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Tóm tjara  

(Jóhann G. Jóhannsson, höfundur lags og ljóðs) 

Þeir sem að reykja í peningunum kveikja 

hvern einasta dag. 

Það er tóm tjara, já, betra er að spara 

og bæta sinn hag. 

Að reykja er ósiður sem dregur mann niður 

og mér finnst það ljótt. 

Þú verður grár og gugginn, 

litlaus sem skugginn 

það sést á þér fljótt. 

Það er algjör vitleysa að reykja. 

Þú brennir peninga með því að kveikja 

í sígarettunni – ó, já. 

Þú brennir heilsunni 

minna má nú sjá. 

Þú skemmir lungun fljótt í þér 

Og mengar loftið fyrir mér. 

(Þorvarður Örnólfsson og Jónas Ragnarsson, 1977a) 
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Útdráttur 
 

Bakgrunnur: Erlendar rannsóknir sýna fram á mikilvægi tóbaksvarna í skólum til að 

fyrirbyggja að börn og ungmenni byrji tóbaksnotkun, en engin íslensk rannsókn hefur verið 

gerð til að kanna hvaða tóbaksvarnir eru í grunnskólum landsins.  

Tilgangur: Að kanna tóbaksvarnir í grunnskólum á Íslandi. 

Aðferðafræði: Rannsóknin var framskyggn, lýsandi spurningakönnun. Þýðið spannaði alla 

skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga í grunnskólum landsins, samtals 314 manns. Svörun 

barst frá 73% grunnskólum landsins. Gagnasöfnun fór fram í marsmánuði 2010. 

Niðurstöður: Meginniðurstöður voru að tóbaksvörnum var sinnt að einhverju leyti í öllum 

skólum nema einum, óháð landshlutum. Tóbaksvörnum var mest sinnt í 7. og 8. bekk tengt 

verkefninu ,,Reyklaus bekkur“. Þriðjungur 10. bekkja í skólum þátttakenda fékk ekki 

tóbaksvarnir. Einungis fjórir skólar sinntu tóbaksvörnum í öllum bekkjum. Umsjónarkennari 

og/eða skólahjúkrunarfræðingur sinntu tóbaksvarnafræðslu í öllum skólum, í 39% tilvika með 

aðstoð annarra aðila. Jafningjafræðsla var einungis í 10% skólanna. Algengasta námsefnið í 

tóbaksvörnum var 6H heilsunnar, Vertu – frjáls reyklaus og tóbaksvarnafræðsla 

Lýðheilsustöðvar. Tóbaksvarnir fóru oftast fram í tímum umsjónarkennara og í tímum 

lífsleikni. Reglur um tóbaksnotkun voru í 88%  skóla þátttakenda. Tóbaksvarnir voru í 

námskrám 65% skólanna, samkvæmt svörum  skólastjóra, en skriflegar leiðbeiningar um 

hvernig taka ætti á tóbaksnotkun í um helmingi skóla þátttakenda. Einungis 45% 

hjúkrunarfræðinganna spurðu um tóbaksnotkun í heilsfarsskoðunum nemenda. Innan við 

helmingur þátttakenda hafði sótt námskeið eða fengið fræðslu um tóbaksvarnir í námi sínu. 

Ályktanir:  Tóbaksvörnum er sinnt í skólum landsins, óháð landshlutum, en talsvert vantar 

upp á að þeim sé nægilega vel sinnt í 1. – 6. og 10. bekk. Umsjónarkennarar og 

skólahjúkrunarfræðingar bera hitann og þungann af tóbaksvörnum skólanna. Námsefni 

Lýðheilsustöðvar er vel nýtt í tóbaksvörnum skólanna. Reglur um tóbaksnotkun eru í flestum 

skólum en ákvæði um tóbaksvarnir vantar í námskrá hjá þriðjungi skólanna. Tækifæri til 

umræðu um tóbaksnotkun við heilsufarsskoðun nemenda eru vannýtt.  

