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Útdráttur 

Í þessari ritgerð sem er heimildaritgerð er félagsfræðilegu ljósi varpað á það 

forvarnarstarf sem fer fram í Sveitarfélaginu Árborg fyrir aldurshópinn 16 til 

20 ára. Fyrst er fjallað um unglingsárin, þá verjandi þættina fjölskylduna,  

skólastarf, tómstundastarf og íþróttir. Áhættuþættirnir tóbaksneysla, 

áfengisneysla og neysla á ólöglegum fíkniefnum eru þá skoðaðir. Fjallað er um 

skaðsemi þessara efna og skoðuð hver neysla á efnunum hjá þessum 

aldurshópi er, þar er notast við tölur og myndir frá Rannsóknum og Greiningu 

auk upplýsinga frá SÁÁ um fjölda þeirra sem hafa leitað sér aðstoðar vegna 

neyslu sinnar. Þá er fjallað um forvarnarstarf og mikilvægi þess. Fjallað er um 

forvarnarstarfið í Fjölbrautarskóla Suðurlands á Selfossi. Forvarnarstarf á 

vegum Sveitafélagsins Árborgar er svo kynnt. Að því loknu kemur að 

umfjöllun um klassískar kenningar í félagfræði um frávikshegðun. Að síðustu 

verða þessir þættir dregnir saman. 
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Formáli  

Tíminn sem hefur farið í ritgerðarskrifin, undirbúning þeirra og upplýsingaöflun er búinn að 

vera spennandi og lærdómsríkur. Ég hef þurft að fara vel útúr þægindarhringnum mínum og 

láta reyna vel á mig. Svo þetta er búið að vera mjög þroskandi ferli. Hugmyndirnar fyrir 

ritgerðina hafa komið á ólíklegustu stöðum. Í biðröðinni í matvöruversluninni, þegar ég hef 

verið að sinna heimilisverkunum og jafnvel eftir að komið er upp í rúm. Minnismiðarnir sem 

ég hef skrifað eru orðnir ótal margir og margir hverjir mjög skrautlegir. – Þannig er það þegar 

maður skrifar um efni sem maður hefur áhuga á.        

 Það sem ég hef meðal annars lært í þessu öllu saman er hversu erfitt það getur verið að 

safna gögnum og einnig hversu erfitt getur verið að nálgast gögn sem til eru nú þegar. Þar af 

leiðandi hafa stefnubreytingarnar verið nokkrar en hér er loksins komin afraskstur erfiðisins. 

Þar sem ég byrja algerlega á byrjuninni. Ritgerðarskrifin hafa ennfremur orðið mér hvatning 

til áframhaldandi náms á þessu sviði, svo ég geti skoðað þessi mál betur. 

 Draumurinn er að nýta þá þekkingu sem ég hef fengið með námi mínu í Félagsfræði í 

Háskóla Íslands til að bæta og hafa áhrif á samfélagið sem ég bý í. Vonandi er þetta fyrsta 

skrefið í þá átt, þegar ég fjalla um forvarnarstarf í Sveitarfélaginu Árborg fyrir aldurshópinn 

16 ára og eldri.              

 Ég vil þakka Þórólfi Þórlindssyni, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, fyrir góða 

leiðsögn við gerð verkefnisins. Karli V. Matthíassyni fyrir prófarkalestur og loks fjölskyldu 

minni fyrir hvatningu, stuðning og þolinmæði sem þau sýndu á meðan á vinnu við 

lokaverkefnið stóð. 
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1. Inngangur            

 Forvarnarstarf unglinga er vinsælt umfjöllunarefni í samfélagi okkar. Skiptir það starf miklu 

máli enda fjallar það um þá einstaklinga sem bera eiga samfélag framtíðarinnar uppi og er því 

mikilvægt að líf þeirra sem virkir samfélagsþegnar hefjist á sem bestu nótum. Sérhver sá sem 

fer illa útúr heimi fíkniefna er einum of mikið. Samstaða er um það viðhorf í samfélaginu. 

 Nota má máltækið um að betra sé að byrgja brunninn áður en barnið dettur ofan í hann í 

þessu sambandi. Að þessu sögðu verður að minnast á það að einstaklingar teljast ekki 

sjálfráða á Íslandi fyrr en átján ára og ætti því að vera sjálfsagt að forvarnarstarf beinist að 

þeim að minnsta kosti þar til þeir ná átján ára aldri. Það er hins vegar ekki svo langt síðan 

athygli manna fór að beinast að aldurshópinum 16-20 ára.      

 Eins og fjallað verður um hér að neðan þá er staðreyndin sú að forvarnarstarf hefur að 

mestu beinst að nemendum grunnskóla en minna hefur farið fyrir starfinu fyrir nemendur 

framhaldsskóla. Má leiða líkum að því að það skýri alla vega að hluta til þann mun sem er á 

neyslu áfengis- og vímuefna á milli hópanna.         

 Með tilkomu ungmennahúsa hefur þó eitthvað breyst með forvarnarstarfið fyrir eldri hópinn 

en nauðsynlegt er að skoða það vel hvort að forvarnarstarfið þar skili einhverju að ráði. 

Stundum virðist sem svo að úr fáu sé að velja fyrir þennan aldurshóp í tengslum við 

skemmtanir og fara þær því oft að snúast í kringum það að komast í vímu. Ungmennahúsin 

eiga að koma með fjölbreyttari valmöguleika.        

 Miklu máli skiptir að forvarnarvinna sé byggð á traustum grunni rannsókna og virðist vera 

sem svo sé hér á landi. Ekki er síður mikilvægt að mat á því hverju starfið skili fari reglulega 

fram. Samfélagið er í sífelldri mótun og er því augljóst að breyta þurfi um stefnu í þessum 

málum sem og öðrum í samræmi við breytingar samfélagsins.     

 Í þessari ritgerð verður sjónum beint að því forvarnarstarfi sem er í gangi í Sveitarfélaginu 

Árborg fyrir aldurshópinn 16-20 ára. Þá sérstaklega ungmennahúsið Pakkhúsið og 

íþróttaakademíur Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu) og Sveitafélagsins Árborgar.  

 Aldurshópurinn sem er til skoðunar, 16-20 ára, er hópur ungmenna sem er sífellt vinnur að 

því að verða sjálfstæðari, að læra að standa á eigin fótum. Má þá segja að ungmennahúsið og 

íþróttaakademíur Fjölbrautaskóla Suðurlands ættu að vera góður vettvangur fyrir þetta unga 

fólk til taka fyrstu skrefin í átt til heilbrigðs lífsstíls. Þarna kemur inn mikilvægt 

félagsmótunarafl sem væri dæmi um jákvætt félagslegt taumhald.   

 Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa félagsfræðilegu ljósi á forvarnarstarf fyrir aldurshópinn 

16-20 ára í sveitarfélaginu Árborg. Til að leysa þetta verkefni verður fyrst fjallað á almennan 
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hátt um unglingsárin, verjandi þættina fjölskylduna, tómstundastarf, íþróttir og skólastarf. 

Áhættuþættirnir eru svo teknir til umfjöllunar. Það er að segja  tóbaksneysla, áfengisneysla og 

neysla ólöglegra fíkniefna, þá helst kannabisneysla og neysla amfetamíns. Til að varpa ljósi á 

notkun þessara efna verður fjallað um skaðsemi þeirra. Einnig verða notaðar upplýsingar um 

neysluna frá Rannsóknum og greiningu. En nýjustu gögn um neyslu þessa aldurshóps eru frá 

árinu 2007. Þá verða skoðaðar tölur um fjölda þeirra sem hafa leitað sér aðstoðar vegna 

neyslu sinnar hjá SÁÁ. Að því loknu verður fjallað um forvarnarstarf og mikilvægi þess. 

Fjallað verður um forvarnarstarfið í Fjölbrautarskóla Suðurlands á Selfossi. Forvarnarstarf á 

vegum Sveitafélagsins Árborgar verður svo kynnt. Að því loknu verður fjallað um klassískar 

kenningar í félagfræði um frávikshegðun, en það eru kenningar frá Emile Durkheim, Travis 

Hirschi og Edwin Sutherland. Þeir eiga það sameiginlegt að hafa allir fjallað um 

frávikshegðun í skrifum sínum.   
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2. Verjandi þættir            

 Áður fyrr voru unglingsárin ekki sérstakt æviskeið eins og þau eru í dag. Skiptist þá ævi 

hvers einstaklings í barnæsku og fullorðinsár. Taldi Frakkinn Philippe Ariés að hugtakið 

unglingsár hafi orðið til í upphafi átjándu aldar.        

 Með iðnvæðingunni og nútímalegri framleiðsluháttum tók skólaganga barna að lengjast. Að 

skólagöngu lokinni kom tímabil fyrir unglinga til þess að undirbúa sig undir fullorðinsárin. Á 

Íslandi urðu unglingsárin til sem sérstakt æviskeið í upphafi tuttugustu aldar (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 2000). Í dag eru unglingsárin algerlega afmarkað æviskeið í lífi hvers 

einstaklings. Tímabil sem einkennist af breytingum, aukinni ábyrgð, auknum réttindum og 

skyldum. Þessum árum fylgja mörg tækifæri en einnig margar freistingar (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1998). Skilgreina má þetta skeið sem tímabil þróunar frá ósjálfstæði og 

valdleysi barnæskunnar til sjálfstæðis og sjálfræðis fullorðinsáranna.    

 Tímabil unglingsáranna er sífellt að lengjast. Erfitt er þó að skilgreina algerlega upphaf og 

endi þeirra. Má nefna í þessu sambandi að unglingar teljast sjálfráða 18 ára en 

áfengiskaupaaldur er miðaður við 20 ár. Má rekja lengingu tímabilsins meðal annars til 

aukinnar kröfu um menntun og seinkun þess að þessi hópur fari út á vinnumarkaðinn. Þess 

vegna er mikilvægt að skapa þessum hópi sem flest og best tækifæri til þess að þroska 

hæfileika sína á sem flestum sviðum (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000).   

 Hefur sýnt sig að mestur árangur náist í forvörnum með því að draga úr þekktum 

áhættuþáttum vímuefnanotkunar, en um leið að styrkja verjandi þætti svo sem mikilvægi 

foreldra, skóla og annarra stofnana í nærsamfélagi unglinga.    

 Verjandi þættir fyrir áhættuhegðun unglinga eru þó nokkrir, þar sem margir þættir spila 

saman. Má þá nefna áhrif foreldra, tómstundastarfs, íþrótta og skólastarfs. En nánar verður 

fjallað um þá þætti hér að neðan. Erfitt væri að réttlæta það í ritgerð sem þessari að sleppa því 

að fjalla um áhrif jafningjahópsins á frávikshegðun unglinga og verður því reynt að gera þeim 

þætti skil hér. En áhrif jafningjahópsins er sá þáttur sem jafnan er talinn vega hvað þyngst 

varðandi vímuefnaneyslu unglinga (Þórólfur Þórlindssono.fl., 1998). Rannsóknir hafa leitt 

það í ljós að eftir því sem jafningjahópurinn spilar stærri þátt í lífi unglings, því líklegri er 

hann til þess að uppfylla væntingar hópsins sem hann tilheyrir. Geta væntingar hópsins til 

hegðunnar unglingsins því leitt hann til þess að sýna af sér óæskilega hegðun eins og 

vímuefnaneyslu. Eftir því sem unglingar verja meiri tíma með vinahópnum og eftir því sem 

viðhorf til vímuefna hópsins eru jákvæðari því meiri líkur eru á að unglingur sem tilheyri 

hópnum taki einnig þátt í hegðuninni (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998).  
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Hópar sem byggjast í kringum skipulagt tómstundastarf geta virkað sem hindrun fyrir 

vímuefnaneyslu jafnvel þó einstaklingurinn sé í nánum tengslum við jafningja sem nota 

vímuefni. Unglingar sem taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi eða íþróttum eru ólíklegri til 

þess að nota vímuefni (Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2006). Hér kemur því í 

ljós bæði mikilvægi jafningjahópsins og mikilvægi þess að hóparnir byggist í kringum 

skipulagt tómstundastarf. Þess vegna er mikilvægt að ná jafningjahópunum saman inn í þá 

starfsemi sem fer fram í sveitarfélaginu og virkja þannig jafningjahópinn.   

 Hér verður fjallað um þátt foreldra sem verjandi þáttar þá eru kynntir þætti sem hafa sannað 

gildi sitt sem forvarnir, það eru tómstundastarf íþróttaiðkun. Fjallað er aðeins um rannsóknir á 

því sviði. Ókostur er að margar þeirra rannsókna sem vísað er í eru rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á grunnskólanemum en þegar ekki eru til gögn um unglinga á framhaldskólastigi 

verður að skoða það sem til er um efnið. Að þeirri umfjöllun lokinni er fjallað um mikilvægi 

skólastarfs sem verjandi þáttar. 

