segja að nú sé verkefnið Flott án 
fíknar komið svo langt þar sem Ungmennafélag Íslands hefur séð um 
verkefnastjórn síðan 2006 og notið stuðnings Lýðheilsustöðvar með 
styrk frá Forvarnasjóði. Verkefnastjóri sem er starfsmaður UMFÍ fylgir 
verkefninu eftir með kynningum og aðstoð við stofnun klúbba. Flott án 
fíknar getur því talist þróunarverkefni þegar það er borið saman við það 
ferli sem Fullan talar um og uppfyllir alla þrjá fasana. 

Guðrún Kristinsdóttir bendir á að þróunarstarf er þegar leitað er nýrra 
leiða í starfi og Fullan bendir að stofnun sem lærir leiti stöðugt eftir nýrri 
og betri þekkingu og upplýsingum til að takast á við breytingar. 
Klúbbastarfið í Flott án fíknar er dæmi um nýja skipulagða leið í 
forvörnum, leið sem er frábrugðin öðrum leiðum að því leyti að um 
jákvæða hópstyrkingu er að ræða en ekki hræðsluáróður eins og áður 
hafði tíðkast.  Verkefnið hefur verið í stöðugri þróun í þau átta ár sem 
það hefur verið starfrækt og nú er mesta uppbyggingin í starfinu fyrir 16 
til 20 ára ungmenni. 

Mikilvægt er að leggja mat á verkefnið til að þess að vinna með það 
áfram og rökstyðja þann fjárhagsstuðning sem það nýtur. Þar sem 
verkefnið Flott án fíknar er markmiðatengt verkefni, þá á við að nota 
markmiðatengt mat (objectivees-oriented). Mikill árangur hefur náðst í 
þeim hluta markmiðanna sem lýtur að því að veita unglingum tækifæri til 
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að skemmta sér án tóbaks og áfengis í hópi jafningja. Það sýnir 
útbreiðsla verkefnisins og fjöldi klúbba. Hins vegar er nauðsynlegt að 
mæla forvarnaráhrif verkefnisins í því hvort því tekst að hafa þau áhrif á 
unglinga að þeir fresti notkun tóbaks, áfengis og vímuefna eins og lög 
gera ráð fyrir eða ákveði að nota þau alls ekki. Það er til dæmis mögulegt 
að þeir unglingar sem ákveða að taka þátt í klúbbum Flott án fíknar séu 
þeir unglingar sem myndu hvort sem er velja að skemmta sér án tóbaks 
og áfengis. Þó sýna rannsóknir hér að framan að það að eiga þess kost að 
velja slíkt klúbbastarf styður verulega við þá ákvörðun unglingsins að 
fresta neyslu tóbaks og áfengis eða ákveða að nota það alls ekki. Eðlilegt 
er að sá sem metur þessa þætti verkefnisins sé annar en höfundur þess 
sem jafnframt hefur verið verkefnastjóri frá upphafi. 

Þegar lög um tóbaksvarnir eru skoðuð og þær breytingar sem hafa 
verið gerðar síðustu ár í meðferð tóbaks, hafa átt sér stað undraverðar 
breytingar. Hvergi er reykt á vinnustöðum, kaffihúsum eða 
skemmtistöðum lengur. Fólk virðist mun sáttara við þau lög að úthýsa 
reykingum en á horfðist í upphafi. Viðhorf fólks er orðið almennt á þá 
leið að reykja skuli utan dyra. Reykingar við eldhúsborðið í heimahúsum 
sjást varla lengur þar sem fólk yfirfærir bannið á heimili sín og reykir 
frekar úti við. Á þeim tíma sem reykingar þóttu eðlilegar innanhúss og 
reykherbergi voru á vinnustöðum og reykt var á öllum kaffihúsum og 
skemmtistöðum var erfitt að sjá fyrir þær breytingar sem orðið hafa. Því 
má áætla að eins sé hægt að sjá fyrir sér breytingar gagnvart 
unglingadrykkju á þann veg að það verði jafn sjálfsagt að virða 
áfengislögin og tóbakslögin. Það sem skiptir máli er að samstaða náist 
um að virða skuli áfengis- og tóbakslög og allir sendi sömu skilaboð þess 
efnis til ungmenna. 

6.1 Tillaga að áframhaldandi starfi 

Tillaga að áframhaldandi þróun er að styrkja enn betur starfið fyrir 16 til 
20 ára ungmennin. Koma á litlum hópum víðs vegar um landið sem hafa það 
hlutverk að standa fyrir samverustundum fyrir jafnaldrana og vera með 
fræðslu og félagsstarf fyrir grunnskólanemendur. Samverustundirnar og 
félagsstarfið byggjast á vímuefnalausum skemmtunum sem eru opnar öllum 
áhugasömum. Hlutverk þeirra sem eru í hópunum er hins vegar að undirbúa 
og kynna starfið. Þannig er um jafningjafræðslu að ræða þar sem eldri 
ungmenni eru fyrirmyndir þeirra sem eru aðeins yngri. Mikilvægt er að 
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halda leiðtoganámskeið fyrir þá sem taka þátt í hópastarfinu þannig að þeir 
séu betur undirbúnir, öruggari og hæfari í það hlutverk að skipuleggja og 
fræða hina. Hentugur námskeiðstími gæti verið í lok ágúst eða byrjun 
september þar sem þátttakendur undirbyggju vetrarstarfið. Nauðsynlegt er að 
gefa öllum sem áhuga hafa kost á að taka þátt í námskeiðinu. Útbúa þarf 
handbók fyrir þá sem taka þátt og auðkenni sem þeir geta haft sem koma til 
með að starfa í hópunum. Þetta starf er hugsað sem framhald og samstarf við 
Flott án fíknar en gæti haft annað heiti. 