Lykilhugtök: Tóbaksvarnir, grunnskóli, skólahjúkrun, námskrá 
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Abstract 
 

Background: Studies show the importance of tobacco prevention in schools, to prevent 

children  from using tobacco, but  tobacco prevention in primary schools in Iceland has not 

been investigated. 

Purpose: To examine tobacco prevention in primary schools in Iceland. 

Method: This was a descriptive survey amongst all principals and school nurses in primary 

schools in Iceland, a total of 314 people. Response came from 73% of the primary schools. 

Data collection took place in March 2010. 

Results:  Tobacco prevention programmes were conducted in the participating schools, 

regardless of geographic region. Tobacco prevention was most prominent in the 7
th

 and 8
th

 

grade as part of the project ,,Smokefree-class competition„„. One third of 10
th

 grade students 

did not get  tobacco prevention and grades 1 through 6 got very little tobacco prevention. 

Only four schools had tobacco prevention in all ten grades. Class teachers and/ or school 

nurses were responsible for the tobacco prevention in all schools, sometimes assisted by 

others (39%).  The most commonly used teaching material in tobacco prevention was from 

the Public Health Institute. Rules on tobacco use were in 88% of the participants‟ schools. 

Most schools (88%) had rules about tobacco use in school but tobacco prevention was only 

included in the curriculum of  65%, according to the head teachers. Only 45% of the nurses 

asked about tobacco use during annual health-controls. Less than half of the respondents had 

specific training in tobacco prevention.  

Conclusions: Tobacco preventive programmes are conducted in Icelandic primary schools, 

but need to be enhanced at 1
th

 – 6
th

 and in the 10
th

 grade. Teaching materials from the Public 

Health Institute are most frequently used. Class teachers and school nurses are responsible for 

the preventive teaching. Rules about tobacco use at school are clear in most schools but about 

one third of the schools lack tobacco prevention plans in their curriculum. Routine health-

controls could be better utilized in tobacco prevention. 

Key words: Tobacco prevention, primary school, school healthcare, curriculum 
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1. INNGANGUR 

Bakgrunnur og greining viðfangsefnis 
 

Tóbaksreykingar bárust fyrst til Evrópu fyrir um 500 árum frá nýlendum Ameríku þar sem 

indíánar notuðu reykingar við trúarathafnir sínar (Borio, 2007). Allt frá þeim tíma hafa menn 

árangurslaust reynt að koma í veg fyrir tóbaksnotkun og eru enn árið 2010 að berjast við 

þessa vá sem herjar á heilbrigði mannfólksins (Sonne og Pisinger, 2007). Í upphafi 

tóbaksnotkunar í Evrópu reyndu kirkjunnarmenn að banna reykingar sökum þess að þeir sem 

það notuðu væru haldnir illum öndum (Sonne og Pisinger, 2007). Það að reykja var talið hafa 

lækningamátt um tíma og átti að lækna allt frá astma til svarta dauða, sem er talin ein af 

ástæðum þess hve erfitt var að hindra útbreiðslu reykinga (Borio, 2007). Jafnframt þótti það 

stöðutákn að reykja og var hluti af tísku nítjándu aldar og fyrri hluta tuttugustu aldar. Á 

þessum tímum þekkti fólk ekki skaðsemi tóbaks. Það var ekki fyrr en með 

langtímarannsóknum  síðustu 50 ára sem sýnt var fram á skaðsemi reykinga á heilsufar fólks 

(Doll og Bradford, 1964).  Helsta skaðsemi reykinga hefur verið tengd lungnasjúkdómum og 

sjúkdómum í hjarta og æðakerfi  (U. S. Department of Health and Human Services, 2004). 

Almenn tóbaksnotkun og þar meðtalin munntóbaksnotkun er talin orsaka 90% af öllu 

krabbameini í munni auk ýmissa annarra sjúkdóma og kvilla (U. S. Department of Health and 

Human Services, 2004). Það voru aðallega karlmenn sem reyktu sígarettur þar til um 

aldamótin 1900, en þá byrjuðu  kvenréttindakonur, sem jafnan voru vel menntaðar og af 

efnuðu fólki, að reykja. Reykingar kvenna tengdust sjálfstæðisbaráttu þeirra og ungar 

yfirstéttakonur voru flestar farnar að reykja upp úr 1900 og þótti afar glæsilegt (Borio, 2007). 

