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Útdráttur 

Í þessu verkefni var sjónum beint að tengslum íþróttiðkunar 

unglinga með íþróttafélagi við notkun þeirra á áfengi og tóbaki. 

Sérstök áhersla var lögð á að skoða tengsl íþróttaiðkunar með 

íþróttafélagi og notkun á munntóbaki. Stuðst var við fyrri 

rannsóknir sem hafa sýnt að unglingar sem iðka íþróttir með 

íþróttafélagi neyta síður áfengis og tóbaks en þeir sem stunda ekki 

íþróttir. Jafnframt gera kenningar í félagsfræði ráð fyrir því að þeir 

sem eru í góðum tengslum við stofnanir samfélagsins séu ólíklegri 

til að sýna af sér frávikshegðun. Í ritgerðinni verður vitnað í fyrri 

rannsóknir og vísað í kenningar um viðfangsefnið. Til að skoða 

tengslin betur voru notuð gögn frá rannsóknarmiðstöðinni 

Rannsóknum og greiningu úr rannsókn á nemendum í 8., 9. og 10. 

bekk á Íslandi árið 2008. Niðurstöðurnar sýndu að þeir unglingar 

sem stunda íþróttir með íþróttafélagi nota síður áfengi og reykja 

síður en þeir sem stunda ekki íþróttir. Aftur á móti mældist lítill 

munur á þeim sem stunduðu íþróttir með íþróttafélagi og þeim sem 

gerðu það ekki þegar notkun munn- og neftóbaks var skoðuð. 
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1. Inngangur 

Við val á ritgerðarefni fyrir B.A. verkefnið mitt var ýmislegt spennandi sem kom til 

greina. Eftir að hafa skoðað ýmsar hugmyndir ákvað ég að skrifa um efni sem tengist 

áhugamálum mínum og atvinnu sem knattspyrnuþjálfari hjá börnum og unglingum. 

Margt áhugavert fellur innan þess málaflokks en að lokum ákvað ég að kynna mér 

rannsóknir sem snúa að tengslum reglulegrar íþróttaiðkunar unglinga með 

íþróttafélagi við neyslu áfengis og notkunar tóbaks. Niðurstöður slíkra rannsókna hafa 

nær allar verið á sömu leið, að regluleg íþróttaiðkun unglinga með íþróttafélagi dragi 

úr líkum á áfengis- og tóbaksneyslu. 

Í slíkum rannsóknum hefur hins vegar lítil áhersla verði lögð á að skoða tengsl 

íþróttaiðkunar við munntóbaksnotkun. Í starfi mínu hef ég orðið var við nokkra 

notkun á munntóbaki meðal ungra karlkyns iðkenda í knattspyrnu og öðrum 

íþróttagreinum sem stundaðar eru hjá íþróttafélaginu þar sem ég starfa. Jafnframt hef 

ég orðið var við umræðu um munntóbaksnotkun meðal íþróttamanna, meðal annars í 

fjölmiðlum („Herferð gegn aukinni munntóbaksneyslu“, 2001; „Íþróttafélög taki 

harðar á notkun munntóbaks“, 2005; Víðir Sigurðsson, 2003). Það vakti einnig athygli 

mína að niðurstöður könnunar sem vefmiðillinn Fótbolti.net gerði árið 2006 sýndu að 

26% leikmanna í efstu deild í knattspyrnu notuðu reglulega munntóbak (Fótbolti.net, 

2006). Vaknaði því áhugi á að skoða hvernig sambandinu á milli íþróttaiðkunar 

unglinga með íþróttafélagi og munntóbaksnotkunar er háttað.  

Til að rannsaka þessi tengsl hafði ég samband við starfsfólk rannsóknar-

miðstöðvarinnar Rannsókna og greiningu sem útveguðu mér gögn úr rannsókn á 

unglingum í 8., 9. og 10. bekk í grunnskólum á Íslandi, frá árinu 2008. Gögnin voru 

unnin í Microsoft Excel og tölfræðiforritinu SPSS, en sú þekking sem ávannst með 

þátttöku í námskeiðunum Aðferðafræði II og Aðferðafræði III kom sér vel við 

úrvinnsluna. Gögnin notaði ég til að skoða samband reglulegrar íþróttaiðkunar með 

íþróttafélagi við áfengis- og tóbaksnotkun unglinga. Ég reyndi að fá fleiri sjónarhorn á 

sambandið en áður hafa komið fram, til dæmis með því að flokka iðkendur eftir kyni, 

aldri, hvaða íþróttagrein þeir stunda og hversu oft í viku þeir stunda íþróttir. Sérstök 

áhersla var á að skoða munntóbaksnotkun stráka.  

Í fyrri hluta ritgerðar verður vitnað í fyrri rannsóknir á sambandi íþróttaiðkunar 

með íþróttafélagi og notkunar áfengis og tóbaks. Um er að ræða rannsóknir sem birtar 

hafa verið í skýrslum og bókum og finna má í heimildaskrá.  
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Einnig verður fjallað á almennan hátt um unglingsárin og þá áhættuþætti sem þeim 

fylgja og um íþróttaiðkun íslenskra unglinga. Jafnframt verða kynntar klassískar 

kenningar í félagfræði um frávikshegðun og afbrot unglinga en þeir Emile Durkheim, 

Travis Hirschi og Edwin Sutherland hafa allir fjallað um frávikshegðun í skrifum 

sínum. 

Frávikshegðun einstaklings er hegðun sem brýtur í bága við ríkjandi viðmið og 

gildi samfélagsins. Slík hegðun fer gegn þeim skráðu og óskráðu reglum sem 

samfélagið hefur sett fram og þeir sem sýna af sér slíka hegðun fá oftar en ekki 

neikvæð viðbrögð frá samfélaginu til baka (Thio, 2006). Áfengisdrykkja og 

tóbaksneysla unglinga í grunnskóla fellur undir frávikshegðun enda brýtur hún gegn 

íslenskum lögum (Áfengislög nr. 75/2007; Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002). Við 

heimildaöflun í kenningarlegum hluta var að mestu leyti notast við kennslubækur sem 

notaðar eru í félagsfræðinámi við Háskóla Íslands. 

Í kjölfarið af fræðilegri umræðu og kenningarlegum hluta verður sett fram 

tilgáta og niðurstöður rannsóknarinnar notaðar til að athuga hvort hún standist. 

Niðurstöðurnar verða birtar í sérstökum kafla þar sem þær verða settar fram í máli og 

myndum. Að lokum verða niðurstöðurnar teknar saman og fjallað um hvernig fór fyrir 

tilgátunni. Í kjölfarið fylgir umræða um hvaða áhrif það hefur að tilgátan standi eða 

falli, hvernig túlka megi niðurstöðurnar og hvort áhugavert sé að rannsaka 

viðfangsefnið nánar. 
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2. Fræðileg umræða  

Síðustu áratugi hefur þeim fjölgað á Íslandi sem iðka íþróttir með einhverjum hætti, 

með og utan íþróttafélaga. Ein af mögulegum ástæðum þess er að aukin 

vitundarvakning virðist vera á meðal almennings á því að hreyfing og líkamsrækt leiði 

til heilbrigðis og vellíðunar (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar 

Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000). Lifnaðarhættir Íslendinga eru ekki eins 

og þeir voru áður fyrr og starfa í dag flestir innandyra og færri utandyra við líkamleg 

störf. Því er meiri þörf fyrir fólk að stunda íþróttir og hreyfingu til heilsubótar og 

ánægju (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005).  

Á vef Hagstofu Íslands má finna niðurstöður rannsókna um hreyfingu 

Íslendinga í hverri viku þar sem fram kemur að næstum þriðjungur Íslendinga hreyfði 

sig ekkert í vikunni áður en rannsóknin fór fram. Um fimmtungur ungs fólks á 

aldrinum 15-24 ára hreyfði sig aldrei, en helmingur þeirra sem eru 65-80 ára. Lítill 

munur var á kynjum hvað varðar þá sem hreyfðu sig ekkert en karlar vörðu almennt 

fleiri klukkustundum í viku til hreyfingar heldur en konur (Hagstofa Íslands, 2002).  

Íþróttaiðkun hefur jákvæð áhrif á sálræna þætti ekki síður en líkamlega. 

Íþróttafélögin leggja mörg hver mikla áherslu á félagsleg gildi og stuðla að 

heilbrigðum og skynsamlegum lífsháttum, ef svo má að orði komast. Slíkt skilar sér til 

iðkenda sem leggja í kjölfarið meiri áherslu á heilbrigðan lífsstíl (Þórólfur 

Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994).  

Komið hefur í ljós að unglingar sem stunda íþróttir eru við betri andlega heilsu 

heldur en þeir sem stunda ekki íþróttir og að hreyfing hefur góð áhrif á geðheilsuna 

(Gígja Gunnarsdóttir og Guðrún Guðmundsdóttir, 2005; Margrét Lilja Guðmunds-

dóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009). 

Fjöldi rannsókna hafa einnig sýnt að íslenskir unglingar sem taka þátt í skipulagðri 

íþróttastarfsemi eru ólíklegri en aðrir unglingar til að nota áfengi og tóbak (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., 1997; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994; Þórólfur Þórlindsson 

o.fl., 2000). 

Aðallega hafa slíkar rannsóknir skoðað samband íþróttaiðkunar, reykinga og 

neyslu áfengis, en rannsóknirnar eru mikilvæg hjálpartæki þegar kemur að því að 

sporna gegn neyslu áfengis, tóbaks og ólöglegra vímuefna á meðal unglinga. 

Rannsóknirnar varpa ljósi á ýmsa þætti varðandi neysluna, til dæmis hversu oft 

unglingar neyta slíkra efna, á hvaða aldri þeir eru þegar neyslan hefst og fleira. Einnig 

geta þær metið hvaða þættir það eru í lífi unglinga sem tengjast neyslunni og hvernig 
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neyslan tengist annarri hegðun þeirra. Niðurstöður þessara rannsókna gagnast svo 

þegar kemur að forvarnarstarfi (Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 

Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). 

2.1 Unglingsárin 

Áður fyrr voru unglingsárin ekki sérstakt æviskeið eins og þau eru í dag. Sú var tíðin 

að þegar börn urðu nægilega gömul til að gagnast við vinnu hófu þau störf. Frakkinn 

Philippe Ariés hélt því fram í riti frá árinu 1962 að á miðöldum hafi börn einungis 

verið álitin smærri útgáfa af fullorðnum. Þessi viðhorf tóku að breytast á sautjándu öld 

og telur Ariés að hugtakið unglingsár hafi orðið til í upphafi þeirrar átjándu.  