 

 

2.1 Foreldrar 

 Fjölskyldan er yfirleitt talin mikilvægasta undirstöðueining samfélagsins. Aðstæður sem 

barn býr við fyrstu æviárin hefur mikil áhrif á lífshlaup þess í framtíðinni. Innan fjölskyldna 

læra börn hvernig samskipti við aðra eiga að fara fram. Auk þess mótast þar hið 

tilfinningalega og félagslega skjól sem öllum er nauðsynlegt (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 

2003).              

 Aðhald, eftirlit og tími sem er varið með fjölskyldu skiptir miklu máli. Sýna niðurstöður 

rannsókna að unglingar sem verja miklum tíma með fjölskyldu eru ólíklegri en þeir unglingar 

sem verja litlum tíma til þess að reykja eða neyta vímuefna. Einnig að þeir unglingar sem eiga 

foreldra sem veita aðhald og eftirlit séu ólíklegri til þess sama heldur en unglingar sem ekki fá 

slíkt aðhald og eftirlit að heiman (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998).    

 Rannsóknir hafa sýnt að þeir unglingar sem verja miklum tíma með foreldrum sínum og 

tengjast þeim vel eru ólíklegri en aðrir unglingar til að leiðast út í vímuefnanotkun lendi þeir í 

félagsskap þar sem vímuefnanotkun er algeng. Einnig hefur komið í ljós að á aldrinum 14 til 

18 ára eru unglingar hvað líklegastir til að sýna áhættuhegðun. Á þessu tímabili byrja flestir 

að reykja, drekka áfengi og neyta vímuefna (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). 

Nauðsynlegt er að foreldrar geri sér grein fyrir mikilvægi þessara tengsla, allt frá fyrstu 

æviárunum og að þau haldi áfram að rækta tengslin við unglinganna þar til þau eru orðin 
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sjálfstæð. Áhugavert væri að sjá hver viðhorf foreldra í Sveitarfélaginu Árborg til 

vímuefnaneyslu aldurshópsins 16-20 ára er og eins hvernig foreldrarnir birtast börnum sínum 

sem fyrirmynd. Því ljóst er að þessir þættir skipta í þessu samhengi öllu miklu máli. 

 

 

2.2 Tómstundastarf             

 Skipulagt tómstundastarf fyrir unglinga má rekja til þriggja þátta. Þar sem fyrst má nefna 

þær þjóðfélagsbreytingar sem verða til þess að unglingsárin eru skilgreind sem sérstakt 

æviskeið, þá má nefna mikilvægi skemmtanagildis starfsins og að lokum hversu mikilvægt 

uppeldislegtgildi það starf hefur, þar á meðal í tilliti til forvarna (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

2000). Rannsóknir á grunnskólanemum hafa sýnt fram á að tómstundastarf sem er skipulagt 

og í höndum á ábyrgum aðila dragi úr líkum á því að ungmenni tileinki sér lífsstíl sem 

einkennist af neikvæðu atferli eins og neyslu vímuefna. Það sé meðal annars vegna þess að 

þessir ábyrgu aðilar standi vörð um hefðbundin gildi og viðmið (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

1998; Árni Guðmundsson, 2001). Þá hafa rannsóknir sýnt að óskipulagðar frístundir sem eru 

ekki í umsjá ábyrgra aðila, eins og það að fara reglulega í partí eða í bæinn að kvöldi til, hafi í 

för með sér aukar líkur á vímuefnanotkun (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Rannsóknir á 

nemendum framhaldsskóla hafa sýnt að þeir sem stunda skipulagt frístundastarf hætta síður í 

námi og standa sig einnig betur í því en þeir sem ekki stunda slíkt starf (Svandís Nína 

Jónsdóttir o.fl., 2003).            

 Mikið brottfall verður úr félags- og tómstundastarfi hjá unglingum eftir að þau koma í 

framhaldsskóla. Taka 64% nemenda grunnskóla þátt í skipulögðu tómstundastarfi nokkrum 

sinnum í mánuði eða oftar. Tölurnar fyrir framhaldsskólanema á aldrinum 16-19 ára segja 

hins vegar að einungis 46% taki þátt í skipulögðu félags- og tómstundastarfi. Þegar einungis 

eru skoðaðar tölur fyrir félagsmiðstöðvar kemur í ljós að 36% grunnskólanema sækja þær 

nokkrum sinnum í mánuði eða oftar en einungis 11% framhaldsskólanema. Taka verður þó 

tillit til þess að þessar tölur eru frá árinu 2003, en eftir þann tíma hafa mörg ungmennahús 

tekið til starfa og má því ætla að þessar tölur hafi eitthvað breyst 

(Menntamálaráðuneytið,2003).         

 Mikilvægt er að grípa í taumana og koma eins mikið og hægt er í veg fyrir þetta mikla 

brottfall úr tómstundastarfinu eftir að unglingar komast á framhaldsskólaaldurinn. Ekki er 

öruggt að nóg sé að opna flotta aðstöðu í samfélaginu fyrir þennan hóp, þarna þarf að fara 

fram eitthvað sem höfðar til hópsins og er skemmtilegt og eins og fram kom að ofan er 
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mikilvægt að virkja einnig jafningjahópana til þess að nota þá aðstöðu sem þarna til þess að 

koma saman á.           

 Ungmennahúsið Pakkhúsið á Selfossi er dæmi um skipulagt tómstundastarf fyrir þennan 

aldurshóp í sveitarfélaginu. Nánar verður fjallað um starfsemina þar hér að neðan.  

 

 

2.3 Íþróttir             

 Engum blöðum er um það að fletta að íþróttaiðkun og annars konar líkamleg hreyfing hefur 

margvísleg jákvæð áhrif á líf og líðan og unglinga. En sífellt er meiri áhersla lögð á 

heilbrigðan lífsstíl þar sem hreyfing er talin eitt af lykilatriðum. Má meðal annars rekja það til 

heilbrigðisógnarinnar sem stafar af ofþyngd og offitu.  Þátttaka í íþróttum hefur góð 

uppeldisleg áhrif á fólk, eflir sjálfstraust, þor og kjark (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). 

 Það sem rannsóknir hafa sýnt fram á er að íþróttaiðkun, hreyfing og heilsurækt hafi önnur 

jákvæð áhrif í lífi unglinga aðra en heilsufarslegan ávinning. Til dæmis hefur verið sýnt fram 

á að hreyfing og þjálfun líkamans tengist námsárangri með jákvæðum hætti (Inga Dóra 

Sigfúsdóttir o.fl. 2006) og að unglingar sem stunda íþróttir reglulega séu líklegri til að líða 

betur en öðrum unglingum (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2006). Fjöldi rannsókna hafa 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; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). 

Einnig hefur það komið í ljós að íþróttir sem eru stundaðar undir eftirliti ábyrgra aðila, eins og 

íþróttaþjálfara eða leiðbeinanda, draga enn frekar úr líkum á áhættuhegðun eins og neyslu 

vímuefna (Moore og Werch, 2005).        

 Rannsóknir sýna einnig að unglingar í framhaldsskóla sem stunda íþróttir hætta síður í námi 

og standa sig einnig betur í því en þeir sem ekki stunda íþróttir (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 

2003). Rannsóknirnar hafa aðallega skoðað samband íþróttaiðkunar, reykinga og neyslu 

áfengis. Varpa þær þannig ljósi á það hvernig skipulagt íþróttastarf getur gagnast í 

forvarnarstarfi.             

 Eitt áhyggjuefni varðandi íþróttaiðkun aldurshópsins eldri en 16 ára er brottfall úr íþróttum 

en við lok grunnskólans byrjar iðkendum í íþróttum að fækka og við sautján ára aldur hefur 

iðkendum fækkað töluvert (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009).     

 Rannsóknir hafa sýnt að ástæða brottfalls úr íþróttum hjá  þessum aldurshópi sé helst að 

rekja til að unglingarnir hafi misst áhuga en einnig að stórum hluta vegna tímaskorts (Álfgeir 
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Logi Kristjánsson o.fl., 2005).         

 Íþróttaakademíur FSu eru dæmi um íþróttir sem fara fram undir stjórn ábyrgra aðila og 

verður nánar fjallað um þær hér að neðan.  

 

 

2.4 Skólastarf        

 Vímuefnaneysla og skólastarf eiga enga samleið, það sýna rannsóknir svart á hvítu. 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1998). Skólastarf er í raun forvörn í sjálfu sér því rannsóknir hafa 

sýnt mikilvægi skólastarfs sem verjandi þáttar í tilliti til vímuefnaneyslu. Þá kemur í ljós að 

tengsl unglinga við nám og skóla skiptir miklu máli í tengslum við tóbaks- og fíkniefnanotkun 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1998).  Í skólanum öðlast ungmenni bæði þekkingu og hæfni auk 

grunns til frekara náms, einnig auðvelda tengslin við skólann þeim að fylgja viðmiðum og 

gildum samfélagsins. Ungt fólk sem hættir í framhaldssnámi virðist ekki hafa sterk tengsl við 

stofnanir og hópa samfélagsins. Andleg heilsa þessa hóps er einnig verri en þeirra sem sækja 

nám í framhaldsskólum. Þá leiða rannsóknir einnig í ljós að vímuefnaneysla hópsins sem 

stendur utan framhaldsskóla er meiri en þeirra sem stunda nám í framhaldsskólum.  (Svandís 

Nína Jónsdóttir o.fl., 2003).         

 Þó svo að það eitt að sækja skóla hafi þessi jákvæðu áhrif sinna framhaldsskólar ekki aðeins 

fræðsluhlutverki heldur fara þeir einnig með ákveðið uppeldishlutverk gagnvart nemendum 

sínum. Þá er áhersla lögð á það í lögum um framhaldsskóla að framhaldsskólar eigi að hvetja 

til heilbrigðs lífernis og heilsuræktar nemenda og að framhaldsskólar eigi að setja sér stefnu 

um forvarnir. (Lög um framhaldsskóla. Nr. 92/2008).    

 Skólinn er sá staður sem ungmennin verja hvað mestum tíma í, hann er í raun vinnustaður 

þeirra. Þar af leiðandi er augljóst hve mikilvægt er að þar sé haldið uppi góðum gildum um 

heilbrigðan lífsstíl. Skólinn er í raun samfélag útaf fyrir sig en spennandi væri að skoða 

möguleikana á því að auka samstarf við þær stofnanir sveitafélagsins sem einnig vilja stuðla 

að heilbrigðum lífsstíl. Þannig mætti hámarka forvarnaráhrif þessara stofnanna. Nánar verður 

fjallað um forvarnarstarfið sem fer fram í framhaldsskóla Suðurlands hér að neðan. 
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3. Áhættuþættir           

 Áhættuþættir unglingsáranna eru nokkrir og spila þeir oft saman. Hér verður fjallað um 

áhættuþættina tóbaks- og vímuefnaneyslu. Vímuefnaneysla unglinga er ekki nýtt vandamál. 

Lengi hafa unglingar gert tilraunir með vímuefni. Áhugi þeirra á vímuefnum hefur hins vegar 

aldrei verið meiri en undanfarin 10 ár.  Birtist hann í jákvæðum viðhorfum þeirra gagnvart 

neyslunni. Framboð á vímuefnunum hefur líka stöðugt vaxið.  Þegar aukið framboð og aukinn 

áhugi unglinga á vímuefnum fara saman láta afleiðingarnar ekki á sér standa.  

 Umræða sem vekur áhuga þessa hóps á að nota vímuefni, þá sérstaklega kannabisefni, á 

greiðan aðgang inn í flesta fjölmiðla auk þess sem hún er mikil á internetinu. Ofan á þetta 

bætist svo skemmtanaiðnaður sem er hliðhollur vímuefnum (Morgunblaðið, 2011; SÁÁ, 

2010).              

 Þegar skoðaðar eru tölur frá SÁÁ, fyrir einstaklinga yngri en 20 ára kemur í ljós að frá árinu 

1980 til ársins 2002 fjölgar unglingunum bæði tölulega og hlutfallslega í sjúklingahópi á 

Vogi. Frá árinu 2002 hefur svo unglingum stöðugt fækkað sem leita sér aðstoðar (SÁÁ, 

2010). Er sá árangur meðal annars rakinn til áhrifa forvarnarstarfs.   

 Reyndar geta ýmsar breytur komið hér inn eins og til dæmis aðrar meðferðarstöðvar, bein 

innganga í AA-samtökin án milligöngu SÁÁ eða annarra meðfrerðarstöðva. Svo má vera að 

neyslan hafi breyst þannig að neytandin helst lengur í neyslunni .   

 Fjöldi einstaklinga sem leitar meðferðar verður þrátt fyrir lækkun að teljast nokkuð mikill. 