Tóbaksnotkun á Íslandi helgaðist framan af fyrst og fremst af nef- og munntóbaksnotkun og 

er talið að hún hafi verið orðin algeng á 17. öld og sagt að konur hafi ekki síður tekið í nefið 

heldur en karlar (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og Tóbaksvarnarnefnd, 1998). Það var svo 

ekki fyrr en á fyrri hluta tuttugustu aldar sem reykingar fóru að ryðja sér til rúms á Íslandi. 

Talið er að eftir seinni heimsstyrjöldina hafi rúmlega helmingur íslenskra karlmanna reykt 

sígarettur og konur fylgdu fast á eftir þeim (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og 

Tóbaksvarnarnefnd, 1998). Tóbakssala ÁTVR náði hámarki árið 1974, en þá voru seld 3.135 

grömm á hvern Íslending 15 ára og eldri.  Tóbaksmagnið á hvern Íslending 15 ára og eldri 

lækkaði svo jafnt og þétt og hafði lækkað um 36% árið 1997 (Krabbameinsfélag Reykjavíkur 

og Tóbaksvarnarnefnd, 1998). Verulega hefur dregið úr reykingum á 21. öldinni, en ljóst er 

að konur reykja ekkert síður en karlar í hinum Vestræna heimi (Mackay, Eriksen og Shafey, 
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2006). Flestir sem nota tóbak byrja fyrir tvítugt og meiri hluti þeirra sem ánetjast því til 

fullorðinsára byrja notkun tóbaks fyrir 18 ára aldurinn (Lynch og Bonnie, 1994). Reykingar 

eru á verulegu undanhaldi meðal ungmenna, en munntóbaksnotkun hefur aukist síðustu fimm 

árin (Þórhallur Ólafsson, Unnur D. Teitsdóttir og Matthías Þorvaldsosn, 2010). Ýmsir 

áhættuþættir eru fyrir því að ungmenni byrja tóbaksnotkun, eins og jákvætt viðhorf 

ungmenna í garð tóbaks, ef vinir og/eða foreldri notar tóbak , brottfall úr skóla, ef búa 

einungis hjá öðru foreldri (Sigrún Aðalbjarnardóttir, Andrea G. Dofradóttir, Þórólfur R. 

Þórólfsson og Kristín L. Garðarsdóttir, 2003) og ef móðir reykti á meðgöngu (Buka, Shenassa 

og Niaura, 2003). Í tóbaki er nikótín sem er mjög ávanabindandi efni og veldur því að margir 

eiga erfitt með losna undan viðjum nikótínfíknar og því er mikilvægt að forða fólki frá því að 

byrja neyslu þess (Þorkell Jóhannesson, 2001). Margt hefur verið gert í gegnum tíðina í 

forvörnum til að reyna að fyrirbyggja að börn og ungmenni byrji tóbaksnotkun. Á Íslandi 

hófust tóbaksvarnir í grunnskólum árið 1976 fyrir tilstuðlan Krabbameinsfélags Reykjavíkur 

og var þá mikið stuðst við jafningjafræðslu (Þorvarður Örnólfsson og Jónas Ragnarsson, 

1976). Tóbaksvarnirnar hafa svo þróast í gegnum tíðina og samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskólanna eiga tóbaksvarnir að vera kenndar í lífsleiknitímum í skólum landsins 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Margvísleg nálgun hefur verið í tóbaksvörnum, en 

gagnkvæmni í allri umræðu við nemendur um tóbak þykir árangursrík (Tobler, 2000). 