Með iðnvæðingunni og nútímalegri framleiðsluháttum fór fólk að geta lengt 

skólagöngu barna sinna og eftir að skólagöngu lauk kom tímabil þar sem unglingar 

gátu áttað sig betur á lífinu og undirbúið sig fyrir fullorðinsárin. Á Íslandi urðu 

unglingsárin þó ekki til sem sérstakt æviskeið fyrr en í byrjun tuttugustu aldarinnar.  

Þá fóru börn að eyða meiri tíma í skóla þótt þau hafi einnig þurft að sinna vinnu fram 

eftir öldinni (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Í dag eru breyttir tímar og unglingsárin 

orðin afmarkað æviskeið í lífi hvers einstaklings. Þetta tímabil getur verið bæði 

skemmtilegt og erfitt, enda miklar breytingar sem verða á þessum tíma, bæði 

líkamlegar og andlegar. Á þessum árum fer að bera á framboði á freistingum sem ekki 

þekktust áður, til dæmis á áfengi, tóbaki og ólöglegum vímuefnum (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1998). 

2.2 Íþróttaiðkun á Íslandi 

Íþróttir og tómstundir eru í dag stór hluti af íslenskri menningu. Fjöldi fólks stundar 

íþróttir í frístundum sínum, bæði með íþróttafélögum og utan þeirra. Fæstir á Íslandi 

hafa þó atvinnu af íþróttaþátttöku sinni og því langflestir sem nota frítíma sinn til 

íþróttaiðkunar. Frítími eins og við þekkjum hann hefur hins vegar ekki alltaf verið til. 

Í samfélögum til forna var ekki litið á vinnu sem kvöð og runnu því vinna, leikur og 

mannleg samskipti saman í eitt (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Þegar nútímaleg 

viðhorf til vinnunnar fóru að ryðja sér til rúms varð til aðskilnaður á milli vinnu og 

frítíma. Þessi viðhorf eru samkvæmt Max Weber hugmyndin um að vinna til að geta 

sífellt eignast meira, þrátt fyrir að hafa ekki endilega þörf fyrir það (Stefán Ólafsson, 

1996). 

Þetta þýðir þó ekki að íþróttir og skemmtanir séu ný uppfinning því að 

einhvers konar leikir, íþróttir og líkamsrækt hafa alltaf verið til og er Ísland þar engin 
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undantekning. Áður fyrr stunduðu Íslendingar íþróttir sér til skemmtunar og til að 

undirbúa sig fyrir bardaga (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Til forna voru stundaðar 

íþróttir á borð við sund, fangbrögð og knattleiki ásamt fleiri greinum. Svo virðist þó 

sem nokkuð hafi dregið úr íþróttaiðkun á Íslandi frá þrettándu öld og fram á þá 

sextándu. Sund og glíma héldu þó velli og voru vinsælar greinar. Á átjándu öld hófst 

svo skipulögð sundkennsla og skíðakennsla. Þegar komið var á nítjándu öld höfðu 

skapast betri skilyrði en áður þekktust fyrir íþróttalíf og á seinni hluta aldarinnar fóru 

að berast hingað til lands nýjar íþróttagreinar, til dæmis fimleikar og knattleikir. 

Þessar greinar náðu nokkrum vinsældum og voru fimleikar til að mynda stundaðir á 

nokkrum stöðum á landinu árið 1880. Í kjölfarið fóru ýmis íþróttasamtök að verða til 

og náði sú þróun hápunkti sínum þegar Íþróttasamband Íslands var stofnað árið 1912 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). 

Íþróttastarfsemi hér á landi fer að mestu leyti fram utan skólakerfisins. 

Aðalnámskrá grunnskóla mælir þó fyrir um að öll börn skuli fá að minnsta kosti þrjár 

kennslustundir til íþróttaiðkunar í hverri viku. Þessum tíma hefur svo verið skipt í 

almennar skólaíþróttir annars vegar og sundkennslu hins vegar (Menntamála-

ráðuneytið, 2007). Skólaíþróttir og sundkennsla eru þó ekki hluti af efni þessarar 

ritgerðar enda ekki um íþróttaiðkun með íþróttafélagi að ræða. Einnig vegna þess að 

þar sem skólaíþróttir og sundkennsla eru hluti af námskrá grunnskóla þá má ætla að 

nemendur eyði allir svipuðum tíma á viku í skólaíþróttir og sundkennslu.  

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) eru heildarsamtök íþróttastarfs á 

Íslandi en innan samtakanna starfa 26 sérsambönd og 368 íþróttafélög. Knattspyrnu-

samband Íslands er það sérsamband sem hefur flesta iðkendur innan sinna raða en árið 

2007 voru 18.621 sem stunduðu knattspyrnu með félagi innan ÍSÍ. Það samband sem 

hefur næstflesta iðkendur er Golfsamband Íslands með 15.159 iðkendur en mikill 

munur er á aldursdreifingu iðkenda innan þessara tveggja fjölmennustu sérsambanda 

ÍSÍ.  

Þegar rýnt er í tölur frá ÍSÍ kemur í ljós að margir hefja knattspyrnuiðkun um 

5-7 ára aldur og fjölgar iðkendum í knattspyrnu ört fram að 11-13 ára aldri. Eftir það 

tekur iðkendum að fækka og fækkar gríðarlega þegar komið er yfir tvítugsaldurinn. 

Þegar sams konar gögn eru skoðuð hjá Golfsambandinu má sjá að nokkuð margir 

strákar hefja golfiðkun snemma og um 13-15 ára aldur eru töluvert margir strákar sem 

stunda golf. Eftir það fækkar iðkendum mikið, alveg fram til þrítugsaldurs þegar 

iðkendum fjölgar aftur og flestir karlkyns iðkendur eru á milli fertugs og fimmtugs. 



8 

Það er á þeim árum sem flestar konur hefja að stunda golf. Töluvert er um iðkendur 

alveg fram á sjötugsaldur hjá báðum kynjum. 

Einnig eru margir sem stunda hestaíþróttir, fimleika, handknattleik og 

körfuknattleik. Aldursdreifing iðkenda í fimleikum, handknattleik og körfuknattleik er 

svipuð og í knattspyrnu og iðkendur í þessum greinum eru langflestir börn og 

unglingar. Það á að vísu einnig við um hestaíþróttir en þær líkjast golfi meira að því 

leyti að iðkendum snarfækkar ekki eftir unglingsárin heldur stundar fólk hestaíþróttir 

fram eftir aldri (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009). 

Árið 2007 var alls 78.551 einstaklingur sem stundaði íþróttir innan Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands sem er rúmlega fjórðungur landsmanna. Af þeim voru um 

60% karlar og 40% konur. Íþróttaiðkun einstaklinga er mest á aldrinum 9-13 ára en 

stór hluti stráka og stelpna stundar íþróttir á vegum íþróttafélaga á þeim aldri. Hjá 

strákum nær iðkendafjöldinn hámarki við níu ára aldur en rúmlega 80% stráka á þeim 

aldri stunduðu íþróttir hjá íþróttafélagi árið 2007. Hjá stelpum er þessi hápunktur við 

ellefu ára aldur en sama ár stunduðu rúmlega 75% ellefu ára stelpna íþróttir hjá 

íþróttafélagi. 

Þegar  litið er til unglinga á þeim aldri sem er til umfjöllunar í þessu verkefni 

þá sýndi rannsókn frá árinu 2006 að um 32% nemenda í 9. og 10. bekk grunnskóla 

stunduðu íþróttir með íþróttafélagi fjórum sinnum eða oftar í viku (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006). Við lok grunnskólans 

byrjar svo iðkendum að fækka og við sautján ára aldur hefur iðkendum fækkað 

töluvert (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009).  

Kannanir hafa sýnt að helsta ástæða þess að unglingar hætta íþróttaiðkun er sú 

að þeir missa áhugann. Rétt tæplega fjórðungur sextán ára unglinga á Íslandi sem 

hættu íþróttaiðkun árið 1996 sögðust hafa hætt íþróttaiðkun vegna áhugaleysis. Aðrar 

algengar ástæður voru að þeir þurftu að nota tímann í eitthvað annað, að æfingatíminn 

hafi verið óhentugur og að lítil áhersla hafi verið lögð á þá sem lakari eru (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 2000). Í nýrri rannsókn frá árinu 2010 kom í ljós að ástæður 

brottfalls eru enn þær sömu, flestir hætta vegna áhugaleysis og næstflestir vegna 

tímaleysis (Rannsóknir og greining, 2010). 

Nokkur umræða hefur verið um brottfall unglinga úr íþróttum og hefur 

íþróttafélagsfræðingurinn Viðar Halldórsson (1998; 2006) fjallað nokkuð um það efni. 

Samkvæmt Viðari þá er stór hluti af ástæðunni fyrir því að unglingar hætta í íþróttum 

sú að sérhæfing og krafa um árangur kemur alltof snemma, bæði frá foreldrum og 
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þjálfurum. Þetta geri það að verkum að unglingar missa áhugann á íþróttinni sem þeir 

stunda og hætta í kjölfarið. Lausnin til að halda börnum og unglingum lengur í 

íþróttum gæti verið að bjóða börnum uppá á almennar og fjölbreyttar íþróttir og svo 

þegar þau hafa aldur og þroska til geta þau valið þá íþrótt sem þau vilja einbeita sér 

að. Með þeim hætti sé hægt að minnka brottfall unglinga úr íþróttum og þannig gætu 

íþróttir virkað enn betur sem forvörn gegn áhættuhegðun unglinga. 

Mikið hefur þó breyst á síðustu árum og áratugum hvað þetta varðar. Áður fyrr 

var það oftar en ekki þannig að áherslur íþróttafélaga var fyrst og fremst að ala upp 

afreksmenn og þau börn og unglingar sem ekki voru líkleg til afreka voru einfaldlega 

höfð til hliðar og fengu lítið að vera með. Í kjölfarið hættu þau sem ekki fengu athygli 

þjálfara fljótlega (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). Í rannsókninni 

frá 1996 sést að um 10% þeirra sextán ára unglinga sem hættu íþróttaiðkun gerðu það 

vegna þess að of lítil áhersla var lögð á þá lakari (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). 

Árið 1997 varð stefnubreyting hjá ÍSÍ þegar samþykkt var tillaga um breyttar áherslur 

í íþróttum barna og unglinga. Í framhaldinu fór hugsunarháttur fólks að breytast og nú 

er meira gert til að allir fái verkefni við sitt hæfi (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir, 2005). 