Má þá nefna að árið 2007 leituðu 219 einstaklingar, 19 ára og yngri meðferðar á Vogi, Árið 

2008 voru það 212 einstaklingar og 208 einstaklingar árið 2009. Það ár voru heildarinnritanir 

2219, voru því í 13,4% tilvika einstaklingar yngri en 19 ára. Mjög algengt er að einstaklingar 

komi í fyrsta sinn inn á Vog á aldursbilinu 16-20 ára. Frá árinu 1977 til ársins 2009 komu 

6.392 einstaklingar, yngri en 19 ára inn á Vog.  Að meðaltali um 200 á ári.   

 Þegar skoðað er hverskonar efni ungmennin sem koma í meðferð nota kemur í ljós að um 

96% unglinganna á Vogi höfðu notað ólögleg vímuefni einu sinni eða oftar árið 2009. Það 

sýnir svart á hvítu hversu mikið er til í rannsóknum sem sýna að ákveðin mynstur eru í því 

hvernig ungmenni ánetjast vímuefnum. En rannsóknir sýna að þeir sem reykja tóbak séu 

líklegri til þess að neyta áfengis. Einnig sýna þær að þeir sem reykja tóbak daglega séu 

líklegri en þeir sem ekki gera það til þess að reykja hass (SÁÁ, 2010; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003).         

 Þegar litið er til þess hvaða efni ungmennin eru að leita sér að meðferð gegn kemur í ljós að 

áfengisfíkn er fyrsta og aðalsjúkdómsgreiningin sem unglingarnir fá í 31% tilvika. 10% fá 
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áfengisgreininguna eina og sér, en 21% fá aðra vímuefnagreiningu með áfengisgreiningunni.  

Vímuefnaneysla ungmennana er þó frekar blönduð (SÁÁ, 2010).    

 Hér á eftir koma upplýsingar um tóbak, áfengi, kannabis, amfetamín og önnur ólögleg 

vímuefni. Þegar fjallað er um neyslu á tóbaki, áfengi og ólöglegu vímuefnunum er verið að 

skoða tölur frá 2007. Svo það eru tölur frá því áður en Ungmennahúsið Pakkhúsið var opnað. 

Tölurnar og myndirnar koma úr skýrslu Rannsókna og greiningar (2008). En sú skýrsla var 

unnin með spurningalistum sem lagðir voru fyrir í 30 framhaldsskólum landsins, meðal 

annars í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Með því að skoða þær upplýsingar með tölum frá SÁÁ 

er reynt að varpa ljósi á bæði neysluna og alvarleika málsins.    

 Skoðuð er neysla á landsvísu en ekki var mögulegt að nálgast gögn sem eingöngu snéru að 

ungmennum Árborgar, né heldur nemendum Fjölbrautaskóla Suðurlands. Þrátt fyrir þessa 

galla ættu tölurnar að varpa einhverju ljósi á vímuefnavandann. 

 

 

3.1 Tóbak  

Nikótín í tóbaki veldur hvorki vímu né fíkn en er sérlega ávanabindandi. Eituráhrif tóbaks 

verða ekki rakin til nikótínsins sjálfs heldur annara efna í tóbaksvörunni. Þeir sem nota tóbak 

tala gjarnan um að neysla þess dragi úr syfju, auðveldi þeim að hugsa, leysa verkefni og gefi 

vellíðan. Hins vegar eru eituráhrif af völdum tóbaks sem leitt geta til langvarandi veikinda eða 

dauða til dæmis hjarta og æðasjúkdómar, sjúkdómar í öndunarfærum og krabbamein (Þorkell 

Jóhannesson, 2001).  
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Mynd 1. Hlutfall stráka og stelpna í framhaldsskólum á Íslandi árin 2000, 2004 og 2007 

sem segjast reykja sígarettur daglega. 

      (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2008; 13). 

 

Eins og myndin sýnir þá er lækkun hjá báðum aldurshópunum og hjá báðum kynjum frá 

könnunum áranna áður. Þrátt fyrir lækkun þá reyktu árið 2007, 13,9% drengja undir 18 ára 

daglega og 18,5% drengja eldri en 18 ára. 12,8% stelpna yngri en 18 ára reyktu daglega og 

19,9% stelpna eldri en 18 ára.        

 Hugsanlegt er að lækkunina milli ára megi að einhverju leyti rekja til forvarnarstarfs en 

einnig hugsanlega til þess að neysla á munn- og neftóbaki jókst. Þegar skoðuð er munn- og 

neftóbaksnotkun kemur í ljós að strákar voru líklegri en stelpur til þess að nota munn- eða 

neftóbak. Það er hópurinn eldri en 18 ára hjá strákum sem nota efnin helst. Þegar teknar eru 

saman tölunar frá 2007 fyrir bæði kynin og alla báða aldurshópana kemur í ljós að 15% höfðu 

notað munntóbak einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga og 21,7% neftóbak. Þeir sem höfðu 

notað munntóbak þrisvar sinnum eða oftar síðustu 30 daga voru tæp 10% en um 11% sem 

notuðu neftóbak. (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2010).     

 Þetta er því þó nokkur fjöldi sem notaði tóbak. Mikilvægt er að skoða hvernig þessum 

málum er háttað í dag hjá nemendum Fjölbrautarskóla Suðurlands. Þá mætti sjá hver staðan er 

hjá þeim hóp í dag og mögulegt væri að bregðast við þeim upplýsingum. 
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3.2 Áfengi  

Frá örófi alda hafa vímuefni fylgt mannkyninu. Oft er neysla þeirra tengd menningunni og 

er til dæmis álitið sem svo að áfengi hafi jákvæð áhrif á samskipti fólks og eru þau því oft 

notuð til að hrista hópa af fólki saman. Víma undir áhrifum áfengis er oft notuð sem afsökun 

fyrir óæskilega hegðun. Áfengi er það vímuefni sem er algengast í samfélaginu og jafnframt 

það efni sem mest jákvæðni er fyrir.  Mikilvægt er að lágmarka þann skaða sem þau valda í 

samfélaginu (Helgi Gunnlaugsson, 2001).       

 Skaðleg áhrif af ofneyslu áfengis eru bæði af líkamlegum og sálrænum toga. Ljóst er að 

ofneysla áfengis er mjög kostnaðarsöm fyrir samfélagið til dæmis vegna slysa, afbrota, 

sjálfsvíga, vinnutaps, umferðaslysa og meðferða fyrir þann hóp sem þarf slíkri þjónustu að 

halda (SÁÁ, e.d.; Sigurlína Davíðsdóttir, 2001; Árni Guðmundsson, 2001).   

 Sem ástæður þess að hafa áhyggjur af notkun unglinga á áfengi og fíkniefnum má nefna þá 

staðreynd að því lengur sem notkun áfengis er frestað, minnka líkur á því að áfengissýki 

þróist. Einnig má nefna aukningu ungs fólks, undir 20 ára, sem hefur þurft að leita sér 

aðstoðar vegna fíknar sinnar á Vogi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2001).  En í 31% tilvika er áfengi 

aðalvandi unglinga sem leita meðferðar þar (SÁÁ, 2010).     

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

tuttugu ára aldri áfengi (Áfengislög nr. 75/2007). Engu að síður er ljóst að þessi hópur nær að 

verða sér úti um áfengi. Í rannsókninni frá 2007 kom í ljós að mjög stór hópur unglinganna 

hafði neytt áfengis einu sinni eða oftar um ævina eða tæp 80% drengja undir 18 ára og um 

94% stráka eldri en 18 ára. Um 85% stelpna undir 18 ára hafði drukkið áfengi einu sinni eða 

oftar um ævina og tæp 96% stelpna eldri en 18 ára. 
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Mynd 2. Hlutfall stráka og stelpna í framhaldsskólum á Ísandi árið 2007 sem hafa neytt 

áfengis einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga. 

(Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl.,2008; 17). 

 

Þegar neysla á áfengi síðustu 30 daga er skoðuð kemur í ljós meiri munur á neyslu 

aldurshópanna. Mjög stór hluti ungmennanna 18 ára og eldri hafði neytt áfengis eða 81,3% 

strákanna og 82,5% stelpnanna. 
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Mynd 3. Hlutfall stráka og stelpna í framhaldsskólum á Íslandi sem hafa orðið ölvuð einu 

sinni eða oftar síðastliðna 30 daga, árin 2000, 2004 og 2007. 

(Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2008; 19). 

 

Á myndinni má sjá aukningu í hópi 18 ára og eldri hjá báðum kynjunum frá árinu 2000 til 

2007 en lækkun hjá aldurshópinum 18 ára og yngri. Tölurnar frá 2007 fyrir 18 ára og eldri 

sýna að tæp 75% stráka höfðu orðið ölvaðir síðustu 30 daga og um 71% stelpnanna. Það 

verður að teljast hátt hlutfall. Þá sést að um 56% stelpna undir 18 ára og um 50% strákanna 

höfðu orðið ölvuð síðustu 30 daga.          

 Eins og þessar tölur bera með sér þá er áfengisneysla ungmenna mikil eftir að þau komast á 

framhaldsskólaaldur. Skiptir þar miklu máli jákvætt viðhorf ungmennanna til áfengisneyslu. 

Nánast er gert ráð fyrir því að ungmenni hefji áfengisneyslu á framhaldsskólaaldri. Ljóst er að 

margir þurfa einnig að leita sér hjálpar vegna áfengisfíknar. En neysla áfengis hefur mjög 

líklega neikvæð áhrif á sambönd og líf þeirra sem ekki sökkva svo langt í neyslunni. Minna 

fer fyrir þeirri umræðu en umræðunni um þá sem sökkva mjög djúpt og einnig minna en fyrir 

umræðunni um það hversu gott og gaman það sé að drekka áfengi og njóta áhrifa þess. 
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3.3 Kannabis  

Kannabis er ein elsta ræktunarjurt mannsins og hefur í gegnum tíðina verið notuð í 

ýmislegt, til dæmis, hampþræði, feita olíu og lyf. Rekja má sögu kannabis sem 

lækningarjurtar til 5000 ára lækningarbókar kínverska keisarans. Kannabis hefur einnig verið 

tengt við ýmsar trúarathafnir meðal annars í Kína og Bandaríkjunum. (Vilhjálmur G. 

Skúlason,2001). Tetrahýdrókannabínól (THC) er vímugefandi efnið í kannabis. Styrkur THC 

í efninu fer eftir uppruna og vaxtaskilyrðum plöntunnar. Kannabis er skipt í nokkra flokka, 

þar eru þeir helstu hass, maríhúana og hassolía. Styrkur THC er mismikill eftir þessum 

flokkum. Mestur er styrkleikinn í hassolíunni, svo hassi en minnstur í maríhúana. Notkun 

kannabis sem vímuefnis má rekja til Mið-Ameríku á síðasta hluta 19. aldar. Neyslan náði til 

Norðurlandanna á árunum 1967-1968 og til Íslands þegar líða tók á 8. áratuginn.  

 Eftir inntöku á litlum skömmtum af THC minnkar geta manna til að fylgja eftir hlutum á 

hreyfingu með augunum og greina ljósmerki. Hreyfingar verða ónákvæmari og þá sérstaklega 

handanna. Minnið verður lélegra og erfitt er fyrir einstaklinga í kannabisvímu að tileinka sér 

tölur og orð. Við áframhaldandi neyslu kannabis getur THC safnast upp í líkanum vegna þess 

að það binst fituvefjum. Neysla á kannabis virðist vera orðin föst í sessi hér á landi (Þorkell 

Jóhannesson, 2001).           

 Neysla á kannabisefnum hefur margs konar áhrif. Hófleg neysla á kannabisefnum hefur í för 

með sér kátínu, málæði, tímaskyn brenglast, dómgreind hrakar, námsgeta minnkar vegna 

skorts á einbeitingu, neytandinn verður upptekinn af sjálfsskoðun, minnið svíkur, svefninn 

brenglast og öll viðbrögð verða hæg.        

 Sálrænar afleiðingar af ofneyslu kannabisefna eru þónokkrar og má þar nefna sem dæmi 

tímabundin geðræn einkenni, ásamt ofsjónum, æstri framkomu, ofsóknaræði og kvíðaköstum. 

Þar sem skynjunin verður brengluð fylgja ýmsar sálrænar truflanir í kjölfarið og slík geðræn 

einkenni reynast stundum ólæknandi. Kannabisneytendur fá oft kvíðaköst, verða ringlaðir og 

verða haldnir ofsóknaræði. Eftir langvarandi kannabis-notkun geta þessi einkenni þróast upp í 

alvarlegar geðtruflanir, eins og geðklofa (Ragnhildur Sverrisdóttir, 1996).   

 Ýmsar ranghugmyndir eru hafðar um kannabisefni, sérstaklega maríhúana, af ungu fólki þar 

sem því er meðal annars haldið fram að þeim fylgi ekki aukaverkanir og ekki sé hægt að verða 

háður því. Dæmið er jafnvel sett þannig upp að það sé ekki eins skaðlegt og tóbak og áfengi 

og sé þess vegna í lagi (Ragnhildur Sverrisdóttir, 1996). Er talið líklegt að ranghugmyndir 

spretti meðal annars uppúr vinsælu sjónvarpsefni frá Bandaríkjunum sem sýna jákvætt 
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viðhorf til efnanna (Morgunblaðið, 2011).        