Mikilvægt er að tóbaksvarnir í grunnskólum auki þekkingu nemenda gagnvart tóbaki, breyti 

skoðunum, viðhorfi, ásetningi og skilningi á tóbaki, ásamt því að þróa norm, færni og viðnám 

nemendanna til að standast félagsleg áhrif (Lynch og Bonnie, 1994).  

Ýmsar kannanir og rannsóknir hafa verið gerðar á tóbaksnotkun grunnskólanema, en ekki 

hefur verið kannað hvernig tóbaksvörnum er í raun háttað innan grunnskólanna. Lög segja 

fyrir um að reglubundin fræðsla sé í grunnskólum landsins sem miði að því að draga úr 

tóbaksneyslu (Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002). Þar sem skólum er skylt að vera með 

tóbaksvarnir, er mikilvægt að skyggnast inn fyrir tjöldin og athuga hvað fram fer í 

tóbaksvörnum í grunnskólum landsins.  
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Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna tóbaksvarnir í grunnskólum á Íslandi. 

Rannsóknarspurningar 

Meginrannsóknarspurningin var:  

 Er tóbaksvörnum sinnt í grunnskólum landsins og þá hvernig? 

Undirspurningar voru: 

 Hverjir sinna tóbaksvörnum í grunnskólum landsins? 

 Hvaða tóbaksvarnir eru í grunnskólum á Íslandi? 

 Hvaða nemendur fá tóbaksvarnir í grunnskólum á Íslandi? 

 Hvar fara tóbaksvarnir fram í grunnskólum landsins? 

 Eru tóbaksvarnir í námskrám grunnskóla landsins? 

 Eru reglur um tóbaksnotkun í grunnskólum landsins? 

 Er munur milli landshluta á því hvaða tóbaksvarnir eru í grunnskólunum? 

 

Rannsóknaraðferð 

Rannsókninni var ætlað að ná til allra grunnskóla á Íslandi Rannsakandi taldi mikilvægt að fá 

bæði upplýsingar frá skólasamfélaginu og skólaheilsugæslunni, þar sem báðir aðilar eiga að 

sinna tóbaksvörnum í skólum, en oft á tíðum vinna þeir ekki út frá sömu forsendum og 

jafnvel ekki með sömu námsgögn. Úrtakið var því allir skólastjórar og 

skólahjúkrunarfræðingar sem voru starfandi í grunnskólum landsins á vorönninni 2010. 

Megindleg aðferðafræði varð fyrir valinu til að svara rannsóknarspurningunum og var um að 

ræða þversniðskönnun. Útbúinn var spurningalisti sem sendur var út rafrænt á netföng allra í 

úrtakinu. Rannsóknin er framskyggn og lýsandi og rannsakandinn einungis áhorfandi sem 

mælir ástand og hefur engin áhrif á svör þátttakenda, né tóbaksvarnir skólanna.  
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Skilgreiningar meginhugtaka 

Meginhugtök rannsóknarinnar eru tóbaksvarnir, grunnskóli, skólahjúkrun og námskrá: 

1) Tóbaksvarnir eru hvers konar stefnumótun sem miðar að því að draga úr framboði, 

eftirspurn og skaðsemi og að bæta heilsu almennings með því að koma í veg fyrir eða 

minnka neyslu á tóbaksvörum og óbeinum reykingum (World Health Organization, 

2003). Tóbaksvarnir í grunnskólum teljast fyrsta stigs forvarnir, en það eru forvarnir 

sem stuðla að heilbrigðu líferni til að fyrirbyggja sjúkdóma og að koma í veg fyrir 

upphaf vímuefnaneyslu (Lyons og Chamberlain, 2006). 

2) Grunnskóli er tíu ára skyldunámsskóli sem hefst við sex ára aldur, veitir almenna 

fræðslu og býr nemendur undir nám á framhaldsskólastigi (Íslenska alfræðiorðabókin, 

1990). 

3) Skólahjúkrun er heilsugæsla í skólum þar sem skólahjúkrunarfræðingar gegna 

lykilhlutverki. Hlutverk og markmið heilsugæslu í skólum er að nemendur fái að 

þroskast við þau bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á hverju 

sinni (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). 