2.3 Áhættuþættir í lífi unglinga 

Áhættuhegðun er hegðun eða lífshættir sem hafa neikvæð áhrif á líf þeirra sem sýna af 

sér slíkt atferli. Áhættuhegðun unglinga er meðal annars þeir þættir sem hér eru til 

umfjöllunar, neysla á áfengi og tóbaki. Einnig hafa verið nefndir til sögunnar sem 

áhættuþættir í lífi íslenskra unglinga fíkniefnanotkun, óábyrgt kynlíf og léleg tengsl 

við fjölskyldu (Rannsóknir og greining, 2004).  

Komið hefur í ljós að sterk tengsl eru á milli áhættuþáttanna áfengisneyslu, 

tóbaksneyslu og annarrar vímuefnaneyslu. Langstærsti hluti þeirra unglinga sem 

reykja daglega drekka einnig áfengi og við sautján ára aldur eru þeir sem reykja 

töluvert líklegri til að nota ólögleg vímuefni en þeir sem reykja ekki. Einnig hefur 

komið fram að því yngri sem unglingar eru þegar þeir byrja að drekka áfengi því 

líklegri eru þeir til að nota ólögleg vímuefni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, Sigurlína 

Davíðsdóttir og Eyrún M. Rúnarsdóttir, 1997). Það eru ýmsir þættir í lífi unglinga sem 

hafa áhrif á það hvort þeir byrji að stunda áhættuhegðun, og eru þeir þættir kallaðir 

áhættuþættir. Í þessari ritgerð er kastljósinu fyrst og fremst beint að íþróttaiðkun en 

aðrir áhættuþættir eru til dæmis jafningjahópurinn, fjölskyldan og önnur tómstunda-

iðkun. 
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2.4 Jafningjahópurinn 

Margir unglingar sækjast eftir að vera hluti af ákveðnum hópum og til að verða 

fullgildir meðlimir í hópi þurfa unglingar oft að aðlaga sig að þeim hugmyndum og 

reglum sem gilda í hópnum. Slíkt getur orðið til þess að unglingar taki upp neikvæða 

hegðun eins og áfengisdrykkju, notkun tóbaks og jafnvel annarra vímuefna. Þetta á við 

bæði hér á landi og víða erlendis (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Samkvæmt 

kenningum um félagsnám byrja unglingar að neyta áfengis og nota tóbak vegna þess 

að slík hegðun er viðurkennd og stunduð í jafningjahópnum (Thio, 2006). Slíkt 

mynstur hefur verið staðfest með rannsóknum sem hafa sýnt að unglingar sem eyða 

miklum tíma með jafnöldrum sínum og hafa sterk tengsl við þá eru líklegri til að sýna 

af sér áhættuhegðun, sé slík hegðun algeng í vinahópnum. Unglingar sem eiga fáa eða 

enga vini sem stunda slíka hegðun eru aftur á móti afar ólíklegir til að gera það sjálfir 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). 

2.5 Tómstundir 

Áður hefur komið fram og nánar verður fjallað um það síðar að skipulögð íþróttaiðkun 

dregur úr líkum þess að unglingar neyti áfengis og tóbaks. Tómstundir sem fara ekki 

fram undir stjórn ábyrgra aðila hafa hins vegar ekki þessi áhrif. Unglingar sem verja 

tíma sínum í tómstundir á borð við partýsókn, að hanga fyrir utan sjoppur og að fara í 

bæinn á kvöldin og um helgar eru töluvert líklegri til að sýna af sér áhættuhegðun 

heldur en þeir sem stunda skipulagðar íþróttir (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). 

2.6 Fjölskyldan 

Erlendis hefur víða mælst samband á milli stéttarstöðu og menntunar foreldra á þann 

hátt að börn og unglingar foreldra með háar tekjur og góða menntun stunda frekar 

íþróttir en þeirra sem hafa minni tekjur og menntun. Á Íslandi hefur slíkt samband 

fundist í einhverjum mæli en ekki er um sterkt samband að ræða. Hér á landi hefur þó 

komið í ljós að unglingar einstæðra foreldra eru líklegri til að drekka, reykja og neyta 

fíkniefna heldur en unglingar sem búa hjá báðum foreldrum. Eins eykur það líkurnar á 

áhættuhegðun unglinga ef þeir hafa upplifað skilnað foreldra sinna á síðastliðnum tólf 

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

Rannsóknir hafa jafnfram sýnt að unglingar sem eiga foreldra sem reykja eru 

líklegri en aðrir til að reykja sjálfir og sömu sögu er að segja um neyslu áfengis. En 

fjölskyldan getur líka haft góð áhrif og samvera og stuðningur foreldra eru mikilvægir 

þættir gegn ýmis konar áhættuhegðun. Komið hefur í ljós að þeir unglingar sem fá 
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stuðning og aðhald frá foreldrum sínum eru ólíklegri til að drekka áfengi og nota 

tóbak en þeir sem fá ekki mikinn stuðning og aðhald frá foreldrum sínum (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1998).  
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3. Áhættuhegðun unglinga 

3.1 Áfengi 

Skýrt kemur fram í lögum að ekki er heimilt að selja, veita eða afhenda unglingum 

undir tuttugu ára aldri áfengi (Áfengislög nr. 75/2007). Þrátt fyrir það hafa nýlegar 

rannsóknir sýnt að meira en helmingur unglinga í 9. og 10. bekk hafa drukkið áfengi 

af einhverju tagi um ævina (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009). Unglingar 

virðast ekki eiga erfitt með að komast framhjá lögunum en könnun frá árinu 1995 

sýndi að 87% nemenda í 10. bekk töldu að þeir ættu frekar eða mjög auðvelt með að 

verða sér úti um bjór. Aðeins færri töldu frekar eða mjög auðvelt að verða sér úti um 

vín og sterkt áfengi (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). 

Bent hefur verið á skaðleg áhrif ofneyslu áfengis á bæði líkama og sál. Sálrænu 

þættirnir eru til dæmis þunglyndi og kvíðaröskun en óhófleg áfengisneysla getur 

valdið þeim sjúkdómum. Dæmi um þau líkamlegu áhrif sem óhófleg áfengisneysla 

getur haft eru auknar líkur á krabbameini auk þess að hafa slæm áhrif á maga, lifur, 

vélinda og fleiri líffæri (SÁÁ, 2010). Sýnt hefur verið fram á að afleiðingar þess að 

neyta áfengis vara lengur en víman sem af neyslunni hlýst. Líkaminn þarf allt að tvo 

til þrjá daga til þess að losa sig við alkóhólið og á hann á þeim tíma erfitt með að 

framleiða þá orku sem þarf til að stunda líkamsþjálfun. Æfingar á því tímabili geta 

jafnvel brotið meira niður en þær byggja upp. Áfengi hefur einnig neikvæð áhrif á 

hraða, styrk, þol og kraft, en allt eru það eiginleikar sem flestir íþróttamenn vilja búa 

yfir (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2001). 

3.2 Tóbak 

Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á að notkun tóbaks hefur skaðleg áhrif á líkama þeirra 

sem þess neyta (Henley o.fl., 2005; Lýðheilsustöð, 2006; Nikulás Sigfússon o.fl., 

2006; Orleans, 1995). Í gegnum tíðina hefur mikið verið fjallað um reykingar en 

tóbaki er jafnan skipt í tvo flokka. Annars vegar reyktóbak, það er sígarettur, vindlar 

og píputóbak og hins vegar reyklaust tóbak, það er neftóbak og munntóbak. Þróun 

síðustu ára á Íslandi hefur verið á þann veg að dregið hefur úr sígarettureykingum en 

notkun á reyklausu tóbaki, sér í lagi munntóbaki, hefur aukist (Krabbameinsfélag 

Reykjavíkur, 2001).  

Talið er að Íslendingar hafi lært að nota tóbak af erlendum sjómönnum sem 

stunduðu veiðar umhverfis landið á sautjándu öld. Á þeim tíma var munntóbak 

algengasta tegund tóbaks á Íslandi en sígarettur komu ekki fram á sjónarsviðið fyrr en 

undir lok 19. aldar (Hallgerður Gísladóttir, 2000). 
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3.2.1 Reykingar 

Á hverju ári eru á bilinu 350-400 Íslendingar sem látast af völdum reykinga, beinna 

eða óbeinna. Þetta er hátt hlutfall af ekki stærri þjóð og á heimsmælikvarða hleypur 

þessi fjöldi á milljónum. Ár hvert eru fleiri sem láta lífið af völdum reykinga heldur en 

af áfengisdrykkju, neyslu ólöglegra vímuefna, umferðarslysa, sjálfsmorða, morða, 

eldsvoða og alnæmi til samans.  

Líkt og áfengi þá hafa reykingar skaðleg áhrif á líkamann, meðal annars á 

hjarta, lungu og æðakerfi. Það verða til dæmis til um fjörutíu krabbameinsvaldandi 

efni við brunann sem myndast þegar sígaretta er reykt. Reykingar og íþróttir fara illa 

saman en auk fyrrgreindra atriða þá geta reykingar minnkað þol, bæði hlaupaþol og 

vöðvaþol, auk þess að auka líkur á meiðslum (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og 

Tóbaksvarnarnefnd, 1998; Krabbameinsfélag Reykjavíkur, 2001). 

Í skýrslu sem Capacent gerði fyrir Lýðheilustöð má sjá hvernig þróun reykinga 

var á árunum 1991-2009. Þar kemur fram að mikið dró úr reykingum á þessu tímabili 

hjá báðum kynjum og á öllum aldri nema hjá körlum yfir áttrætt en karlmenn á þeim 

aldri reyktu álíka mikið 2009 og þeir gerðu árið 1991 (Capacent, 2009). Einnig hefur 

komið í ljós að dregið hefur úr reykingum unglinga, en töluvert dró úr fjölda unglinga 

í 9. og 10. bekk sem reyktu daglega, þegar skoðuð var þróunin á árunum 1997-2004. 

Athyglisvert er hversu mikið reykingar minnkuðu á ekki lengra tímabili. Árið 1997 

reyktu daglega 23% nemenda í 10. bekk í Reykjavík og 21% nemenda utan 

Reykjavíkur. Árið 2004 reyktu daglega 13% nemenda í 10. bekk í Reykjavík og 11% 

nemenda utan höfuðborgarinnar (Silja Björk Baldursdóttir, 2004). 