 Í Ársskýrslu SÁÁ kemur fram að dagleg kannabisneysla er mest áberandi í hópi unglinga og 

er það sem hrekur flesta í meðferð. Kannabisefni eða hass er það ólöglega vímuefni sem 

unglingarnir nota mest og kemur ennfremur fram þar að hass gerir meiri usla í þessum 

aldurshópi en áfengið. Í 48% tilvika er hass aðalvandi unglinganna. Í sjúklingahópi á Vogi eru 

neytendur sem hafa notað efnið daglega í sex mánuði eða lengur og sumir jafnvel í tvö til þrjú 

ár. Afleiðingar sem þau hafa séð eru meðal annars þær að eintsaklingarnir eru algjörlega 

orðnir óvirkir í námi. Þeir fá veruleg fráhvarfseinkenni í meðferðinni sem lýsa sér með 

svefntruflunum, kvíða og óróleika. Þeir eiga erfitt með einbeitningu, hafa lélegt minni og 

hugsunin er oft trufluð. Auk þess hefur um helmingur sjúklinga veruleg þunglyndiseinkenni. 

Árið 2009 greindust 41 stúlka (47%) og 86 piltar (71%) fíkin í hass og höfðu um leið notað 

efnið daglega í sex mánuði eða lengur (SÁÁ, 2010). Vel má sjá á þeim sem leita meðferðar á 

Vogi hvernig kannabis efni ryðja brautina fyrir amfetamín og önnur vímuefni hjá þessum 

aldurshópi.              

 Hér að neðan er mynd sem sýnir þá sem hafa neytt hass þrisvar sinnum eða oftar um ævina. 

En í spurningalistum sem lagðir eru fyrir ungt fólk er oftast spurt um hassneyslu og er hætta á 

því að ekki sé náð alveg utan um umfang neyslunnar því líkur má leiða að því að þeir sem 

reyki maríhúana segðust ekki nota hass. Er sú ályktun byggð á þeim ranghugmyndum sem 

mikið fer fyrir í umræðunni í dag og einnig þeirri staðreynd úr tölum frá lögreglu að algjör 

viðsnúningur hafi orðið í neyslu kannabisefna á síðustu árum. En á árunum 2001 til 2008 var 

meira tekið af hassi en maríhúana. Á árunum 2009 og 2010 varð hinsvegar viðsnúningur og 

seinna árið var hald lagt á 27 kíló af maríhúana en fimmtán kíló af hassi. Á árinu 2011 hafa 

lögreglu- og tollayfirvöld lagt hald á 12.5 kíló af maríhúana en aðeins 124 grömm af hassi 

(Vísir, 2011). 
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Mynd 4. Hlutfall stráka og stelpna í framhaldsskólum á Íslandi árið 2007 sem hafa notað 

hass þrisvar sinnum eða oftar um ævina.       

                                                                  (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2008; 23). 

             

Hér kemur í ljós að stærsti hópur neytenda hass eru strákar eldri en 18 ára en munurinn 

milli aldurshópa er mikill, þannig hafa tæp 21% stráka 18 ára og eldri notað hass þrisvar 

sinnum eða oftar um ævina en um 6% stráka yngri en 18 ára. Neyslan var minni hjá 

stelpunum en rúm 4% stelpna yngri en 18 höfðu notað hass þrisvar sinnum eða oftar á ævinni 

og tæp 14% þeirra sem eru eldri en 18 ára.       

 Eins og sjá má er þetta nokkuð hátt hlutfall sem hefur notað hass þrisvar sinnum eða oftar 

um ævina sem verður að teljast áhyggjuefni í ljósi upplýsinganna að ofan um skaðsemi 

þessara efna og einnig í ljósi þess hve margir þurfa á aðstoð að halda vegna fíknar í þessi efni. 

 

  

3.4 Amfetamín         

 Amfetamín var fyrst framleitt árið 1887. Frá árinu 1935 hefur það verið notað við lækningar 

en verulega hafur dregið úr því eftir að ávanabinding þess kom í ljós. Amfetamín eykur 

vökuvitund, dregur úr matarlyst og örvar öndun og starfsemi hjarta og blóðrásar. Ef óvanir 

taka efnið inn getur það meðal annars valdið óróa, svima, kvíða og svefnleysi. Einnig getur 

neytandinn fundið fyrir rangskynjunum og ranghugmyndum. Fráhvarfseinkenni felast meðal 
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annars í þreytu, órólegum svefni, óværð, miklu hungri og deyfð. Með áframhaldandi notkun á 

amfetamíni verður til þol gagnvart vellíðunartilfinningunni sem lyfinu fylgir og styttist við 

það í geðveikikennt ástand og hegðun (Þorkell Jóhannesson, 2001).  

 Amfetamín er í 17% tilvika helsti vandi unglinga sem sækja sér meðferðar á Vogi (SÁÁ, 

2010).  

 

Mynd 5. Hlutfall stráka og stelpna í framhaldsskólum á Íslandi árið 2007 sem hafa notað 

amfetamín einu sinni eða oftar um ævina. 

(Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2008; 24). 

Myndin sýnir að flestir þeirra sem höfðu notað amfetamín einu sinni eða oftar um ævina eru 

strákar eldri en 18 ára, en 15% þeirra höfðu gert það. 10,4% stelpna eldri en 18 ára höfðu 

neytt efnisins einu sinni eða oftar. Svolítill munur er á þeim sem eru yngri og eldri en 18, en 

rúm 5% stráka yngri en 18 höfðu neytt amfetamíns og tæp 4% stúlkna yngri en 18 ára.  

 

 

3.5 Önnur efni  

Neysla á öðrum vímuefnum er minni en neysla efnanna sem fjallað er um að ofan. Önnur 

efni sem spurt hefur verið um neyslu á í spurningakönnunum eru til dæmis e-töflur, LSD og 

kókaín. Árið 2007 var hlutfall þeirra sem neytt höfðu þessara efna um ævina þannig að um 
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12% stráka eldri en 18 ára höfðu neytt einhverra þessara efna, rúm 8% stelpna 18 ára og eldri 

en um 2,8% stráka yngri en 18 ára og 2,7% stelpna yngri en 18 ára. 

Í gögnum frá SÁÁ (2010) kemur fram að þeir séu fáir í aldurshópinum undir 19 ára sem 

leita sér meðferðar vegna ofneyslu þessara efna. Verður þar af leiðandi ekki fjallað frekar um 

þessi efni. Ekki er öruggt að þessar tölur segi alla söguna því líkur má leiða að því að 

einhverjir leiti sér aðstoðar seinna vegna fíkna af völdum þessara efna og í raun allra efnanna 

sem fjallað er um að ofan. 
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4. Mikilvægi forvarna  

Vegna þess að þessi aldurshópur sem um ræðir, verður sér úti um áfengi og fíkniefni, hefur 

síðan 1998 verið lögð áhersla á gildi forvarna. Þar ber hæst forvarnarstarf í efstu bekkjum 

grunnskóla. Þetta forvarnarstarf virðist hafa skilað umtalsverðum árangri, en sjá má að á 

þessum tíma hefur þeim fækkað úr 42% í 14% sem hafa orðið drukknir sl. 30 daga og úr 17% 

í 6% sem prófað hafa hass (Rannsóknir & greining, 2010).   

 Forvarnarstarfið sem unnið var í efstu bekkjum grunnskóla var í ríkum mæli byggt á öflugu 

rannsóknarstarfi þar sem leitast var við að flétta saman rannsóknum forvarnarstarfi og öflugu 

starfi útí sveitarfélögunum (Inga Dóra Sigfúsdóttir, o.fl., 2008; Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 

1998).           

 Flestar þær rannsóknir sem vísað er í hér að framan beinast að unglingum í grunnskólum. 

Forvarnir og rannsóknir á vímuefnaneyslu í framhaldsskólum hafa mætt afgangi og er því 

minna vitað um stöðu nema í framhaldsskólum en grunnskólum. Þetta má meðal annars sjá 

með því hversu gamlar nýjustu tölurnar fyrir framhaldsskólana eru, frá 2007. Enn minna er 

vitað um hvort og hvernig forvarnarstarf sveitarfélaga skilar sér til 16-20 ára ungmenna. 

 Þegar unglingar hefja nám í framhaldsskólum dregur oft úr því öryggisneti sem hefur fylgt 

þeim í gegnum grunnskólann. Oft minnkar foreldrasamstarf, félagahópurinn og félagslífið 

breytist og oft er á þessum tíma mikið brottfall úr skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Því 

er mikilvægt að nærsamfélagið komi þarna inní. Í skýrslu frá Rannsóknum og greiningu frá 

2008 er bent á mikilvægi þess að meta hvort sú forvarnarvinna sem reynst hefur vel meðal 

nemenda í efstu bekkjum grunnskóla geti nýst meðal framhaldsskólanema (Álfgeir Logi 

Kristjánsson o.fl., 2008).         

 Rannsóknir hafa sýnt að miklar breytingar verða á áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna 

frá því þeir ljúka prófi úr 10. bekk grunnskóla og þar til í nóvember á fyrsta misseri í 

framhaldsskóla (Inga Dóra Sigfúsdóttir, o.fl., 2008; Álfgeir Logi Kristjánsson ofl., 2008). 

Með öðrum orðum þá gerist eitthvað frá því að krakkarnir útskrifast úr grunnskóla og þar til 

þeir ljúka fyrsta misseri í framhaldsskóla sem gerir það að verkum að vímuefnaneysla 

stóreykst.           

 Áhugavert er að skoða rannsóknina á framhaldsskólanemunum frá 2007. Í þeim gögnum má 

vel sjá hversu mikil breyting verður á mynstrinu hjá aldrinum fyrir og eftir 18 ára. Svo 

greinilegt er að ekki er einungis breyting hjá ungmennum eftir að framhaldsskólaganga hefst 

heldur má einnig sjá svolítin mun hjá ungmennum í framhaldsskóla fyrir og eftir 18 ára. Sem 
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styður við þá hugmynd að mikilvægt sé að halda lengur utanum hópinn. Sem dæmi um 

breytingu má nefna að árið 2007 sögðust 56% stelpna undir 18 ára hafa orðið ölvaðar einu 

sinni eða oftar síðustu 30 daga, en 71% þeirra sem voru eldri en 18 ára. Um 50,2% stráka 

yngri en 18 ára höfðu orðið drukknir en 75% þeirra sem voru eldri en 18 ára. 9% stelpna undir 

18 ára höfðu prófað hass einu sinni eða oftar um ævina, en 23% þeirra sem voru eldri en 18. 

12% stráka höfðu prófað hass einu sinni eða oftar um ævina, en 33% þeirra sem voru eldri en 

18 ára (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2008).      

 Sem aðrar ástæður fyrir mikilvægi forvarnarstarfs má nefna að nær öll ungmenni sem koma 

til SÁÁ í meðferð hafa orðið fyrir töfum í skóla vegna vímuefnaneyslu auk þess sem margir 

hafa flosnað upp frá námi. Menntunarskorturinn auk skorts á reynslu og starfsþjálfunar verður 

svo til þess að erfitt er fyrir þennan hóp að fá atvinnu að meðferð lokinni (SÁÁ, 2010). Það er 

dýrt fyrir samfélagið að verða af kröftum þessa hóps og einnig er dýrt að þurfa að sjá þessum 

einstaklingum fyrir lækningu, þjónustu og aðstoð sem þau þurfa á að halda. Svo ekki sé 

minnst á kostnað samfélagsins ef einstaklingar fara út í afbrot. Það að draga úr 

vímuefnaneyslu þessa hóps ætti að vera sjálfsagt baráttuefni í samfélagi þar sem jafn mikil 

umfjöllun fer fram um mikilvægi heilbrigðs lífstíls eins og fer fram hér á landi. 

 

 

4.1 Aðgerðir á sviði fíkniefnamála       

 Aðgerðir á sviði fíkniefnamála snúa ýmist að því að hafa áhrif á framboð fíkniefna en einnig 

að því hafa áhrif á eftirspurn eftir fíkniefnum.                   

 Aðferðirnar sem notaðar eru til þess að hafa áhrif á eftirspurnina má skipta í beinar- og 

óbeinar aðgerðir. Beinu aðgerðirnar snúa að upplýsingastarfi, þess að hvetja fólk til þess að 

nota ekki efnin og aðstoða þá sem hafa misst tök á neyslunni. Þær óbeinu snúa að tilraunum 

til að hafa áhrif á umhverfi og aðstæður sem vitað er að hafa áhrif á áfengis- og 

vímuefnaneyslu.          