4) Námskrá er fyrirmæli og leiðbeiningar um inntak og skipan náms á tilteknu skólastigi 

eða skóla (Íslenska alfræðiorðabókin, 1990).  

 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru að til að svara rannsóknarspurningunum var 

einungis notast við spurningalista og því ekki um beina mælingu að ræða.  

Spurningalisti var sendur bæði til skólahjúkrunarfræðinga og skólastjóra, sem gerði það að 

verkum að í sumum skólum kom svar frá báðum þátttakendum, en í öðrum skólum kom 

einungis svar frá skólastjóra eða skólahjúkrunarfræðingi. Jafnframt þurftu þátttakendur ýmist 

að svara til um eigið starf eða starf annarra. Því þurftu skólastjórar stundum að svara fyrir 

hvað skólahjúkrunarfræðingar gerðu í tóbaksvörnum og skólahjúkrunarfræðingar þurftu að 

svara fyrir hvað skólastjórar gerðu í tóbaksvörnum.  

Meðan á gagnaöflun stóð var netföngum skólahjúkrunarfræðinga í Reykjavík og nágrenni 

breytt sem hugsanlega hefur leitt til minni þátttöku á þessum svæðum.  
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2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Heilsufarsvandamál vegna tóbaksnotkunar 
 

Tóbaksnotkun er ein mesta ógn nútímans við heilbrigði fólks. Tóbaksnotkun veldur ýmsum 

sjúkdómum sem skerða lífsgæði einstaklinga verulega, leiða til fötlunar og ótímabærs dauða 

samkvæmt skýrslu U.S. Department of health and human services (2004) sem gerir grein 

fyrir rannsóknum á áhrifum reykinga á heilsu frá árinu 1964 til 2001. Notkun tóbaks er ein af 

aðaldánarorsökum á heimsvísu. Einn af hverjum tíu fullorðnum einstaklingum deyr af 

völdum þess, en það eru 4,9 milljón manns á ári samkvæmt heilbrigðisskýrslu 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (2002) um það hvernig draga má úr áhættum og stuðla 

að heilbrigðu líferni. Hlutfall dauðsfalla á Íslandi vegna reykinga er talið enn hærra. Á 

árunum 1995-2004 voru að meðaltali 22% dauðsfalla Íslendinga vegna reykinga og voru 

konur með 3% hærri dánartíðni en karlar af þessum sökum. Fimmta hvert dauðsfall fyrir 

áttrætt var tengt tóbaksnotkun (Þingskjal 1172, 2005-2006). Íslensk stjórnvöld reyndu að 

bregðast við þessum faraldri árið 2001 með því að setja inn markmið í heilbrigðisáætlun um 

að árið 2010 yrðu reykingar komnar niður fyrir 15% hjá 18-69 ára og undir 5% hjá 14-17 ára. 

Áætlunin sýnir að árið 1999 reyktu 27% Íslendinga á aldrinum 18-69 ára, en miðað er við 

tölur frá árinum 1997 fyrir ungmennin og reyktu þá daglega 5% 14 ára, 13% 15 ára og 21% 

16 ára unglinga (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001). Síðan þá hefur þokast í 

rétta átt og tíðni reykinga farið stöðugt lækkandi. Haustið 2009 reyktu 17% daglega í 

aldurshópnum 18-69 ára og 13%  meðal 15-19 ára ungmenna (Þórhallur Ólafsson, Eva D. 

Jónsdóttir og Matthías Þorvaldsson, 2009). Í skýrslu Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins (2007) um endurskoðun meginmarkmiða 

heilbrigðisáætlunarinnar kemur fram að þar sem dregið hefur úr tóbaksneyslu verði sett 

metnaðarfyllri markmið, þ.e. að hlutfall fólks á aldrinum 18-69 ára, sem reykir, verði undir 

12% árið 2010 og að aukin áhersla verði lögð á tóbaksvarnir.  Markmið fyrir hlutfall barna og 

unglinga 14-17 ára hélst óbreytt, eða undir 5%. 