3.2.2 Reyklaust tóbak 

Neftóbak er ásamt munntóbaki það sem kallað er reyklaust tóbak. Þrátt fyrir að slíku 

tóbaki fylgi ekki reykur líkt og sígarettum þá inniheldur slíkt tóbak ýmis skaðleg efni 

(Lýðheilsustöð, 2001). Bæði nef- og munntóbak er til í ýmsum mismunandi gerðum 

og við vinnslu á slíku tóbaki er oft bætt við þau efni sem eru í tóbakinu ýmsum bragð- 

og ilmefnum sem gera tóbakið meira aðlaðandi. Einnig er stundum bætt við 

saltkristölum sem brenna slímhúðina og gera það að verkum að nikótínið fer fljótar og 

betur inn í æðarnar í munninum og nefinu (Krabbameinsfélagið og Tóbaks-

varnarnefnd, 1998). Í mörgum tilfellum er meira nikótín í reyklausu tóbaki heldur en í 

sígarettum. Fjöldi annarra heilsuskaðandi efna eru í reyklausu tóbaki sem hafa áhrif í 

munni, nefi og víðar (Lýðheilsustöð, 2001).   

Í rannsókn Rannsókna og greiningar frá árinu 2005 kemur fram að 18% stráka 

og 7% stelpna í 10. bekk á Íslandi höfðu notað neftóbak einu sinni eða oftar síðast-
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liðna 30 daga. Hlutfall stráka sem höfðu notað neftóbak þrisvar sinnum eða oftar 

síðastliðna 30 var 11% og hlutfall stelpna var 2% (Rannsóknir og greining, 2005).  

Í munntóbaki eru fjölmörg efni sem geta valdið krabbameini, neysla þess eykur 

hættuna á hjarta- og æðasjúkdómum, hefur slæm áhrif á tannhold og tennur auk fleiri 

heilsuskaðandi þátta (Lýðheilsustöð, 2007). Munntóbaksnotkun hefur farið vaxandi á 

Íslandi síðustu ár og samkvæmt rannsókn sem Capacent gerði fyrir Lýðheilsustöð árið 

2010 nota um 20% karlmanna á aldrinum 16-23 ára munntóbak og 15% karlmanna á 

þeim aldri nota munntóbak daglega (Capacent, 2010). Í rannsókn Rannsókna og 

greiningar frá 2005 kemur fram að 11% stráka og 2% stelpna á landinu höfðu notað 

munntóbak einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga. Þeir sem sögðust hafa notað 

munntóbak þrisvar sinnum eða oftar síðastliðna 30 daga voru 7% stráka og 1% stelpna 

(Rannsóknir og greining, 2005).  

Þó skal taka fram að í spurningalistum sem mæla tóbaksnotkun er spurt um 

hvort þátttakendur hafi notað munntóbak og neftóbak en ekki hvernig þeir nota það. Í 

könnun Capacent frá árinu 2010 kom fram að minna en 5% þeirra sem nota tóbak í 

vörina nota innflutt munntóbak. Aftur á móti voru 79% sem sögðust nota íslenskt 

neftóbak í vörina. Tæp 16% sögðust svo ýmist nota innflutt munntóbak eða íslenskt 

neftóbak í vörina (Capacent 2010). Samkvæmt íslenskum lögum er munntóbak 

bannað og er ekki selt löglega á Íslandi (Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002). Gætu því 

einhverjir þeirra unglinga sem sögðust hafa notað neftóbak notað það í vörina.  

Aukin munntóbaksnotkun á meðal unglinga og íþróttamanna er farin að valda 

áhyggjum. Árið 2007 fór Lýðheilsustöð í átak gegn munntóbaksnotkun og aftur árið 

2010. Að átakinu 2007 stóð Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands ásamt Lýðheilsu-

stöð. Árið 2010 voru það svo Knattspyrnusamband Íslands og Jafningjafræðslan sem 

tóku þátt í átakinu ásamt Lýðheilsustöð og má því ætla að markhópurinn hafi verið 

íþróttaiðkendur og ungt fólk (Lýðheilsustöð 2007; 2010). 

Ekki fundust margar sambærilegar rannsóknir erlendis frá og er til dæmis ekki 

fjallað um munntóbak í skýrslum Evrópsku vímuefnarannsóknarinnar (ESPAD) sem 

er samvinnuverkefni fræðimanna í rúmlega fjörutíu Evrópuríkjum (Hibell o.fl., 2007). 

Notkun munntóbaks á meðal íþróttamanna er þó ekki óþekkt erlendis og hefur meðal 

annars verið fjallað um munntóbaknotkun á meðal hafnaboltaleikmanna í 

Bandaríkjunum og íshokkíleikmanna í Svíþjóð (Rolandsson, Hallberg og Hugoson, 

2006; Walsh o.fl., 2000). 
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4. Kenningarleg umræða 

Nokkuð er síðan fyrst komu fram hugmyndir um hvernig áhrif þess að vera hluti af 

samfélagi eða hópi innan samfélags getur dregið úr frávikshegðun. Emile Durkheim 

setti fram kenningu um félagslega samstöðu (e. social integration,) en kenningin sem 

upphaflega fjallaði um sjálfsvíg á ágætlega við til að skoða aðra frávikshegðun. Hún 

felur í sér að þeir einstaklingar sem eru vel tengdir samfélaginu og þeim hópum sem 

þeir tilheyra eru ólíklegri til að sýna af sér hegðun sem brýtur í bága við þær 

hugmyndir sem ríkja innan hópsins eða samfélagsins alls. Samkvæmt kenningunni um 

félagslega samstöðu eru unglingar ólíklegri til að neyta áfengis, tóbaks eða annarra 

vímuefna ef fjölskylda þeirra og vinahópur fyrirlítur slíka hegðun, heldur en unglingar 

sem koma úr fjölskyldu eða vinahóp sem telur slíka hegðun eðlilega.  

Durkheim fjallaði sérstaklega um hugtakið siðrof sem hann skilgreindi sem 

ástand sem myndast þegar hefðbundin viðmið veikjast eða hverfa án þess að ný komi í 

staðinn. Það getur orðið til þess að einstaklingar vita ekki hvernig þeir eigi að haga sér 

eða hverja þeir eigi að umgangast. Slíkt ástand taldi Durkheim fylgja snöggum 

breytingum í samfélaginu, svo sem efnahagsþrengingum eða góðæri (Beeghley, 

Turner og Powers, 2007). Því má velta upp hvort svipað ástand geti myndast í lífi 

unglinga á unglingsárunum þegar það verða miklar andlegar og líkamlegar breytingar 

í lífi þeirra.  

Líkt og Durkheim þá taldi bandaríski afbrotafræðingurinn Travis Hirschi að 

einstaklingar sýni frekar af sér fráviks- eða afbrotahegðun þegar tengsl þeirra við 

samfélagið og hópa innan þess eru veik. Hirschi setti fram kenningu um félagsleg 

tengsl í bók sinni Causes of Delinquency frá árinu 1969 þar sem hann fjallar um 

hvernig góð samfélagsleg tengsl geta dregið úr líkum á því að einstaklingar leiðist á 

braut afbrota eða frávika. Hirschi skipti félagslegum tengslum í fjóra þætti og útskýrði 

hvernig hver þáttur getur myndað félagslegt taumhald sem heldur einstaklingum frá 

frávikshegðun (Siegel, 2009). Þessa fjóra þætti kallaði hann tilfinningatengsl (e. 

attachment), skuldbindingu (e. committment), þátttöku (e. involvement) og viðhorf (e. 

believe). 

Tilfinningatengsl eru tengsl byggð á sterkum tilfinningum sem einstaklingar 

bera til dæmis til fjölskyldu sinnar. Hirschi telur að tilfinningatengsl unglinga og 

foreldra séu mjög mikilvæg og ef unglingar eiga í góðum, nánum tengslum við 

foreldra sína eigi foreldrar auðveldara með að hafa áhrif á hegðun unglinga. Sterk 

fjölskyldutengsl geta haft þau áhrif að unglingar sýni síður af sér frávikshegðun. Með 
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skuldbindingu á Hirschi við að þeir einstaklingar sem hafa einhver langtímamarkmið 

eru ólíklegri til að stunda frávikshegðun þar sem þeir vilja ekki kasta frá sér 

möguleikanum á að ná markmiðum sínum. Unglingum sem gengur illa í skóla og líður 

illa í skólanum eru líklegri til frávikshegðunar en þeir unglingar sem líður vel og 

gengur vel í skóla. Það er vegna þess að þeim finnst eins og þeir hafi engu að tapa og 

samband þeirra við viðmið og gildi samfélagsins er farið að veikjast. Með þátttöku á 

Hirschi við að þeir unglingar sem eru hluti af hópum og eru þátttakendur í ýmis konar 

starfi hafa minni tíma til að sýna af sér frávikshegðun en þeir sem hafa minna fyrir 

stafni. Viðhorf samkvæmt Hirschi snýst um að þeir unglingar sem bera virðingu fyrir 

gildum samfélagsins er líklegri til að komast hjá frávikum (Siegel, 2009). 

Samkvæmt þessum hugmyndum eru unglingar sem stunda íþróttir ólíklegri til 

að sýna af sér frávikshegðun en þeir sem stunda ekki íþróttir. Það er vegna þess að 

þeir sem stunda reglulega íþróttir hafa einfaldlega ekki tíma til þess að sýna af sér 

slíka hegðun vegna þess að þeir eru of uppteknir við æfingar. Einnig vegna þess að 

þeir hafa lagt mikið á sig við að ná langt í íþróttum og vilja ekki taka áhættu á því að 

kasta frá sér möguleikanum á að ná enn lengra með því að fara út á braut frávika. 

Bandaríski félagsfræðingsins Edwin Sutherland fjallaði um í skrifum sínum 

það sem hann kallar mikilvægi ólíkra tengsla (e. differential association theory). 

Samkvæmt Sutherland er frávikshegðun, sem og öll önnur hegðun, lærð í samskiptum 

við aðra. Þeir einstaklingar sem hafa frekar samskipti við fólk sem lítur frávik 

jákvæðum augum en þá sem gera það ekki, eru líklegri til að sýna af sér frávikshegðun 

sjálfir. Samkvæmt Sutherland eru unglingar því líklegri til að byrja að neyta áfengis 

eða tóbaks séu þeir í félagsskap með öðrum sem nota slík efni og finnst slík hegðun 

jákvæð og eðlileg. Kenning Sutherland snýst um að sýna fram á hvernig einstaklingar 

læra frávikshegðun á meðan kenning Hirschi snýst meira um að sýna fram á hvað það 

er sem kemur í veg fyrir slíka hegðun (Thio, 2006).  