 Aðferðum við þessa vinnu má skipta í þrennt: Forvarnir, íhlutun og meðferð. Með 

forvörnum er reynt að ná til þeirra sem hafa lítið eða ekkert neytt vímuefna. Notuð er fræðsla, 

tómstundastarf og fræðsla til foreldra. Það væri dæmi um þá vinnu sem ungmennahúsið 

Pakkhúsið og íþróttaakademíurnar vinna. Með íhlutun er reynt að ná til þeirra sem neyta 

fíkniefna með það í huga að reyna að koma í veg fyrir þróun vandans. Lögð er áhersla á að ná 

sem fyrst til þeirra sem eru í áhættuhópum. Síðasta úrræðið er meðferð, þar sem reynt er að ná 

til þeirra sem eiga í vanda með neyslu sína (FRÆ, e.d. a; Árni Einarsson, 2001).  
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 Hér á eftir verður fjallað um forvarstarf í Sveitarfélaginu Árborg. Vissulega ættu ýmis 

félagasamtök og stofnanir að hafa beint og óbeint áhrif á forvarnargildi fyrir þennan aldurshóp 

en hér verður sjónum beint að þeim forvörnum sem sveitarfélagið Árborg og Fjölbrautaskóli 

Suðurlands (FSu) standa fyrir. Þá er athyglinni helst beint að ungmennahúsinu Pakkhúsinu og 

Íþróttaakademíum FSu. 

 

4.2 Forvarnarstarf unnið af framhaldsskólum     

 Rekja má forvarnarstarf í framhaldsskólum aftur til ársins 1996 þegar ríkisstjórnin 

samþykkti að efla forvarnir gegn notkun áfengis, tóbaks og annarra ávana- og fíkniefna. Með 

forvörnum var átt við víðustu skilgreiningu á orðinu. Meðal annars skyldi leggja áherslu á 

heilbrigðan lífsstíl, aukna sjálfsvirðingu og góðan félagsskap.    

 Hafin var uppbygging á forvarnarsvarfi í framhaldsskólum árið 1997. Skipulagning og 

framkvæmd þess var í höndum Fræðslu og forvarna (FRÆ) í samstarfi við 

menntamálaráðuneytið. Nær þetta samstarfsverkefni nú til 31 skóla á landinu sem taka við 

nemendum að loknu grunnskólanámi.      

 Markmið með starfinu er meðal annars að: Framhaldsskólar setji sér forvarnaráætlun, komi 

sér upp starfshópi og forvarnarfulltrúa; Forvarnir séu hluti af skólastarfinu og að fræðsla sé 

felld í námsgreinar eins og hægt sé. Forvarnarstarf er nú orðið fastur liður í flestum þeim 31 

skóla sem vinna að verkefninu (FRÆ, e.d. b.). Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi er einn af 

þeim 31 skóla sem taka þátt í verkefninu.       

 Verkefninu Heilsuefling og forvarnir í framhaldsskólum (HOFF) var komið á fót árið 2007 

en það er samstarfsverkefni Menntamálaráðuneytis, Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis, 

Lýðheilsustöðvar, Sambands íslenskra framhaldsskólanema og Hagsmunaráðs íslenskra 

framhaldsskóla. Verkefnið hefur þau markmið að stuðla að bættri almennri líðan og heilsu 

nemenda, bæta og efla ráðgjöf við nemendur á sem flestum sviðum sem snerta velferð þeirra 

og hvetja nemendur til að taka ábyrgð á eigin heilsu og stuðla að heilbrigðum og sjálfbærum 

lífsháttum. Mikil áherlsa er lögð á áfengis- og fíkniefnaforvarnir (Menntamálaráðuneytið, 

e.d.). Fjölbrautaskóli Suðurlands er einn þeirra skóla sem tekur þátt í verkefninu. 
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4.2.1 Forvarnarstarf í Fjölbrautaskóla Suðurlands    

 Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi var stofnaður árið 1981 í dag eru um 900 nemendur 

sem sækja skólann í dagskóla. Nemendur koma aðallega úr sveitarfélaginu Árborg og 

nágrannasveitarfélögum en einnig af landinu öllu. Skólinn hefur sett sér forvarnarstefnu þar 

sem markmiðin eru að skólinn stuðli að því að nemendur hans tileinki sér heilbrigðan lífsstíl; 

Efli sjálfsmynd nemenda; Sporni gegn sjálfseyðandi hegðun og að hann leitist við að seinka 

eða koma í veg fyrir neyslu hvers kyns fíkniefna.          

  Leiðir að þessum markmiðum eru meðal annars að skólinn ráði forvarnafulltrúa sem 

móti áætlunina fyrir hvert ár og að árlega fari fram mat á starfinu. Að skólinn móti sér skýrar 

reglur og viðurlög við brotum á þeim. Einnig að skólinn sjái til þess að á engan hátt sé hvatt 

til neyslu tóbaks, áfengis eða annarra vímuefna innan skólans. Þá vilja þau að vímulausum 

skemmtunum á vegum skólans verði fjölgað. Forvarnir og umræða um þær verði þáttur í sem 

flestum áföngum skólans. Þá kemur fram að ein leið sé að ímynd skólaballa verði breytt 

þannig að á engan hátt sé hvatt þar til áfengisneyslu og hún verði ekki sjálfsagður þáttur í 

þessum samkomum  (Fjölbrautaskóli Suðurlands, 2010).    

 Þetta eru allt flott markmið en ákveðið var að leita eftir svörum hjá forvarnarfulltrúa 

skólans, Írisi Þórðardóttur til þess að reyna að komast að því hvernig gangi að fara að 

markmiðunum og eins hvernig mat á afrakstri markmiðana fari fram.   

 Íris talaði um það að mat á árangri á áætlun skólans fari fyrst og fremst fram með gögnum 

frá Rannsóknum og greiningu. Hún talaði um það að skemmtanir á vegum skólans séu 

margar. Má þar nefna sem dæmi kvöldvökur, árlega söngvakeppni, leiksýningar og dansleiki. 

Söngvakeppnin hafi þá breyst frá því að vera fylleríssamkoma í að vera nú 

fjölskylduskemmtun, sem haldin er í íþróttahúsinu Iðu og fari nú ávallt vel fram og sé 

skólanum til mikils sóma. Enda leggist margir á eitt í að gera sýninguna sem glæsilegasta. 

Allar skemmtanir séu vímuefnalausar fyrir utan böllin. Gerð hafi verið tilraun með að hafa 

þau algerlega vímuefnalaus en sú tilraun hafi mistekist.      

 Hún segist hinsvegar sjá mun á neyslu vímuefna á dansleikjum á vegum NFSu eftir að 

tímasetningu þeirra var breytt frá því að vera frá klukkan 23-3 í 22-2. Talaði um að fyrir um 

það bil 6 árum hafi um 90% nemenda verið drukknir á dansleikjunum en giskaði á að um 40-

50% væru það að jafnaði nú. Þá hafi að sama skapi fækkað mjög þeim nemendum sem hafa 

þurft að leita aðstoðar í svokölluðu “dauðaherbergi”. Ef einhverjir þurfi að sofa úr sér 

áfengisvímu í “dauðaherberginu” sé hringt í foreldra þeirra nemenda og þeir sóttir. Þurfa þeir 

þá að koma á fund forvarnarfulltrúans í skólanum dagana á eftir.    

 Varðandi staðsetningu dansleikjanna þá hafa þau verið haldin í ýmsum samkomuhúsum í 
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kringum Selfoss en einnig á vínveitingastöðunum tveim sem starfræktir eru á Selfossi. Talaði 

hún um að þeir staðir hentuðu yfirleitt best meðal annars vegna þess að með því að halda þessi 

böll á Selfossi þyrftu færri en annars að ferðast langar leiðir með rútu. En löngu rútuferðirnar 

hafi í gegnum tímann skilað sér í meiri drykkju því í rútunum sætu unglingarnir að drykkju og 

væru orðnir drukknir þegar þeir kæmu á ballið. Nefndi hún einnig sérstaklega að Hvíta Húsið, 

annar skemmtistaðanna hentaði sérstaklega vel undir böllin vegna þess hvernig húsið sé 

hannað, því þar sé hægt að fylgjast vel með því sem fer fram. Þess sé vel gætt að allt áfengi sé 

fjarlægt af barnum fyrir dansleikina og fari það fram í samráði við lögreglu. Einnig sé mikil 

áhersla lögð á það að skemmtikraftar sjáist ekki neyta vímuefna á sviði.  Hún nefndi einnig 

að FSu sé fyrsti skólinn sem haldi algerlega reyklaus böll og að ekki bæri á neyslu annara 

vímuefna en áfengis þar en að það sé breyting frá því sem var fyrir nokkrum árum. Sagði að 

það væri eitthvað sem hún, dyraverðirnir og lögregla væru sammála um.   

          Gat hún þess einnig að 

samstarf við Pakkhúsið væri eins mikið og opið og mögulegt væri. En að það færi að mestu 

leiti fram í gegnum nemendafélagið. Starfið væri kynnt í skólanum og eins fengju allar 

upplýsingar um viðburði Pakkhússins að hanga uppi í skólanum.   Þá talaði hún um 

hversu fjölbreytt félagsstarf væri í skólanum og nefndi í því sambandi verkefni sem 

Fjölbrautaskólinn tekur þátt í og nefnist “Heilsueflandi framhaldsskólar” en markmið þess 

er að stuðla markvisst að velferð og góðri heilsu framhaldsskólanemenda. Sé það gert í ljósi 

rannsókna sem hafa sýnt að heilsueflandi umhverfi bæti líðan nemenda og stuðli að betri 

násmárangri. Viðfangsefnin eru fjögur, þar sem tengt er saman mikilvægi næringar, 

hreyfingar, geðræktar og lífsstíls. (Fjölbrautaskóli Suðurlands, 2011; Lýðheilsustöð, e.d; Íris 

Þórðardóttir. Munnleg heimild 29. mars 2011).     

 Ljóst er að mikið og gott starf á sviði forvarnarmála fer fram í Fjölbrautaskóla Suðurlands. 

Mjög jákvætt er að tekist hefur að fjölga vímuefnalausum skemmtunum á vegum skólans og 

það að þeir sem standa að böllunum minni neyslu á vímuefnum. Þátttaka skólans í 

“heilsueflandi framhaldsskóla” verkefninu er líka mjög jákvæð þar sem líklegt má telja að það 

sé gott að tvinna vímuefnaforvarnir saman við mikilvægi heilbrigðs lífsstíls. 

 Hins vegar vakna nokkrar spurningar þegar borin eru saman markmið og stefna skólans við 

svör forvarnarfulltrúans. Í markmiðum segir til dæmis skýrt að ekki skuli hvatt til 

vímuefnaneyslu og kemur einnig fram að ímynd skólaballa eigi að breyta þannig að á engan 

hátt sé hvatt þar til áfengisneyslu og hún verði ekki sjálfsagður þáttur í þeim samkomum. En 

ljóst er að horft er framhjá drykkjunni svo fremi sem nemendurnir eru ekki til vandræða. Svo 

spyrja má hvort ekki sé lögð blessun yfir neysluna með því að horfa framhjá henni. Einnig má 
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spyrja sig að því hvort staðsetning dansleikjanna rekist ekki á við þessi orð. Er sú fullyrðing 

að skemmtistaðirnir á Selfossi séu heppilegir fyrir böllin næg ástæða til þess að böllin séu 

haldin á stöðum sem bjóða alla jafna uppá áfengi. Í því fellst viss tvískinnungur. Það rímar  

heldur ekki við áhersluna sem lögð er á mikilvægi heilbrigðs lífstíls. Þá má velta því fyrir sér 

hvort Fjölbrautaskóli Suðurlands skuli á annað borð að standa fyrir dansleikjum þar sem 

menn horfa í gegnum fingur sér með drykkju ungmenna sem er auk þess lögbrot. Slíkt 

stangast greinilega á við markmið forvarnarstefnu skólans. Miðað við orð forvarnarfulltrúans 

um að ekki gangi upp að halda áfengislaus böll því aðsóknin sé svo lítil þá vaknar sú spurning 

hvort ekki sé best að sleppa þessum böllum og standa í stað þess fyrir annarskonar 

skemmtunum sem kalla síður á áfengisneyslu. 
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5. Forvarnarstarf Sveitafélagsins Árborgar fyrir aldurshópinn 16-20 ára 

Sveitarfélagið Árborg var stofnað árið 1998, með sameiningu fjögurra sveitarfélaga, 

Selfossbæjar, Eyrarbakkahrepps, Stokkseyrarhrepps og Sandvíkurhrepps. Íbúar í Árborg eru 

um 7800. Í sveitarfélaginu býr mikill kraftur og er öruggt að sá fjöldi ungs fólks sem sækir 

nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands og einnig það kröftuga íþróttastarf sem fram fer í 

sveitarfélaginu eiga þátt í að skapa það.  