Ég tel að æskilegt sé að nýta auglýsingamiðil kvikmyndahúsanna til 
að ná til ungmenna og hvetja til heilbrigðs lífernis og þar með talið að 
sniðganga áfengi og tóbak eins og lög gera ráð fyrir. Hægt er að vinna 
auglýsingar í samstarfi við framhaldsskóla með listnámsbrautir eða leita 
til auglýsingastofa. 

Sem hjálpartæki fyrir klúbbstjóra hjá yngri unglingum er mikilvægt 
að fullvinna gagnamöppu sem er í hönnun, þar sem allar upplýsingar um 
stofnun klúbbs og starfsemi er á einum stað. Í möppunni þarf að vera: 
samningurinn, kynningarbréf til foreldra, gátlisti, matsblað og fleira sem 
kemur að gagni og auðveldar starfið. Matsblaðið væri sent á hverju vori 
til verkefnastjóra hjá UMFÍ. Með því móti er tækifæri til að veita 
viðurkenningar til klúbba sem ganga vel og halda utan um á einum stað 
það sem er í gangi. Upplýsingarnar væri einnig gott að nýta fyrir 
heimasíðu verkefnisins.  Klúbbstjórar geta síðan safnað upplýsingum um 
sinn klúbb, viðburði, klúbbfélaga, myndir úr starfinu og annað sem gott 
væri að hafa á einum stað. Með því eru klúbbstjóraskipti mun auðveldari. 
Með útkomu möppunnar er tilvalið að fylgja henni eftir með öflugum 
kynningum á komandi hausti. 

Þar sem verkefnið er að verða tíu ára er tilvalið að hrista vel í upp í 
því og kynna þær nýjungar sem verið er að vinna um leið og þær koma 
fram. Hugmynd er um að breyta nafni verkefnisins úr Flott án fíknar í 
Flott fyrirmynd til að vísa eingöngu í það sem er jákvætt. Í framhaldinu 
er nauðsynlegt að kynna starfið fyrir 16–20 ára ungmennum og 
gagnamöppurnar fyrir grunnskólaklúbbum. 
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Lokaorð 

Þegar hugmyndin að verkefninu fæddist studdist höfundur eingöngu þau 
fræði sem hann hafði úr kennara- og námsráðgjafanámi sínu, brjóstvitið 
og reynslu sína. Nú hefur Flott án fíknar verið í gangi í átta ár og þann 
tíma hefur verkefnið vaxið og þróast með aukinni þekkingu og er enn að 
eflast. Í upphafi náði það eingöngu til grunnskólanema en núna einnig til 
ungmenna frá 16–20 ára, eða allt þar til fólk hefur heimild til að nota 
tóbak og áfengi. Þegar verkefnið fór af stað var það eingöngu hugsað 
fyrir nemendur Lindaskóla en þar sem það gekk vel komu óskir frá 
fleirum að taka það upp sem síðan þróaðist á þá leið að verða 
landsverkefni. Það hefur því verið höfundi og verkefnastjóra mikil 
hvatning að halda áfram að bæta og byggja upp verkefnið þannig að fleiri 
njóti góðs af. Það er styrkur að sjá að rannsóknir styðja tilveru 
verkefnisins og vonandi verður Flott án fíknar áfram hlekkur í þeirri 
keðju að vinna gegn vímuefnanotkun ungmenna. Í bókinni 
Vímuefnaneysla ungs fólks sem er samantekt rannsókna höfunda 
bókarinnar segir: „Greinilegt er að eftir því sem unglingar eru yngri 
þegar þeir hefja neyslu áfengis því alvarlegri eru vandamálin sem henni 
fylgja þegar frammí sækir.“ Markmið Flott án fíknar eru því í samræmi 
við niðurstöður höfundanna, að ungmenni sniðgangi áfengi eins og lög 
gera ráð fyrir. Þeir sem fjármagna verkefnið hafa fylgst náið með því 
allan tímann og verið í verkefnastjórn þannig að þeir hafa ætíð getað 
komið með ábendingar og hugmyndir um það sem betur mætti fara. Það 
verður ánægjulegt þegar sá tími kemur að hægt verður að horfa til baka 
og finnast fáránlegt að eitt sinn hafi unglingadrykkja þótt sjálfsögð.  

Það er álit höfundar að óeðlilegt væri að hann ynni sjálfur lokamat á 
því hvort forvarnarátakið Flott án fíknar gerir raunverulega það sem það 
hefur að markmiði að gera. Það væri trúverðugra að óháður aðili gerði þá 
úttekt vegna tengsla höfundar við verkefnið. Það er hins vegar 
nauðsynlegt að skorið sé úr því með markvissri rannsókn hvort Flott án 
fíknar hafi þau áhrif sem því er ætlað. 
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