Rannsóknir á íslenskum unglingum hafa sýnt að allir hafa fræðimennirnir 

eitthvað fram að færa. Fram kemur í rannsókn frá árinu 1998 að fjórtán ára unglingar í 

Reykjavík sem eiga vini sem drekka áfengi eru töluvert líklegri til að drekka sjálfir 

heldur en jafnaldrar þeirra sem eiga vini sem drekka ekki áfengi. Sama rannsókn sýnir 

jafnframt að unglingar sem eiga foreldra sem drekka oft áfengi eru líklegri til að 

drekka sjálfir heldur en þeir sem eiga foreldra sem drekka ekki oft áfengi (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Leifur Geir Hafsteinsson, 1998).  
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Þetta er í takt við kenningar Sutherland, það er að unglingar sem neyta áfengis 

læra það í vinahópum og hjá foreldrum. Jafnframt hafa íslenskar rannsóknir sýnt að 

þeir sem stunda íþróttir eru töluvert ólíklegri til að reykja og nota ólögleg vímuefni 

heldur en þeir sem stunda ekki íþróttir. Sambandið á milli íþróttaiðkunar og 

áfengisdrykkju er á sömu leið, en sambandið þar á milli hefur þó ekki mælst jafn 

sterkt og sambandið við reykingar og ólögleg vímuefni (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

1994). Slíkar niðurstöður renna stoðum undir kenningar Durkheim og Hirschi um að 

þátttaka og tengsl við hópa samfélagsins eru mikilvægir þættir til að leiðast ekki út í 

frávikshegðun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

5. Tilgáta 

Tilgátan er sett fram í ljósi fyrri rannsókna um tengsl íþróttaiðkunar með 

íþróttafélögum hjá unglingum og kenninga um forvarnaráhrif félagslegra tengsla. Má 

því gera ráð fyrir að þeir unglingar sem stunda íþróttir með íþróttafélagi noti síður 

áfengi og tóbak en þeir unglingar sem stunda ekki íþróttir með íþróttafélagi. 

Sambandið við munntóbaknotkun hefur lítið verið rannsakað en tilgátan gerir ráð 

fyrir, líkt og með aðra tóbaksneyslu, að þeir unglingar sem stunda íþróttir með 

íþróttafélagi noti síður munntóbak en þeir sem ekki stunda íþróttir. 
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6. Aðferðir og gögn 

Gögnin sem notuð voru í verkefninu koma úr rannsókn sem rannsóknarmiðstöðin 

Rannsóknir og greining gerði á íslenskum nemendum í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla 

árið 2008. Þeir nemendur sem mættir voru í skólann þann dag sem könnunin var lögð 

fyrir svöruðu spurningalista í kennslustund. Alls voru 11.196 nemendur sem svöruðu 

spurningalistanum, 3.750 í 8. bekk, 3.815 í 9. bekk og 3.517 í 10. bekk. Það voru 114 

nemendur sem gáfu ekki upp í hvaða bekk þeir voru. Hlutfallið á milli kynja var jafnt 

en 5.525 strákar svöruðu spurningalistanum og 5.540 stelpur, 131 nemandi gaf ekki 

upp kyn sitt. 

Gögnin sem stuðst var við til að svara tilgátunni voru unnin úr niðurstöðum 

spurninga sem snéru að íþróttaiðkun og áfengis- og tóbaksnotkun þátttakenda. Þau 

voru unnin í tölfræðiforritinu SPSS og töflur og myndir unnar í Microsoft Excel. Til 

að auðvelda úrvinnslu og fá skýrari niðurstöður voru breytur í sumum tilfellum 

endurkóðaðar og lagðar saman. Aðallega var notast við krosstöflur til að skoða tengsl 

á milli breyta en krosstöflur henta vel til að skoða slík sambönd. 
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7. Niðurstöður  

Hér á eftir má finna niðurstöður þeirrar tölfræðiúrvinnslu sem unnin var fyrir 

verkefnið. Tekið skal fram að hér er rannssakað sambandið á milli íþróttaiðkunar 

unglinga með íþróttafélagi og neyslu þeirra á áfengi og tóbaki. Fleiri þættir kunna að 

hafa áhrif á slíka neyslu eins og áður hefur komið fram. Dæmi um það eru 

námsárangur, samband við foreldra, framtíðarhorfur, væntingar og fleira. Þessir þættir 

verða þó ekki til frekari umfjöllunar í þessu verkefni. 

7.1 Íþróttaiðkun 

Eins og fyrri rannsóknir hafa sýnt er íþróttaiðkun mest í 8. bekk en fer svo minnkandi 

þegar nemendur eldast (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, o.fl., 2009). Gögnin frá 2008 

sýna að hlutfall nemenda í 8. bekk sem stunda íþróttir með íþróttafélagi einu sinni í 

viku eða oftar er yfir 65%. Þetta hlutfall lækkar um rúm 10% í 9. bekk og þegar komið 

er í 10. bekk er um helmingur nemenda sem stundar íþróttir með íþróttafélagi. Eins og 

sést í töflu 1 þá fækkar iðkendum mest á milli ára úr hópi þeirra nemenda sem æfa 1-3 

sinnum í viku en minnst hjá þeim sem æfa svo til á hverjum degi og næstminnst hjá 

þeim sem æfa 4-6 sinnum í viku. Í töflunni má sjá hlutfall allra nemenda innan hverjar 

bekkjadeildar sem stunda íþróttir með íþróttafélagi, eftir því hversu oft í viku þeir æfa. 

 

Tafla 1 Hve oft stundar þú íþróttir með íþróttafélagi? 

 
 

     

 Nær 

aldrei 

1 sinni í 

viku 

2 sinnum 

í viku 

3 sinnum 

í viku 

4-6 

sinnum í 

viku 

Svo til á 

hverjum 

degi 

 
      8. bekkur 34,8% 4,9% 8,8% 13,2% 27,1% 11,3% 

9. bekkur 43,7% 3,2% 7,4% 9,8% 25,5% 10,4% 

10. bekkur 50,3% 2,9% 6,5% 8,2% 21,4% 10,6% 

              

 

Þegar gögnin eru skoðuð nánar kemur einnig í ljós að það eru fleiri strákar en stelpur 

sem stunda reglulega íþróttir með íþróttafélagi. Fleiri stelpur en strákar hætta 

íþróttaiðkun þegar þær eldast og þegar komið er í 10. bekk eru um 46% stelpna sem 

æfa íþróttir reglulega en um 53% stráka. Er þetta í samræmi við það sem rannsóknir 

hafa áður sýnt, brottfall hjá stelpum er áberandi meira en hjá strákum á aldrinum 15-

20 ára (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2004).  
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Athyglisvert er að töluvert fleiri stunda knattspyrnu, handknattleik og körfu-

knattleik fjórum sinnum í viku eða oftar heldur en 1-3 sinnum í viku. Nánast 

nákvæmlega jafn margir stunda fimleika 1-3 sinnum í viku og fjórum sinnum í viku 

eða oftar en frjálsar íþróttir, spaðaíþróttir og golf stunda fleiri 1-3 sinnum í viku heldur 

en fjórum sinnum í viku eða oftar. 

7.2 Áfengi 

Mikill munur er á áfengisdrykkju eftir aldri nemenda. Um 36% nemenda í 8. bekk 

hafa drukkið áfengi einhvern tímann um ævina en þeir sem hafa drukkið áfengi 

síðastliðna 30 daga eru rétt innan við 10%. Flestir þeirra sem hafa drukkið áfengi á 

síðustu 30 dögum hafa drukkið einu sinni eða tvisvar. Nokkur aukning verður á 

áfengisneyslu þegar komið er í 9. bekk en þeir sem drukkið hafa um ævina eru í 9. 

bekk meira rétt rúmlega helmingur nemenda. Um er að ræða töluverða aukningu frá 

því sem var í 8. bekk. Þegar komið er í 10. bekk heldur sama þróun áfram og nærri 

64% nemenda í 10. bekk hafa drukkið áfengi um ævina. Í 10. bekk fjölgar einnig 

töluvert þeim sem drekka reglulega en 18% nemenda í 10. bekk hafa drukkið einu 

sinni eða tvisvar síðastliðna 30 daga og 9% hafa drukkið 3-9 sinnum. 

Þegar áfengisneysla er skoðuð útfrá kyni nemenda kemur í ljós að fleiri strákar 

en stelpur í 8. bekk hafa drukkið áfengi einu sinni eða oftar um ævina. Það á einnig 

við áfengisneyslu síðustu 30 daga. Þetta breytist þegar nemendur koma í 9. og 10. 

bekk en fleiri stelpur en strákar í eldri bekkjunum hafa drukkið áfengi um ævina og á 

síðastliðnum 30 dögum. Svo virðist því sem strákar byrji fyrr að drekka áfengi en 

fleiri stelpur drekka eftir 8. bekk. Rúmlega 10% stráka og 7,5% stelpna í 8. bekk hafa 

drukkið áfengi 1-5 sinnum á síðustu 30 dögum. Þegar komið er í 9. bekk hafa tæplega 

13% stráka drukkið áfengi síðastliðna 30 daga en rúmlega 15% stelpna. Í 10. bekk 

hafa um 23% stráka drukkið 1-5 sinnum síðastliðna 30 daga og tæplega 30% stelpna. 

Mjög lítill munur er á kynjum þegar litið er til þeirra sem hafa drukkið oftar en fimm 

sinnum síðastliðna 30 daga. 

Þegar áfengisdrykkja unglinga er skoðuð út frá því hvort og hversu oft 

unglingar stunda íþróttir með íþróttafélagi sýna niðurstöðurnar það sama og fyrri 

rannsóknir, þeir unglingar sem stunda íþróttir með íþróttafélagi neyta síður áfengis.  
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Mynd 1. Hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk sem stunda nær aldrei íþróttir 

með íþróttafélagi og sem stunda íþróttir með íþróttafélagi fjórum sinnum í 

viku eða oftar, eftir því hvort þeir hafi drukkið áfengi um ævina eða ekki. 

Á mynd 1 hafa verið teknar saman upplýsingar um þá unglinga í 9. og 10. bekk sem 

hafa einhvern tímann um ævina drukkið áfengi og niðurstöðurnar flokkaðar eftir 

íþróttaiðkun þeirra og bornar saman við þá sem hafa aldrei drukkið áfengi. 

Niðurstöðurnar sýna að um tveir af hverjum þremur nemendum sem stunda nær aldrei 

íþróttir með íþróttafélagi hafa drukkið áfengi um ævina en vel undir helmingur þeirra 

sem stunda íþróttir með íþróttafélagi fjórum sinnum í viku eða oftar. Töluvert færri 

nemendur í 8. bekk hafa drukkið áfengi um ævina en þeir sem eru í 9. og 10. bekk en 

gögnin sýndu sama mynstur hjá nemendum í 8. bekk og hjá 9. og 10. bekkingum.  