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, í kafla sem fjallar um þjónustu við unglinga segir: 

„Að tilhlutan sveitarfélaga skal vera skipulegt forvarnarstarf í unglingamálum sem miðar að 

því að beina athafnaþörf æskufólks á heillavænlegar brautir“ (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991). Mikilvægt er að vanda vel það starf sem snýr að unglingum á 

framhaldsskóla aldri, meðal annars vegna þess að með aldrinum eykst brottfall úr skipulögðu 

tómstundastarfi. (Menntamálaráðuneytið 2003).  Einnig vegna þess hve víða liggja 

freistingar fyrir þennan aldurshóp.       

 Íþrótta- og tómstundanefnd er sú nefnd sem hefur með málefni forvarna í sveitarfélaginu að 

gera. Frá árinu 2003 hefur verið unnið að stefnumörkun og aðgerðum í forvarnarmálum. 

Aðgerðaráætlun var samþykkt af bæjarráði Árborgar árið 2005. Sú stefna tók aðallega til 

barna og unglinga á grunnskólaaldri. Var hún byggð á niðurstöðum Rannsókna og greiningar 

auk vinnu við stefnumótun í forvarnarmálum í Árborg frá árinu 2005. Árið 2007 tók við vinna 

við endurskoðun aðgerðaráætlunarinnar og mótun forvarnarstefnu sveitafélagsins.  

 Í bæklingi sem sveitarfélagið Árborg sendi frá sér um íþrótta- og tómstundastefnu 

sveitafélagsins Árborgar árið 2008 kemur fram að með vaxandi kröfum um að semfélög séu 

fjölskylduvæn auk þess sem rannsóknir hafi sýnt að fram á mikilvægi íþrótta- og 

tómstundastarfs fyrir forvarnarmál hafi sveitafélagið gefið út forvarnarstefnu ásamt 

aðgerðaráætlun. Einn liður í þessari aðgerðaráætlun var stofnun ungmennahússins 

Pakkhússins. Sem var opnað þann 1. Desember 2008 (Sveitarfélagið Árborg, 2008a; 

Sveitarfélagið Árborg, 2008b).        

 Í forvarnarstefnu Árborgar er skýrt tekið fram að foreldrar beri lykilábyrgð. Kemur einnig 

fram að markmið forvarnarstarfsins sé að börn og ungmenni búi við öryggi, umhyggju, 

þroskavænleg uppeldisskilyrði og lifi heilbrigðu lífi án vímuefna (Sveitarfélagið Árborg, 

2008b).          

 Athygli vekur að stefnumótun virðist að miklu leyti snúa að nemendum grunnskóla en eins 

og kemur fram er stefna í forvarnarmálum meðal annars byggð á rannsóknum Rannsókna og 
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Greiningar á grunnskólanemum, ekkert er minnst á það hvaða hugmyndir liggi að baki 

forvarnarstarfi fyrir aldurshópinn eldri en 16 ára.    

 

5.1 Ungmennahúsið Pakkhúsið        

 Hér á landi var fyrsta ungmennahúsið ætlað 16 til 25 ára opnað árið 1991. Var það Hitt 

húsið í Reykjavík (Hitt húsið, e.d.). Í dag eru 15 ungmennahús starfrækt, víðsvegar um landið. 

Markmið með rekstri ungmennahúsa er að ná til ungs fólks á aldrinum 16 til 25 ára, sem allt 

of víða hefur í fá önnur hús að venda. Yfirleitt eru í húsunum tölvuver með nettengingu, 

billjardborð, setustofa, klúbbaherbergi auk þess sem aðgangur er að sjónvarpi. Vímuefna- og 

tóbaksnotkun er bönnuð.   Lögð er áhersla á metnaðarfullt starf sem er sérsniðið að þörfum 

ungs fólks í þroskandi, skapandi, heilbrigðu og krefjandi umhverfi. (Hitt Húsið, e.d.; Rauði 

Kross Íslands, e.d.).          

 Eins og áður sagði var Ungmennahúsið Pakkhúsið á Selfossi opnað 1. desember 2008. Í 

bæklingnum um tómstundastefnu Árborgar er talað um að “ungmennahúsið sé vímuefnalaust 

og vinni að almennum forvörnum í samstarfi við starfsmenn Fjölskyldumiðstöðvar Árborgar, 

áhugafélög, samtök og aðrar stofnanir.,, (Sveitarfélagið Árborg, 2008a: 5 ; Sveitarfélagið 

Árborg, 2008b).          

 Er þessu ungmennahúsi einnig ætlað það hlutverk að vera leiðandi í félags- og 

tómstundarstarfi fyrir 16 ára og eldri; að hvetja ungmenni til þess að hrinda hugmyndum 

sínum í framkvæmd; Hafa fjölbreytt framboð af tómstundum s.s. klúbbastarfsemi, fyrirlestra, 

námskeið og fleira.          

 Kemur fram að upplýsingar um starfsemina eigi að vera skýrar og aðgengilegar á heimasíðu 

ungmennahússins. Haldið er úti heimasíðu Pakkhússins, www.pakkhusid.is en hún virkar þó 

frekar illa. Hlekkirnir á síðunni virðast fæstir vera tengdir og fær maður ekki þær upplýsingar 

sem maður leitar eftir nema með því að “googla þær”. Útlit síðunnar er þó mjög aðlaðandi. 

Hins vegar er facebook síða Pakkhússins vel virk og á þar rúmlega 750 “vini”. Svo greinilegt 

er að ungt fólk á Suðurlandi er eitthvað að spá í starfseminni þarna.    

 Umsjónarmaður ungmennahússins og ungmennaráð Árborgar (UNGSÁ) eiga í samvinnu 

við nemendafélag Fjölbrautaskóla Suðurlands að móta stefnu og reglur hússins (Sveitarfélagið 

Árborg, 2008; Ungmennahús Árborgar, e.d.). Ljóst er að markmiðin eru skýr og góð. Þau líta 

mjög vel út á pappír en mikilvægt er að meta hvernig þessum markmiðum er fylgt eftir og sjá 

hver afrakstur starfsins er. Það er að skoða það hvort ungmennahúsið virki sem sú forvörn 

http://www.pakkhusid.is/
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sem hún á að vera.          

 Til þess að reyna að svara þeim spurningum var haft samband við Braga Bjarnason, íþrótta- 

og tómstundafulltrúa Árborgar og Önnu Þorsteinsdóttur, forstöðumann ungmennahússins og 

þau beðin um að svara nokkrum spuringum varðandi starfið. Fram kom að þau eru ánægð að 

mestu leyti með starfsemi hússins og með starfið sem  þar fer fram. Þau segjast vilja geta 

boðið upp á fleiri námskeið og skipulagða viðburði. Að hægt væri að auglýsa og kynna betur 

starfið og geta haft meiri tíma í verkefni sem snúa til dæmis að atvinnulausum ungmennum og 

verkefnum tengdum erlendum samskiptum. Kom þá fram að viðburðir væru að mestu leiti 

auglýstir á facebook síðu hússins, en einnig í héraðsblöðum og öðrum auglýsingum á 

plakati.    Aðspurð sögðu þau að forvarnarhópurinn í Árborg fari yfir og meti starf hússins 

reglulega.            

 Þau sögðu að um 20 ungmenni, að meðaltali, sæki húsið á dag en að aðsóknin hafi verið að 

aukast jafnt og þétt.  Húsið væri bæði notað undir skipulagða starfsemi sem og til þess að 

hanga. Ungar mæður noti húsið einu sinni í viku og Vinnumálastofnun hafi nýtt húsið undir 

námskeið fyrir ungt fólk í atvinnuleit. Kjarni þeirra sem heimsæki húsið nánast daglega eru 

ungmenni í atvinnuleit, einstaklingar sem hafa flosnað úr skóla og séu þess vegna félagslega 

einangraðir. Að öðru leyti er hópurinn mjög fjölbreyttur sem sæki húsið. Á almennum 

opnunartíma sækja stúlkur  húsið frekar lítið.        

 Þau sögðu að  heilmikið samstarf væri við FSu. Skólinn noti húsið öðru hvoru fyrir 

lífsleiknihópa og á kátudögunum á hverju vori. Að einnig hafi nemendafélagið haldið 

kvöldvökur í húsinu. Pakkhúsið vinni þá með nemendafélaginu í þá átt að ekki séu viðburðir í 

húsinu sem rekast á við viðburði hjá nemendafélaginu. Einnig kom fram að aukið samstarf sé 

alltaf í skoðun.              

 Að lokum töluðu þau um að ungmennahús séu enn að vinna sér sess í íslensku samfélagi og 

að það taki tíma að byggja upp og kynna það. Þolinmæði sé því atriði sem halda verði í. Þá 

nefndu þau að það skipti  miklu máli að öll uppbygging sé gerð í samráði við ungmennin og 

þau geri sér grein fyrir að húsið sé fyrir þau. Reglurnar hjá þeim séu ekki margar en mikið sé 

lagt uppúr því að þeim sé alltaf fylgt. Helstu reglurnar fjalla um umgengni og tóbaks- og 

vímuefnanotkun sem sé bönnuð. Þau telja að ef ungmennahúsin fái tíma til að byggjast upp þá 

séu miklir möguleikar og ekki bara fyrir ungmennin heldur líka fyrir samfélagið í heild sinni 

(Bragi Bjarnason og Anna Þorsteinsdóttir. Munnleg heimild 30. mars 2011).  

 Það er ljóst að það er mjög ríkt í menningunni að eðlilegt sé að neyta áfengis. Sýna tölurnar 

á neyslunni það, sú staðreynd að fjölbrautaskólinn horfi framhjá áfengisneyslunni á böllunum 

og einnig mætti telja að þessi dræma aðsókn í ungmennahúsið bendi til þess. Eins og fram 
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kom hjá Braga og Önnu þá sækir húsið aðallega fólk sem er að reyna að einangrast ekki, ungt 

atvinnulaust fólk og ungar mæður sem nýta húsið til þess að koma saman, bera saman bækur 

sínar og hafa gaman. Það er mjög jákvætt. En þá kemur einnig fram að það vantar þarna inn 

hópinn sem sækir nám í fjölbrautaskólanum. Sá hópur er mjög stór eins og kom fram að ofan 

og hljóta þeir sem að húsinu standa að vilja ná þeim hópi þarna inn. Með því að virkja þann 

hóp mætti stuðla að heilbrigði unga fólksins í samfélaginu sem óneitanlega væri mikil kostur 

fyrir samfélagið í heild.        

 Stundum virðist sem svo að úr fáu sé að velja fyrir þennan aldurshóp í tengslum við 

skemmtanir og fara þær því oft að snúast í kringum það að komast í vímu. Ungmennahúsin 

eiga að koma með þennan hinn valmöguleika. Hins vegar er ekki nóg að boðið sé upp á annan 

valmöguleika. Sá valmöguleiki þarf vera raunverulegur og ungmennin verða að þekkja starfið 

og finnast það skemmtilegt. Það er grundvallarforsenda þess að hugmyndin gangi upp. Það 

þyrfti að virkja ungmennin til þess að sjá kosti þess að lifa heilbrigðu lífi og hvetja þau til þess 

að skapa sjálf það umhverfi sem vekur áhuga þeirra en einnig mætti hvetja og virkja aðra 

einstaklinga í samfélaginu til þess að koma inn í húsið með þekkingu og verkefni sem væru 

líkleg til þess að ýta undir það að starfið þarna sé spennandi og virki sem best.  

 Þá er mikilvægt í ljósi mikilvægi foreldra og jafningjahópsins sem verjandi þátta að allir 

geri sér grein fyrir því hve mikla möguleika ungmennahúsið bjóði uppá. Ljóst er að á meðan 

ungmennin sækja í starfið í húsinu eru þau ekki einhverstaðar eftirlitslaus að neyta vímuefna 

og um leið ætti það að ýta undir það að ungmennin kjósi sér frekar lífsstíl sem felur ekki í sér 

neyslu tóbaks eða vímuefna.        

 Eðlilegt að velta fyrir sér hvort ekki sé eðlilegt að lögð væri áhersla á það að þeir sem vinna 

í húsinu og eru í ungmennaráðinu neyttu ekki vímuefna, í ljósi þess að þeir einstaklingar eru 

fyrirmyndir þeirra sem sækja húsið. 

 

5.2 Íþróttaakademíur Fjölbrautaskóla Suðurlands     

 Sögu íþróttaakademía FSu, í samvinnu við Sveitarfélagið Árborg má rekja til ársins 2005 en 

Körfuboltaakademían var sú fyrsta, stofnuð árið 2005. Hún ruddi veginn fyrir þær sem á eftir 

komu.  Handbolta- og knattspyrnuakademíur hófu starfsemi haustið 2006 og loks 

fimleikaakademían haustið 2008. Yfir hundrað nemendur eru í þessum akademíum.  