Niðurstöður fyrir sambandið á milli íþróttaiðkunar með íþróttafélagi og 

áfengisneyslu á síðustu 30 dögum var á sömu leið. Mikill munur var á áfengisdrykkju 

síðastliðna 30 daga hjá þeim sem stunda nær aldrei íþróttir með íþróttafélagi og hjá 

þeim stunda reglulega íþróttir með íþróttafélagi. Gögnin sýndu einnig að því oftar í 

viku sem nemendur stunda íþróttir með íþróttafélagi því síður hafa þeir drukkið áfengi 

síðastliðna 30 daga. 
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Mynd 2. Hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk sem hafa drukkið áfengi einu 

sinni eða oftar um ævina, eftir því hvort og hversu oft í viku þeir stunda 

tilteknar íþróttir með íþróttafélagi. 

Á mynd 2 hafa verið teknar saman þær íþróttagreinar sem flestir unglingar í 9. og 10. 

bekk stunduðu árið 2008 og skoðað hvernig iðkun mismunandi íþróttagreina tengist 

áfengisneyslu. Áður hefur komið fram að nokkuð margir unglingar stunda hesta-

íþróttir en ekki var spurt um hestaíþróttir í rannsókninni og því ekki hægt að skoða 

samband áfengisneyslu og iðkun hestaíþrótta.  

Þegar mynd 2 er skoðuð kemur í ljós að í öllum íþróttagreinum kemur fram 

sama mynstur. Þeir sem stunda íþróttir með íþróttafélagi drekka síður áfengi en þeir 

sem stunda nær aldrei íþróttir með íþróttafélagi. Einnig kemur í ljós að það skiptir 

máli hversu oft í viku iðkunin er. Hlutfallslega færri af þeim sem stunda íþróttir 

fjórum sinnum í viku drekka áfengi en af þeim sem æfa 1-3 sinnum í viku. Þó nokkur 

munur er á milli iðkenda í knattspyrnu, handknattleik, körfuknattleik, fimleikum og 

spaðaíþróttum eftir því hversu oft í viku þeir æfa en lítill sem enginn munur mælist hjá 

iðkendum í frjálsum íþróttum og golfi. Af þeim sem hafa drukkið áfengi um ævina og 

stunda íþróttir með íþróttafélagi 1-3 sinnum í viku eru flestir í boltagreinunum þremur, 

knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik. Rétt um 63% þeirra sem stunda 

körfuknattleik 1-3 sinnum í viku hafa drukkið áfengi um ævina og er það einungis um 

2% lægra en hjá þeim sem stunda nær aldrei íþróttir. 
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7.3 Reykingar 

Eins og áður hefur komið fram þá hefur þeim sem reykja daglega farið fækkandi á 

síðustu árum og áratugum. Í ljós kom að 2% nemenda í 8. bekk reykja daglega, 

rúmlega 4% nemenda í 9. bekk og um 10% nemenda í 10. bekk. Lítill munur er á 

strákum og stelpum hvað varðar daglegar reykingar en alls reykja 5,6% stráka daglega 

og 5,2% stelpna. Til að setja þessar niðurstöður í samhengi við þá þróun sem verið 

hefur á daglegum reykingum unglinga þá reyktu 27% nemenda í 10. bekk daglega árið 

1984 og 15% árið 2001 (Svandís Nína Jónsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir, Bryndís 

Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2002). 

Til að skoða samband daglegra reykinga og reglulegrar íþróttaiðkunar með 

íþróttafélagi var notast við gögn yfir þá nemendur sem eru í 9. og 10. bekk vegna þess 

hversu fáir nemendur í 8. bekk reykja daglega miðað við eldri nemendur. Gögnin 

sýndu að um 7% nemenda í 9. og 10. bekk reykja daglega. Þegar hlutfallið er skoðað 

eftir íþróttaiðkun kemur í ljós að tæplega 12% þeirra sem stunda nær aldrei íþróttir 

með íþróttafélagi reykja daglega. Innan þess hóps sem stundar íþróttir með 

íþróttafélagi 1-3 sinnum í viku reykja nokkuð fleiri daglega en hjá þeim sem stunda 

íþróttir með íþróttafélagi fjórum sinnum í viku eða oftar. Mikill munur mælist því á 

reykingum nemenda eftir því hvort þeir stunda íþróttir með íþróttafélagi eða ekki. 

 

Mynd 3. Hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk sem reykja daglega, eftir því 

hvort og hversu oft í viku þeir stunda tilteknar íþróttir með íþróttafélagi. 
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Á mynd 3 er búið að taka saman hlutfall þeirra sem æfa tilteknar íþróttagreinar og þá 

sem reykja daglega. Niðurstöðurnar eru flokkaðar og bornar saman á milli þeirra sem 

stunda nær aldrei íþróttir með íþróttafélagi og þeirra sem stunda íþróttir með 

íþróttafélagi. Myndin sýnir að í öllum íþróttagreinunum reykja færri af þeim sem 

stunda íþróttir með íþróttafélagi en af þeim sem stunda nær aldrei íþróttir.  

Athygli vekur þó að aðeins í knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik 

reykja þeir síður sem æfa fjórum sinnum í viku eða oftar heldur en þeir sem æfa 1-3 

sinnum í viku. Af þeim sem stunda golf og fimleika þá voru fleiri sem æfa fjórum 

sinnum í viku sem reykja daglega en af þeim sem æfa 1-3 sinnum í viku. Hlutfallið 

var nánast það sama á meðal iðkenda í spaðaíþróttum og frjálsum íþróttum. Sá hópur 

sem helst reykti daglega voru þeir sem stunda fimleika fjórum sinnum í viku eða oftar, 

eða rúmlega 8%. Af þeim sem stunda golf fjórum sinnum í viku eða oftar reykja 7,5% 

daglega og 7,3% þeirra sem stunda körfubolta 1-3 sinnum í viku. Í öðrum hópum fóru 

daglegar reykingar ekki yfir 6%. 

7.4 Neftóbak 

Þegar  neysla neftóbaks var skoðuð kom í ljós að tæplega 19% nemenda hafa einhvern 

tímann um ævina notað neftóbak, rúmlega 26% stráka og 11% stelpna. Svo virðst þó 

sem notkunin sé að hluta til tilraunakennd vegna þess að hlutfall nemenda sem hafa 

notað neftóbak fór niður í 7% þegar notkun síðastliðna 30 daga var skoðuð. Rúmlega 

10% stráka í könnuninni hafa notað neftóbak á síðustu 30 dögum og um 3% stelpna. 

Einnig var mikill munur á notkun síðustu 30 daga eftir aldri en um 5% stráka í 8. bekk 

hafa notað neftóbak á síðustu 30 dögum, um 10% í 9. bekk og 18% í 10. bekk. Af 

stelpum hafa 1% í 8. bekk notað neftóbak síðustu 30 daga, 3% í 9. bekk og 6% í 10. 

bekk. 

Áfram verður haldið að notast við þau gögn sem sýna notkun síðastliðna 30 

daga þar sem þau gögn sýna betur reglulega notkun heldur en þau sem sýna 

neftóbaksnotkun einu sinni eða oftar um ævina. 
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Mynd 4. Hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk sem hafa notað neftóbak einu 

sinni eða oftar á síðastliðnum 30 dögum, eftir því hvort og hversu oft í 

viku þeir stunda tilteknar íþróttir með íþróttafélagi. 

Á mynd 4 kemur fram að hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk sem stunda nær aldrei 

íþróttir með íþróttafélagi og hafa notað neftóbak á síðustu 30 dögum er 11%. Hlutfall 

nemenda sem stunda íþróttir með íþróttafélagi 1-3 sinnum í viku er 9% og hjá þeim 

sem æfa íþróttir fjórum sinnum í viku eða oftar er hlutfallið tæplega 7%. Þegar þetta er 

borið saman við einstaka íþróttagreinar kemur í ljós að í hópi þeirra sem stunda 

knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik 1-3 sinnum í viku er hlutfall þeirra sem 

hafa notað neftóbak á síðustu 30 dögum hærra en hjá þeim sem stunda nær aldrei 

íþróttir. Mikil breyting verður þó þegar hlutfall þeirra sem æfa fjórum sinnum í viku 

eða oftar er skoðað. Þá lækkar hlutfall þeirra sem hafa notað neftóbak á síðastliðnum 

30 dögum mikið og fer niður fyrir hlutfall þeirra sem stunda nær aldrei íþróttir hjá 

iðkendum í öllum íþróttum nema golfi.  

Í ljósi þessa er áhugavert að skoða hlutfall stráka sem stunda fimleika og 

frjálsar íþróttir og hafa notað neftóbak síðustu 30 daga. Á töflu 2 er búið að taka 

saman hlutfall stráka í 8., 9. 10. bekk sem hafa notað neftóbak á síðastliðnum 30 
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dögum, eftir því hvort þeir stunda fimleika og frjálsar íþróttir eða stundi nær aldrei 

íþróttir. 

 

Tafla 2         

   
Fimleikar Frjálsar íþróttir 

Stunda nær aldrei íþróttir með íþróttafélagi 

 

11% 11% 

Stunda íþróttir með íþróttafélagi 1-3 sinnum í viku 

 

7,2% 9,3% 

Stunda íþróttir með íþróttafélagi 4 sinnum í viku eða oftar 11,4% 9,8% 

          

 

Í kjölfarið af þessum niðurstöðum, að strákar sem stunda þessar greinar fjórum 

sinnum í viku eða oftar nota frekar neftóbak en þeir sem stunda þær 1-3 sinnum í viku, 

var ástæða til að kanna betur neftóbaksnotkun stráka sem stunda aðrar íþróttagreinar 

fjórum sinnum í viku eða oftar. Kom í ljós að strákar í 8., 9. 10. bekk sem stunda 

handknattleik, fimleika og golf fjórum sinnum í viku eða oftar nota frekar neftóbak en 

þeir sem stunda nær aldrei íþróttir með íþróttafélagi. Hlutfall þeirra sem stunda 

körfuknattleik og frjálsar íþróttir fjórum sinnum í viku eða oftar er aðeins lægra en 

þeirra sem stunda aldrei íþróttir. Hlutfall stráka sem hafa notað neftóbak síðustu 30 

daga og stunda knattspyrnu og spaðaíþróttir fjórum sinnum í viku eða oftar er töluvert 

lægra en þeirra sem stunda aldrei íþróttir með íþróttafélagi. 

Þegar einungis voru skoðuð gögn fyrir stráka í 9. og 10. bekk sem stunda 

knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik 1-3 sinnum í viku kom í ljós að neysla 

þeirra á neftóbaki síðastliðna 30 daga var lítið minni og jafnvel meiri en þeirra sem 

stunda nær aldrei íþróttir. Innan þess hóps stráka í 9. og 10. bekk sem nær aldrei 

stunda íþróttir hafa tæplega 17% þeirra notað neftóbak á síðustu 30 dögum. Hjá 

iðkendum í knattspyrnu og handknattleik var notkunin um 16% en hærri hjá 

körfuboltaiðkendum, eða rétt rúmlega 20%.  Nokkuð minni notkun mældist hjá þeim 

sem stunda knattspyrnu fjórum sinnum í viku eða oftar en var áfram nokkuð mikil hjá 

þeim sem stunda handknattleik og körfuknattleik fjórum sinnum eða oftar í viku. 

7.5 Munntóbak 

Hlutfall nemenda sem hafa einhvern tímann um ævina notað munntóbak er um 10%. 

Af strákum hafa 15% þeirra notað munntóbak einu sinni eða oftar um ævina og hjá 

stelpum var hlutfallið tæplega 5%. 
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Mynd 5. Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk sem hafa notað munntóbak 

einu sinni eða oftar um ævina og einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga, 

greint eftir kyni. 

Á mynd 5 má sjá hvernig neysla munntóbaks einu sinni eða oftar um ævina dreifist 

eftir bekkjardeild og kyni. Eins og með aðra neyslu þá hafa hlutfallslega fæstir í 8. 

bekk notað munntóbak um ævina, næstflestir í 9. bekk og flestir í 10. bekk. Jafnframt 

kemur fram að töluvert færri stelpur en strákar hafa notað munntóbak um ævina. 

Myndin sýnir einnig hvernig hlutfall þeirra sem hafa notað munntóbak 

síðastliðna 30 daga er töluvert lægra en þeirra sem hafa notað munntóbak um ævina. 

Munurinn á neyslu yfir ævina og á síðustu 30 dögum er sérstaklega mikill hjá stelpum 

sem bendir til þess að neysla þeirra sé tilraunakenndari en hjá strákum. Þannig eru 

undir 2% stelpna í 10. bekk sem hafa notað munntóbak einu sinni eða oftar síðastliðna 

30 daga en um 9% þeirra hafa notað munntóbak einu sinni eða oftar um ævina. Hjá 

strákum í 10. bekk er hlutfallið yfir neyslu munntóbaks um ævina um 27%, en 

rúmlega 13% þegar litið er til neyslu síðustu 30 daga. 

Þegar gögnin eru notuð til að skoða þá stráka sem hafa notað munntóbak 

síðastliðna 30 daga kemur í ljós að rúmlega 10% stráka í 9. og 10. bekk sem stunda 

nær aldrei íþróttir með íþróttafélagi hafa notað munntóbak á tímabilinu. Þetta hlutfall 

lækkar í 9% þegar litið er til þeirra sem æfa 1-3 sinnum í viku en hækkar svo aftur í 

9,4% hjá þeim sem stunda íþróttir fjórum sinnum í viku eða oftar. Litlu munar á þeim 

sem æfa nær aldrei, þeim sem æfa 1-3 sinnum í viku og þeim sem æfa fjórum sinnum 

eða oftar í viku. 
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Mynd 6. Hlutfall stráka í 9. og 10. bekk sem hafa notað munntóbak einu 

sinni eða oftar síðastliðna 30 daga, eftir því hvort og hversu oft í viku þeir 

stunda tilteknar íþróttir með íþróttafélagi. 

Mynd 6 sýnir hvernig neysla munntóbaks á síðastliðnum 30 dögum dreifist 

hlutfallslega innan mismunandi íþróttagreina. Hjá iðkendum í knattspyrnu, körfu-

knattleik og golfi er neysla munntóbaks síðastliðna 30 daga svipuð hjá þeim sem æfa 

1-3 sinnum í viku og hjá þeim sem æfa fjórum sinnum í viku eða oftar. Í handknattleik 

eykst neyslan hins vegar úr 9% hjá þeim sem æfa 1-3 sinnum í viku í tæplega 15% hjá 

þeim sem æfa fjórum sinnum í viku eða oftar. Hjá iðkendum í fimleikum og frjálsum 

íþróttum er neyslan í kringum 5% hjá þeim sem æfa 1-3 sinnum í viku en rúmlega 

10% hjá þeim sem æfa fjórum sinnum í viku eða oftar. 
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Mynd 7. Hlutfall stráka í 9. og 10. bekk sem hafa notað munntóbak einu 

sinni eða oftar um ævina, eftir því hvort og hversu oft í viku þeir stunda 

tilteknar íþróttir með íþróttafélagi. 

Mynd 7 er samskonar og mynd 6 nema hún sýnir hvernig neysla munntóbaks einu 

sinni eða oftar um ævina dreifist innan íþróttagreinanna. Á myndinni sést meðal 

annars hvernig þeir sem stunda knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik dreifa sér 

í kringum línuna sem sýnir þá sem stunda nær aldrei íþróttir með íþróttafélagi. Um 

18% stráka í 9. og 10. bekk sem stunda knattspyrnu hafa notað munntóbak um ævina 

en um fimmtungur þeirra sem stunda nær aldrei íþróttir. Af þeim sem stunda 

handknattleik hafa um 22% notað munntóbak einu sinni eða oftar um ævina. Í 

körfubolta dreifist það þannig að um 23% þeirra sem æfa 1-3 sinnum í viku hafa notað 

munntóbak um ævina en um 18% þeirra sem æfa fjórum sinnum í viku eða oftar. Að 

miklu leyti kemur fram líkt mynstur á myndunum tveimur sem bendir til þess að 

svipuð hegðun sé innan mismunandi íþróttagreina hvað varðar þá sem hafa notað 

munntóbak um ævina og þá sem hafa notað munntóbak síðastliðna 30 daga. 

Hér hefur aðallega verið fjallað um stráka en hlutfallslega eru fáar stelpur í 9. 

og 10. bekk sem stunda íþróttir með íþróttafélagi og hafa notað munntóbak síðastliðna 

30 daga. Um 1% stelpna sem stunda íþróttir hafa notað munntóbak á síðastliðnum 30 

dögum en hjá þeim sem nær aldrei stunda íþróttir er hlutfallið um 2%. 
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7.6 Samanburður 

Að lokum má hér sjá niðurstöður þess þegar bornar voru saman íþróttagreinarnar 

knattspyrna, handknattleikur og körfuknattleikur og hve stórt hlutfall iðkenda í 

þessum greinum hafa drukkið áfengi, reykt sígarettu eða notað munntóbak á síðustu 

30 dögum. Birt verða gögn fyrir stráka í 9. og 10. bekk sem stunda íþróttir með 

íþróttafélagi fjórum sinnum í viku eða oftar. 

 

Mynd 8. Hlutfall stráka í 9. og 10. bekk sem hafa drukkið áfengi einu 

sinni eða oftar síðastliðna 30 daga, notað munntóbak einu sinni eða oftar 

síðastliðna 30 daga eða reykt daglega á síðustu 30 dögum, eftir því hvort 

og hversu oft í viku þeir stunda tilteknar íþróttagreinar með íþróttafélagi. 

Það sem kemur fram á mynd 8 eru í raun ekki nýjar upplýsingar heldur er búið að taka 

saman það sem áður hefur komið fram og það borið saman. Myndin sýnir 

áfengisneyslu, daglegar reykingar og munntóbaksnotkun, borið saman á milli þeirra 

sem iðka knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik fjórum sinnum í viku eða oftar 

og þeirra sem stunda nær aldrei íþróttir.  

Rúmlega fjórðungur stráka í 9. og 10. bekk sem stunda nær aldrei íþróttir með 

íþróttafélagi hafa drukkið áfengi einu sinni eða oftar um ævina. Það er töluvert hærra 

hlutfall en hjá þeim sem stunda knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik með 

íþróttafélögum, fjórum sinnum í viku eða oftar. Hlutfallslega eru fæstir í knattspyrnu 

sem hafa drukkið áfengi síðastliðna 30 daga eða um 15%. Tæp 20% þeirra sem stunda 
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handknattleik fjórum sinnum í viku eða oftar hafa drukkið á síðustu 30 dögum og um 

18% þeirra sem stunda körfuknattleik jafn oft. 

Svipaðar niðurstöður koma fram þegar horft er til þeirra sem hafa reykt daglega 

á síðastliðnum 30 dögum. Hlutfallslega eru langflestir sem reykja innan þess hóps sem 

stunda nær aldrei íþróttir með íþróttafélagi eða tæplega 12% stráka í 9. og 10. bekk. 

Minna en 3% þeirra sem stunda knattspyrnu reykja daglega og rúmlega 5% þeirra sem 

stunda handknattleik og körfuknattleik. 

Annað mynstur kemur fram á súluritinu fyrir munntóbaksnotkun. Af þeim 

strákum í 9. og 10. bekk sem stunda nær aldrei íþróttir með íþróttafélagi er um 10% 

sem hafa notað munntóbak á síðastliðnum 30 dögum. Af þeim sem stunda knattspyrnu 

er hlutfallið lægra og af þeim sem stunda handknattleik er hlutfallið nokkuð hærra en 

hjá þeim sem stunda nær aldrei íþróttir. Af þeim strákum sem stunda handknattleik 

fjórum sinnum í viku eða oftar hafa tæplega 15% notað munntóbak einu sinni eða 

oftar á síðastliðnum 30 dögum. Í körfuknattleik er þetta hlutfall svipað og í 

knattspyrnu, eða um 8%. 
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8. Samantekt og umræður 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru teknar saman kemur í ljós að tengsl reglulegrar 

íþróttaiðkunar við áfengisneyslu er í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna. 

Áfengisdrykkja unglinga fer stigvaxandi eftir aldri en lítill munur mælist á kynjum. Í 

öllum tilfellum hafa unglingar sem stunda íþróttir með íþróttafélagi, einu sinni eða 

oftar í viku, síður drukkið áfengi um ævina heldur en þeir sem nær aldrei stunda 

íþróttir. Innan flestra íþróttagreina hafa þeir sem æfa fjórum sinnum eða oftar í viku 

síður drukkið en þeir sem æfa 1-3 sinnum í viku. Regluleg íþróttaiðkun unglinga með 

íþróttafélagi hefur því almennt forvarnargildi gegn áfengisdrykkju. 

Töluverður munur er á daglegum reykingum nemenda eftir því hvort þeir 

stunda nær aldrei íþróttir eða stunda íþróttir með íþróttafélagi. Þeir sem stunda íþróttir 

með íþróttafélagi reykja síður en þeir sem stunda nær aldrei íþróttir. Það var þó 

einungis í knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik að þeir sem æfa fjórum sinnum 

í viku eða oftar reykja síður daglega en þeir sem æfa 1-3 sinnum í viku. Í öðrum 

greinum reykja daglega þeir sem æfa fjórum sinnum í viku eða oftar ýmist meira eða 

jafnmikið og þeir sem æfa 1-3 sinnum í viku. Líkt og með áfengisdrykkju þá virðist 

regluleg íþróttaiðkun vera góð forvörn gegn reykingum. 