 Akademíunum hafa fylgt ný viðmið varðandi uppeldi og þjálfun afreksíþróttamanna. Þar 

sem er skapað umhverfi fyrir ungt íþróttafólk á framhaldsskólaaldri til að flétta saman nám, 

æfingar og keppni við bestu aðstæður.       
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 Hluti æfinga fer fram á skólatíma og er inni í stundaskrá. Einnig eru æfingar fyrir skóla á 

morgnana, eftir skólatíma og á kvöldin. Nemendur fá þjálfunina metna til eininga til 

stúdentsprófs. Iðkendur æfa íþrótt sína við bestu aðstæður undir leiðsögn færustu þjálfara 

samhliða bóklegu eða verklegu námi í fjölbrautarskólanum (Sveitarfélagið Árborg, e.d.).   

 Allir iðkendur þurfa að skrifa undir samning sem kveður á um skyldur þeirra og réttindi. Í 

samningnum felst meðal annars að öll neysla áfengis, tóbaks og ólöglegra efna sé stranglega 

bönnuð. Við brot á samningi fá iðkendur aðvörun og er meinuð þátttaka í viðburðum, 

æfingum og keppni. Brjóti iðkandi af sér aftur er honum vísað úr akademíunni. Samningur 

þessi er mjög mikilvægur vegna þess mikla forvarnagildis sem hann hefur og er í raun 

forsenda þess að sveitarfélagið styrki akademíurnar (Sveitarfélagið Árborg, e.d.).  

 Eins og fram kom að ofan verður mikið brottfall úr íþróttum við upphaf 

framhaldsskólanáms þar sem brottfallið er meðal annars rakið til tímaskorts (Álfgeir Logi 

Kristjánsson o.fl., 2005; Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009). Íþróttaakademíurnar gætu í ljósi þess 

hvernig þær starfa virkað sem mótvægi gegn hluta af brottfallinu úr íþróttum.   

 Ljóst er að íþróttastarf í sveitarfélaginu Árborg nýtur góðs af íþróttaakademíunum og má ef 

rétt er haldið á spöðunum gera ráð fyrir því að forvarnarstarfið sem unnið er þar smiti útfrá sér 

og skili sér í enn betri árangri íþróttaliðanna í Árborg. Úr akademíunum spretta líka fram 

flottar og góðar fyrirmyndir sem samfélagið snýtur góðs af.     

 Eins og fjallað var um að ofan skiptir heilbrigður lífstíll miklu máli og falla akademíurnar 

því vel inn í verkefnið “heilsueflandi framhaldsskólar”. Hins vegar þegar skoðuð er sú 

staðreynd að um 100 nemendur stundi nám gegnum akademíurnar þá er ljóst að um 800 

nemendur FSu gera það ekki. Skoða þyrfti hvernig mætti virkja aðra nemendur skólans, sem 

ekki stefna á að verða afreksmenn, til þess að stunda íþróttir undir stjórn ábyrgra aðila. 
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6. Kenningaleg umræða      

 Frávikshegðun 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 

einstaklingar sem brjóta gegn þeim fá oftar en ekki neikvæð viðbrögð frá samfélaginu til baka 

(Thio, 2006).           

 Eins og komið hefur fram að ofan hafa rannsóknir á frávikshegðun unglinga mikið miðast 

að unglingum á grunnskólaaldri. Einnig hefur komið fram hvernig lífið breytist við það að 

fara í framhaldsskóla.          

 Nokkrar kenningar félagsfræðinnar er hægt að nota til að skoða þessa þætti en hér verða 

kenningar Durkheim, Hirchi og Sutherland til umfjöllunar í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

frávikshegðun unglinga á aldrinum 16-20 ára, í sambandi við áfengis og vímuefnaneyslu.

 Kenningarnar þrjár eiga það allar sameiginlegt að fjalla um frávikshegðun. Kannski 

einhverjir myndu setja spurningarmerki við það að telja áfengisneyslu þessa aldurshóps sem 

frávikshegðun. Það er ljóst að stór hluti fólks lítur á slíka hegðun sem eðlilega. Í MA ritgerð 

Þórunnar Steindórsdóttur kemur fram að í viðhorfskönnun sem IMG Gallup vann á árinu 

2000, þar sem spurt var um viðhorf fólks til áfengisneyslu unglinga að mjög stórum hluta 

svarenda þætti áfengisneysla 15 ára unglinga frekar eða mjög alvarleg. Kom einnig fram að 

73% svarenda þætti eðlilegt að unglingar byrji að drekka á aldrinum 16-19 ára. Bendir það til 

þess að breyting verði á viðhorfi til áfengisneyslu unglinga eftir 16 ára aldur. Einungis 19% 

svarenda þótti eðlilegt að ungmenni hæfu neyslu áfengra drykkja á þeim aldri sem löggjöfin 

heimilar, við 20 ára aldurinn (Þórunn Steindórsdóttir, 2004). Einnig sú staðreynd hversu 

algeng áfengisdrykkja þessa hóps er (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2008). Í ljósi þess að 

lögin banna neyslu þessa aldurshóps á áfengi og sú forvarnarstefna sem á sér stað í 

samfélaginu í Árborg, bæði í Fjölbrautaskólanum og hjá sveitarfélaginu sjálfu verður sá póll 

tekinn að áfengisneysla þessa hóps sé frávik (Áfengislög nr. 75/2007; Sveitarfélagið Árborg, 

2008b; Fjölbrautaskóli Suðurlands, 2010).      

 Neysla ólöglegra fíkniefna er einnig skilgreind sem frávikshegðun í ljósi laganna sem banna 

þau (Lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974). Þá er einnig neysla tóbaks hjá þessum 

aldurshópi skilgreind sem frávikshegðun í ljósi þess að ungmenni mega ekki nota tóbak fyrr 

en þau verða sjálfráða, við 18 ára aldur (Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002). 
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6.1 Emile Durkheim         

 Hugmyndir um það hvernig það að vera hluti af samfélagi eða hópi getur dregið úr 

frávikshegðun eru ekki nýjar. Kenning Emilé Durkheim um félagslega samstöðu (social 

integration) segir að eintsaklingur sem er í sterkum tengslum við samfélagið í heild eða minni 

hópa innan þess er ólíklegri en einstaklingar sem hafa slakari tengsl til þess að víkja út af 

viðurkenndum gildum sem ríkja í samfélaginu eða innan hópsins sem hann tilheyrir. 

Samfélög og hópar hafa hver sín viðmið og gildi. Tengsl einstaklinga við þau samfélög og þá 

hópa sem hann tilheyrir hefur mikið með hans eigin viðmið, gildi og hegðun að gera. Viðhorf 

hvers hóps hefur áhrif á viðmiðin og gildin (Durkheim, 1952).      

 Samkvæmt þessari kenningu eru unglingar sem tengjast hópum sem ekki eru hrifnir af 

neyslu vímuefna ólíklegri en unglingar sem tengjast öðrum hópum til þess að nota vímuefni. 

Durkheim setti einnig fram hugtakið um siðrof, en það er þegar hefðbundin gildi veikjast eða 

hverfa án þess að ný gildi koma í staðinn sem verður til þess að einstaklingar viti ekki hvernig 

þeir eigi að hegða sér. Taldi Durkheim að slíkt ástand tengdist snöggum breytingum í 

samfélaginu eins og til dæmis kreppum og góðærum (Turner o.fl., 2007). Sjá má fyrir sér að 

nota megi þá hugmynd um þær breytingar sem verða í lífi unglings þegar tímabili 

grunnskólans líkur og tímabil framhaldsskólans tekur við.      

 Með ungmennahúsinu Pakkhúsinu fá ungmennin jákvætt taumhald sem eykur líkur á 

félagslegri samstöðu  (social integration). Einnig má sjá hvernig tengsl ungmennana sem eru í 

íþróttaakademíum FSu ættu að hafa þau áhrif að þau væru ólíklegri til að nota áfengi eða 

ólögleg vímuefni. 

 

6.2 Travis Hirchi 

Travis Hirchi skoðaði, líkt og Durkheim, tengsl einstaklinga við samfélagið. Taldi hann að 

einstaklingar grípi frekar til frávikshegðunar ef tengsl þeirra við samfélagið og hópa innan 

þess eru veik. Kenning Hirchi um félagsleg tengsl birtist í bók hans frá 1969, Causes of 

Delinquency. Hann skipti félagslegum tengslum upp í fjóra þætti sem hafa þau áhrif að 

félagslegt taumhald myndist. Það taumhald haldi einstaklingum frá frávikshegðun. Þessa fjóra 

þætti kallaði hann tilfinningatengsl (attachment), skuldbindingu (committment), þátttöku 

(involvement) og viðhorf (believe) (Reid, 2006). 
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Tilfinningatengslin snúa að tengslum við hefðbundnar manneskjur, eins og til dæmis 

fjölskyldu. Í rannsóknum eru þessi tengsl við foreldra mikið skoðuð en hægt er að sjá fyrir sér 

tengsl við aðila sem sækja ungmennahúsið, starfsfólk og jafningja. Eða hópinn sem æfir 

saman og þjálfarana sem tengjast íþróttaakademíunum.  

 Skuldbindingarþátturinn snýr að hugmyndum. Það er, að ef einstaklingar hafa einhver 

langtímamarkmið séu þeir ólíklegri til að stunda frávikshegðun vegna þess að þeir séu ekki 

tilbúnir til að kasta frá sér möguleikanum á að ná markmiðum sínum. Margir þeirra sem 

stunda íþróttir í íþróttaakademíum FSu hafa stór markmið fyrir framtíðina sem snúa oft að 

hugmyndum um að komast í landslið og/eða komast í atvinnumennsku (Sveitarfélagið 

Árborg, e.d.). Áhugavert væri að athuga með hópinn sem sækir ungmennahúsið hvort þeir 

hafi á sama hátt stór markmið fyrir framtíðina. Með því að stefna hátt helst samband þeirra 

við gildi og viðmið samfélagsins sterk.         

 Með þátttöku á Hirschi við að þeir unglingar sem eru hluti af hópum og eru þátttakendur í 

ýmsu starfi hafi minni tíma til að stunda frávikshegðun en þeir sem hafa minna fyrir stafni. 

Passar það vel við bæði þá sem sækja mikið í ungmennahúsið og einnig þá sem stunda 

íþróttaakademíurnar, og kannski sérstaklega þá, vegna þess hve miklum tíma þeir eyða þar.

 Viðhorfsþátturinn snýr að því að þeir einstaklingar sem beri virðingu fyrir gildum 

samfélagsins séu ólíklegri til frávikshegðunar (Reid, 2006). 

 

 

6.3 Edwin Sutherland          

 Bandaríski félagsfræðingurinn Edwin Sutherland setti fram hugmyndina um mikilvægi 

ólíkra tengsla (differential association theory). Var hann þeirrar skoðunar að öll hegðun, og 

þar með frávikshegðun væri lærð í samskiptum við aðra. Þar með eru þeir líklegri til að 

stunda frávikshegðun sem hafa samskipti við fólk sem lítur frávik jákvæðum augum. 

Ungmenni sem umgangast aðila sem drekka áfengi og nota tóbak séu því líklegri en þeir sem 

umgangast aðra hópa til þess að taka upp slíka hegðun (Reid, 2006).    

 Leiða má líkur að því að tengsl einstaklinga við hópa sem neyta ekki áfengis eða ólöglegra 

vímuefna komi í veg fyrir að þeir neyti þeirra sjálfir. Þá hafa íslenskar rannsóknir sýnt að þeir 

sem stundi íþróttir séu töluvert ólíklegri til að reykja og nota ólögleg vímuefni heldur en þeir 

sem stunda ekki íþróttir. Sambandið á milli íþróttaiðkunar og áfengisdrykkju er eins, en það 

sambandið þar á milli er þó ekki jafn sterkt og sambandið við reykingar og ólögleg vímuefni 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994). Ber þó að hafa í huga að þarna var verið að skoða 
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nemendur í grunnskóla.           

 Benda má á að þær niðurstöður renna einnig stoðum undir kenningar Durkheim og Hirschi 

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

frávikshegðun.  
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7. Samantekt          

 Tóbaks- og vímuefnaneysla aldurshópsins sem um ræðir er skilgreind sem frávik og á 

meðan svo er, er nauðsynlegt að standa vel að forvarnarstarfinu sem snýr að hópnum. Eins og 

kom fram að ofan þá eru það helst lögin sem banna neyslu þessa hóps á efnunum sem gera 

það að verkum að þetta er skilgreint sem frávik. Sú staðreynd að þessu starfi hafi verið komið 

á fót með ungmennahúsinu og íþróttakademíunum, þar sem skýrt er kveðið á um að neysla 

allra þessa efna sé bönnuð, gerir það einnig.      

 Efnin sem fjallað er um að ofan eru öll skaðleg og með ofneyslu þeirra er möguleiki á að 

tækifæri ungmennanna til góðs og heilbrigðs lífs skerðist. Sem betur fer fer ekki illa fyrir 

öllum þeim sem efnin prófa en hugsunin með forvarnarstarfinu er það að halda sem flestum 

frá notkun þessara efna í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að ungmennin lendi í vandræðum.