Litlu er því að bæta við fyrri rannsóknir á sambandi reglulegrar íþróttaiðkunar 

og áfengisdrykkju og daglegum reykingum á meðal unglinga. Neikvæð tengsl eru á 

milli reglulegrar íþróttaiðkunar og daglegra reykinga og svipað neikvætt samband er 

að finna á milli reglulegrar íþróttaiðkunar og áfengisneyslu.  

Kenningar um forvarnaráhrif félagslegra tengsla gera ráð fyrir því að þeir sem 

hafa einhver langtímamarkmið sýni síður af sér frávikshegðun á borð við áfengis-

drykkju og reykingar. Sama á við um þá sem eru virkir þátttakendur í félagsstarfi, en 

þeir hafa einfaldlega ekki jafn mikinn tíma og aðrir til að sýna af sér slíka hegðun. 

Slíkar kenningar geta því skýrt hvers vegna þeir sem stunda íþróttir drekka síður 

áfengi og reykja síður daglega en þeir sem stunda nær aldrei íþróttir. Jafnframt geta 

þær varpað ljósi á það af hverju þeir sem æfa sjaldnar í viku hafa frekar drukkið áfengi 

en þeir sem æfa oftar í viku. Þeir eru í einhverjum tilfellum ekki jafn skuldbundnir 

íþróttinni og ekki jafn ákveðnir í að ná langt í íþróttinni eins og þeir sem æfa oftar. 

Einnig hafa þeir sem æfa sjaldnar meiri tíma aflögu, sem eykur líkurnar á 

frávikshegðun.  

Rétt innan við fimmtungur nemenda höfðu einhvern tímann um ævina notað 

neftóbak. Svo virðist sem neysla á neftóbaki sé að nokkru leyti tilraunakennd og 
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töluvert fleiri strákar en stelpur höfðu notað neftóbak um ævina og á síðastliðnum 30 

dögum. Nokkur breyting varð á því sem fram kom í niðurstöðunum fyrir áfengis-

drykkju og reykingar þegar notkunin var borin saman við íþróttaiðkun nemenda. Lítill 

munur var á þeim sem höfðu notað neftóbak á síðastliðnum 30 dögum eftir því hvort 

þeir stunda nær aldrei íþróttir eða stunda íþróttir 1-3 sinnum í viku. Þeir sem stunda 

íþróttir oftar í viku notuðu hins vegar almennt síður neftóbak.  

Strákar í tveimur eldri bekkjardeildunum sem stunda knattspyrnu, hand-

knattleik og körfuknattleik 1-3 sinnum í viku notuðu frekar neftóbak heldur en þeir 

sem stunda nær aldrei íþróttir. Þegar iðkunin verður fjórum sinnum í viku eða oftar 

lækkar hlutfall þeirra sem nota neftóbak niður fyrir hlutfall þeirra sem stunda nær 

aldrei íþróttir. Þetta sýnir að þau forvarnaráhrif sem regluleg íþróttaiðkun með 

íþróttafélagi hefur á áfengisneyslu og reykingar virki ekki jafn sterkt á neyslu 

neftóbaks.  

Nærri einn af hverjum tíu nemendum hefur notað munntóbak einu einni eða 

oftar á síðastliðnum 30 dögum. Mikill munur er á kynjum og neysla munntóbaks að 

miklu leyti bundin við stráka. Almennt er lítill munur á því hvort strákar í 9. og 10. 

bekk noti munntóbak eftir því hvort þeir stundi íþróttir eða ekki, og hversu oft þeir 

stunda íþróttir. Á þetta við stráka sem stunda knattspyrnu, handknattleik og 

körfuknattleik. Í öðrum greinum mældist einnig töluvert mikil munntóbaksneysla á 

meðal stráka miðað við þá sem nær aldrei stunda íþróttir. 

Regluleg íþróttaiðkun hefur því ekki nærri jafn sterk forvarnaráhrif á neyslu og 

munntóbaks og hún hefur á áfengisneyslu og reykingar. Í sumum tilfellum höfðu 

hlutfallslega fleiri íþróttaiðkendur notað munntóbak um ævina og á síðustu 30 dögum 

en þeir sem nær aldrei stunda íþróttir. Á það að vísu bara við um stráka en 

munntóbaksnotkun mældist tiltölulega lítil á meðal stelpna. 

Félagsnámskenningar fjalla um hvernig einstaklingar læra frávikshegðun í 

hópum þar sem hún telst jákvæð og eðlileg sem getur mögulega skýrt að einhverju 

leyti af hverju unglingar í íþróttum nota nef- og munntóbak. Þeir sjá fyrirmyndir sínar 

í íþróttunum nota tóbak og finnst það sjálfum flott. Í kjölfarið hefst slík neysla innan 

hópa yngri íþróttamanna þar sem hegðunin telst jákvæð og lærist innan hópsins. 

Einnig virðist sem nokkurs misskilnings gæti á meðal unglinga um að reyklaust tóbak 

sé ekki skaðlegt heilsu þeirra sem nota það. Í þeim herferðum sem farið hefur verið í 

síðastliðin ár hefur verið bent mikið á þau skaðlegu áhrif sem munntóbak hefur á 
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heilsuna og hvernig það dregur úr því að íþróttamenn geti beitt sér að fullu í 

íþróttagrein sinni. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er því, öfugt við það sem tilgátan gerði ráð fyrir, 

að íþróttiðkun með íþróttafélagi hefur almennt ekki sama forvarnargildi gegn notkun 

munntóbaks og hún hefur á neyslu áfengis og reykingar. Skýrast kemur þetta fram hjá 

strákum í 9. og 10. bekk sem iðka knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik. 

Strákar sem iðka þessar greinar nota munntóbak á sama hátt og jafnvel frekar en þeir 

sem nær aldrei stunda íþróttir með íþróttafélagi. Niðurstöðurnar þurfa ef til vill ekki að 

koma á óvart þegar tillit er tekið til þess að Lýðheilsustöð ásamt Jafningjafræðslunni, 

Knattspyrnusambandi Íslands og Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands hefur reynt að 

sporna við neyslu munntóbaks á meðal ungra íþróttamanna síðastliðin ár. 

Þegar skýringa er leitað á því af hverju munntóbak þrífst í íþróttum unglinga á 

þennan hátt er gott að velta fyrir sér áhrifum fyrirmynda unglinga. Í inngangi kom 

fram að árið 2006 notuðu 26% leikmanna í efstu deild í knattspyrnu munntóbak 

reglulega (Fótbolti.net, 2006). Slík notkun fer oftar en ekki fram á íþróttasvæðum 

félaganna þar sem ungir iðkendur fylgjast með átrúnaðargoðum sínum ganga um með 

tóbak í vörinni. Í kjölfarið fer það þykja flott og eðlilegt atferli að nota tóbak í vörina. 

Því miður virðist svo vera sem að þessar herferðir gegn munntóbaki hafi ekki 

virkað sem skyldi. Mögulega hefur tekist að hindra frekari útbreiðslu munntóbaks á 

meðal unglinga í íþróttum en slíkt er erfitt að sanna. Það sem fram hefur komið er hins 

vegar að næstum einn af hverjum fimm strákum í 9. og 10. bekk sem æfa knattspyrnu, 

handknattleik og körfuknattleik með íþróttafélagi hafa notað munntóbak einu sinni eða 

oftar á ævinni.  

Það hlutfall er alltof hátt og finna þarf leiðir til að sporna gegn notkuninni. 

Leiðir til þess eru til dæmis að banna slíka notkun í íþróttahúsum og í nágrenni þeirra. 

Slíkar reglur þurfa að gilda um alla iðkendur og myndu koma í veg fyrir að unglingar 

sjái eldri iðkendur félagsins nota tóbak í vörina. Skólayfirvöld þurfa einnig að taka 

hart á allri slíkri notkun í skólum og á skólalóðum í samstarfi við foreldra þeirra sem 

verða uppvísir að því að nota tóbak í vörina. 

Foreldrar þurfa einnig að vera í góðum samskiptum sín á milli og leiki grunur á 

að börn þeirra eða annarra noti munntóbak þurfa að vera góð og regluleg samskipti 

þeirra á milli. Síðast en ekki síst þurfa þjálfarar unglinga að vera harðir á því að 

munntóbaksnotkun líðist ekki í þeirra hópi. Skýrar reglur þarf að setja fram og þeir 

sem brjóta reglurnar fái refsingu sem ákveðin er í byrjun hvers tímabils. Með þeim 
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hætti vita allir hvað býður þeirra sem verða uppvísir að notkun munntóbaks. Leiðirnar 

til að sporna við munntóbaksnotkun unglinga í íþróttum eru því nokkuð margar og sé 

viljinn fyrir hendi ætti að vera hægt að draga úr notkuninni með góðu og skipulögðu 

samstarfi á milli íþróttafélaga, skólayfirvalda, foreldra og þjálfara. 

Í upphafi var aðallega leitast við að skoða munntóbaksnotkun en gögnin sýndu 

að neftóbaksnotkun unglinga var í svipuðum farvegi og að regluleg íþróttaiðkun virkar 

ekki nægilega vel sem forvörn gegn neftóbaksneyslu. Sér í lagi á það við stráka í 9. og 

10. bekk líkt og með munntóbak. 

Ástæða er þó til að velta því upp hvort að mögulegt sé að einhverjir þeirra 

unglinga sem sögðust hafa notað neftóbak hafi notað það í vörina því að munntóbak er 

bannað samkvæmt íslenskum lögum (Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002). Eins og áður 

hefur komið fram eru hlutfallslega fáir sem nota innflutt munntóbak og töluvert fleiri 

sem nota íslenskt neftóbak í vörina (Capacent, 2010). Hugsanlega eru því færri sem 

taka tóbak í nefið og fleiri sem taka það í vörina því að í spurningalistanum er spurt 

um notkun neftóbaks og munntóbaks en ekki hvernig notkunin er. 

Áhugavert gæti verið að skoða þetta betur og ein leið til þess er að breyta 

orðalagi spurninga og spyrja hvort nemendur noti tóbak í vörina og í nefið en ekki 

hvort þeir noti munntóbak eða neftóbak. Einnig gæti verið fróðlegt að gera svipaða 

rannsókn og þessa með gögnum fyrir nemendur á framhaldsskólaaldri og sjá hvernig 

þeir þættir sem hér hafa verið til umfjöllunar koma út hjá nemendum árin eftir 

grunnskólann.  
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