 Eins og kom fram að ofan eru ungmenni á framhaldsskólaaldri sífellt að vinna að því að 

verða sjálfstæðari og eru að læra að standa á eigin fótum. Öryggisnetið í kringum þau minnkar 

einnig á þessum tíma. Þess vegna er mikilvægt að samfélagið sé tilbúið að veita þeim, þangað 

til að fullu öryggi er náð, tækifæri og stuðning. Ungmennahúsið Pakkhúsið og 

Íþróttaakademíur FSu eru án efa góð tæki í þeirri vinnu. Þar sem þau koma inn sem 

félagsmótunarafl og virka sem jákvætt félagslegt taumhald. Þá er það starf einnig mikilvægt í 

ljósi þeirrar staðreyndar að unglingsárin eru sífellt að lengjast og að tækifærin og 

freistingarnar eru á hverju strái. Þá ætti þetta starf að gera gott í ljósi þess að starfið hjá báðum 

þessum stofnunum fer fram undir eftirliti ábyrgra aðila. Mikilvægt er í þessu ljósi að ná til og 

virkja sem flesta á þessum aldri til þess að taka þátt í starfinu sem fer fram á þessum stöðum.

 Með starfi íþróttaakademíanna er möguleiki á að tvinna saman góðu áhrifin sem rannsóknir 

hafa sýnt að íþróttir hafi á líkama og sál, námsárangur og háleit markmið og drauma 

unglinganna. Möguleikinn til að draga úr brottfalli nemenda á framhaldsskólaaldri með því að 

færa hluta af þjálfuninni inn í stundartöflu er einnig spennandi. Með því er möguleiki á að 

hafa áhrif á tímaskortinn sem talinn er spila stóran þátt í brottfallinu. Þá er líklegt að 

akademíurnar hafi góð áhrif á samfélagið vegna þess að þarna verða til góðar fyrirmyndir.

 Mikilvægt er að virkja jafningjahópinn en eins og fjallað var um að ofan er sá þáttur oft 

talinn vega hvað þyngst í vímuefnanotkun unglinga. Með því að ná að laða jafningjahópa inn í 

ungmennahúsið væri örugglega hægt að tvinna saman áhrif sem jafningjahópurinn hefur við 

jákvæða taumhaldið. Hópurinn sem stundar saman starfið hjá íþróttaakademíunum ættu að 

verða fyrir svipuðum áhrifum vegna eðlis starfsins þar.     
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 Margt úr kenningum Durkheim, Hirchi og Sutherland er gagnlegt þegar skoða á 

forvarnarstarfið í Árborg. Kenning Durkheims um félagslega samstöðu segir okkur til dæmis 

til um mikilvægi sterkra tengsla við samfélagið í heild eða hópa innan þess til þess að minnka 

líkur á frávikshegðun. Þess vegna ætti starfið í ungmennahúsinu og í akademíunum að virka 

þannig að það ætti að minnka líkur á frávikshegðun. Með ungmennahúsinu Pakkhúsinu fá 

ungmennin jákvætt taumhald sem eykur líkur á félagslegri samstöðu. Einnig má sjá hvernig 

tengsl ungmennana sem eru í íþróttaakademíum FSu ættu að hafa þau áhrif að þau væru 

ólíklegri til að nota áfengi eða ólögleg vímuefni.     

 Einnig má sjá þetta með kenningu Hirchi um tengsl einstaklinga við samfélagið. Vildi hann 

meina að einstaklingar grípi frekar til frávikshegðunar ef tengsl þeirra við samfélagið og hópa 

innan þess eru veik. Hægt er að sjá fyrir sér tengsl við aðila sem sækja ungmennahúsið, 

starfsfólk og jafningja. Eða hópinn sem æfir saman og þjálfarana sem tengjast 

íþróttaakademíunum. Inn í þetta koma háleitu markmiðin sem margir þeirra sem stunda 

íþróttir í íþróttaakademíum FSu hafa fyrir framtíðina. Með því að stefna hátt helst samband 

þeirra við gildi og viðmið samfélagsins sterk. Þátttökuhlutinn í kenningu hans passar einnig 

því auðvelt er að sjá fyrir sér að þeir unglingar sem eru hluti af hópum og eru þátttakendur í 

ýmsu starfi hafa minni tíma til að stunda frávikshegðun en þeir sem hafa minna fyrir stafni.

 Þá er kenning Sutherlands sem fjallar um mikilvægi ólíkra tengsla einnig gangleg í ljósi 

þess að einstaklingar séu líklegri til að stunda frávikshegðun sem hafa samskipti við fólk sem 

lítur frávik jákvæðum augum. Þar af leiðandi má telja líklegt að tengsl einstaklinga við hópa 

sem neyta ekki áfengis eða ólöglegra vímuefna komi í veg fyrir að þeir neyti þeirra sjálfir. 

 Margt sem bendir til þess að gott starf sé unnið í þessum efnum í Sveitarfélaginu. Starf 

Ungmennahússins, íþróttaakademíanna og eins allt það starf sem fram fer í 

Fjölbrautaskólanum eins og “heilsueflandi framhaldsskóla” verkefnið þar sem lögð er áhersla 

á að tvinna forvarnir saman við aðra þætti sem stuðla að heilbrigði. Þessir þættir eiga það allir 

sameiginlegt að hafa góð markmið og stefnur. Þá líta markmið og stefna ungmennahússins vel 

út og miðað við upplýsingar frá forsvarsmönnum hússins er mikil ánægja með það starf sem 

þar fer fram. Ekki virðast þó mjög margir sækja í húsið miðað við þær upplýsingar að um 20 

manns sæki húsið að meðaltali á dag. Húsið virðist ná vel til hópa sem annars væru félagslega 

einangraðir en athuga þyrfti hvers vegna stelpur virðast ekki sækja mikið í starfsemina. Og 

einnig hvernig stendur á því og að nemendur Fjölbrautaskólans sæki ekki meira í starfið þar. 

Þarf að skoða hvað má gera til þess að ná þeim hóp í húsið.     

 Eins og kom fram að ofan eru þó nokkur spurningamerki sett við starfsemi allra þessara 

stofnana og er ljóst á samtölum við þá sem að starfinu snúa að margt má betur fara. 
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 Ekki er nóg að hafa flottar kenningar til þess að skoða þessi mál, frekar en að það er nóg að 

hafa flott markmið og stefnur. Lykilatriði í þessu er að fylgjast vel með því hverju starfið 

skilar með tilliti til forvarnargildis og haga starfinu í samræmi við það. En eins og komið 

hefur fram að ofan þá hefur forvarnarstarf einskorðast við aldurshópinn yngri en 16 ára. Ekki 

að þörfin sé ekki mikil á því en augljóst er í ljósi þess hversu mikið breytist í vímuefnaneyslu 

eftir að grunnskóla lýkur, hversu mikið ungmenni þurfa að sækja sér aðstoðar vegna fíknar 

sinnar og breytinguna sem virðist vera í neyslu ungmenna yngri og eldri en 18 ára að athyglin 

þarf að einnig að beinast að hópinum sem kominn er á framhaldsskólaaldur.   

 Eins og fram kom að ofan er árangur í forvarnarstarfi grunnskóla rakið til rannsókna og 

öflugs starfs sveitarfélaga. Þá er ljóst að vímuefnavandinn er meiri hjá aldurshópnum 16 ára 

og eldri auk þess sem hann er djúpstæðari. Má því leiða líkur að því að mikilvægt sé að enn 

fleiri þættir spili saman til þess að mynda sem bestu forvarnirnar fyrir aldurshópinn. Brýnt er 

að allt samfélagið taki þátt í þessu. Foreldrar, að jafningjahópurinn sé virkjaður, skólinn, 

íþróttafélögin, ungmennahúsið, góðar fyrirmyndir í samfélaginu sem geta virkjað starfið í 

ungmennahúsinu og jafnvel fyrirtæki í sveitarfélaginu sem hafa ungmenni í vinnu. Það þarf að 

skoða betur tengslin á milli þessara þátta og hvernig mætti auka samstarf stofnannana. Ljóst 

er að allir eru að gera sitt besta í þessum efnum. Gallinn er hins vegar sá að stofnananirnar 

vinna of mikið hver í sínu horni. Þetta er hinsvegar eitt samfélag og ljóst er að með auknu 

samstarfi mætti ná meira útúr hverjum þætti fyrir sig. Hægt væri að nýta kosti skólans, 

íþróttaakademíanna, pakkhússins og virkja einnig foreldra og jafningjahópana í því. Kostir 

hvers og eins þáttar myndu geta unnið saman með því að leggja þá saman. Þarna spilar samt 

inn vandamálið með það að gert sé ráð fyrir því að ungmennin hefji neyslu á áfengi á þessu 

aldursbili. Það er án efa mikil vinna sem þyrfti að fara fram til að koma á viðhorfsbreytingu í 

þeim efnum. Með því að leggja alla þessa þætti saman má samt segja að með því væri sú 

vinna í það minnsta hafin og er þá freistandi að grípa til orðatiltækisins “hálfnað verk þá hafið 

er”.            

 Það er margt sem gerir það erfitt að skoða þessa hluti hér til dæmis það að hér er notast við 

tölur frá öllu landinu. Því er ekki hægt að sjá hvernig málin standa í sveitarfélaginu Árborg. 

Annað sem gerir þetta erfitt er hversu gamlar tölurnar eru. Mjög margt hefur breyst síðan árið 

2007 í samfélaginu og má þar af leiðandi ætla að margt hafi einnig breyst í þessum málum. 

Vonandi er raunin sú að eftir að ungmennahúsið Pakkhúsið tók til starfa árið 2008 og eftir því 

sem íþróttaakademíurnar hafa eflst og styrkst að þessi mál standi vel. Hins vegar er engin leið 

að vita hvernig þeim málum er farið án þess að málið verði skoðað ofan í kjölinn. Eina leiðin 

til þess að sjá þetta svart á hvítu er með rannsóknum en eins og komið var að að ofan hefur 
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rannsóknarstarf sannað gildi sitt fyrir forvarnir.      

 Hér að framan hefur komið í ljós hvernig sum markmiða þessara stofnanna stangast á við 

hvernig starfið er í raun en mikilvægt er að skoða einnig hvort að það forvarnarstarf sem 

unnið er skili einhverju. það er ekki nóg að skoða einungis landstölur og leggja fyrir 

spurningalista. Þarf að skoða þetta í því samhengi sem það birtist. Er því mikilvægt að skoða 

neyslu ungmenna í sveitarfélaginu, viðhorf þeirra og væntingar, auk þess er mikilvægt að 

skoða viðhorf ungmenna og foreldra til neyslu á þessum efnum öllum. Í þeirri vinnu má nota 

bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir þar sem skoða má stærri myndina með 

meigindlegum rannsóknum en komast meira á dýptina með eigindlegum rannsóknum. 

 Með því að leggja fyrir spurningalista í Fjölbrautaskóla Suðurlands mætti skoða marga þætti 

sem snúa að þessu. Neyslu hópsins; Kanna mætti aðsókn í Pakkhúsið; Viðhorf ungmennanna 

og einnig mætti nýta það tækifæri til þess að kanna hvort ungmennin hefðu hugmyndir um 

það hvernig bæta mætti starfið í ungmennahúsinu. Þá mætti bera niðurstöðurnar sem fengjust 

við landið í heild og sjá þannig hvar ungmenni í Árborg standa gagnvart þeim og einnig mætti 

með endurteknum könnunum sjá hverjar breytingarnar væru á milli tíma. Með viðtölum mætti 

kanna væntingar og viðhorf betur.       

 Þegar stofnanir og starfsmenn þeirra eyða mikilli orku og þegar fjármunum er eytt í 

starfsemi af þessu tagi hlýtur það að vera grundvallaratriði að kanna það hvaða árangri starfið 

skilar, að halda ekki áfram starfinu í einhverri blindni.  Ekki má vera hræðsla við niðurstöður 

slíkra rannsókna því ef niðurstöður væru ekki góðar mætti skoða hvað þarf að gera til þess að 

bæta starfið svo það skili sem mestu.       

 Jákvætt er að líta til þess sem er að gerast annarstaðar en líka áhugavert að skoða þetta útfrá 

samfélaginu og sérstöðu þess. Það er alltaf þannig að einhver verður að taka af skarið og væri 

það án efa mjög heillavænlegt skref fyrir Árborg að setja upp hausinn, taka af skarið og vinna 

saman. Með auknu samstarfi þessara stofnanna og rannsóknum á starfinu mætti stuðla að því 

að forvarnir fyrir aldurshópinn 16 ára og eldri í Árborg væru frábærar. Með auknu samstarfi 

stofnannanna gæti Árborg orðið leiðandi í forvarnarstarfi fyrir aldurshópinn. 
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