Hóprannsóknir Hjartaverndar, sem stóðu í 30 ár og náðu til 5.014 þátttakenda, sýna að 

karlmenn sem reykja einn pakka eða meira af sígarettum á dag, stytta meðalævi sína um 13 ár 

og konur um 10 ár (Nikulás Sigfússon, Gunnar Sigurðsson, Thor Aspelund og Vilmundur 

Guðnason, 2006).  Reykingar valda um það bil 30% allra krabbameinstilfella og sumar 

tegundir krabbameins koma næstum eingöngu fram hjá þeim sem reykja (U. S. Department 

of Health and Human Services, 2004). Ber þar hæst lungnakrabbamein sem er orsakað af 
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reykingum í 80-95% tilvika. Tóbaksnotkun veldur einnig ýmsum krónískum sjúkdómum eins 

og heilablóðfalli og ýmsum hjarta- og æðasjúkdómum. Því er ljóst að heilsufarsvandamál 

vegna reykinga eru margvísleg og draga allt of marga einstaklinga til dauða. 

Tóbaksnotkun og þar meðtalin munntóbaksnotkun veldur 90% af öllu krabbameini í munni 

samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni í samantekt fjölda rannsókna (World Health 

Organization, 2005). Reyklaust tóbak veldur mikilli fíkn og leiðir aðallega til krabbameins í 

höfði, hálsi, vélinda og brisi, ásamt mörgum sjúkdómum í munni samkvæmt skýrslu 

Alþjóðaheilbrigðismálastofunarinnar (2006) sem byggði einnig á niðurstöðum fjölmargra 

rannsókna. Það samræmist niðurstöðum  Boffetta, Aagnes, Weiderpass og Andersen (2005) í 

ferilrannsókn þeirra á 10.136 karlmönnum frá Noregi sem fylgt var eftir frá árinu 1966 til 

loka árs 2001. Þar kom fram að munntóbak (snus) leiðir til krabbameins í brisi, munni, koki, 

vélinda og maga. Gupta og Sreevidya (2004) sýndu einnig fram á að neysla móður á 

reyklausu tóbaki jók hættu á fyrirburafæðingum og minni fæðingarþyngd barna (< 2.500 gr.), 

en þau fylgdu eftir í rannsókn sinni 1.167 ófrískum konum í Mumbai á Indlandi.  

Sýnt hefur verið fram á að óbeinar reykingar valdi ýmsum sjúkdómum hjá þeim sem ekki 

reykja sjálfir, en eru innan um tóbaksreyk og hefur U.S. Department of health and human 

services (2006) tekið saman þessi áhrif úr fjölmörgum rannsóknum frá árinu 1972 til 2005. 

Samkvæmt þeim eru helstu sjúkdómar og heilsufarsleg vandamál hjá börnum vegna óbeinna 

reykinga astmi, vöggudauði, ýmsir öndunarfærasjúkdómar, hvítblæði og sjúkdómar í 

miðeyra. Helstu sjúkdómar hjá fullorðnum eru lungnakrabbamein, heilablóðfall, ýmsir 

öndunarfæra- og lungnasjúkdómar, kransæðasjúkdómar, brjóstakrabbamein og ýmis 

vandamál tengd þungun kvenna.  

Skaðsemi óbeinna reykinga hefur verið þekkt til fjölda ára og árið 1977 var fyrsta 

upplýsingaherferðin um óbeinar reykingar í útvarpi og blöðum á Íslandi fyrir tilstuðlan 

Krabbameinsfélags Reykjavíkur og Krabbameinsfélags Íslands (Þorvarður Örnólfsson og 

Jónas Ragnarsson, 1977b). Jafnframt var útbúið veggspjald í tengslum við herferðina sem 

nemendur 7. bekkjar á höfuðborgarsvæðinu sáu um að dreifa. Eftirfarandi vísa barst blaðinu 

,,Takmarki“ síðla árs 1977, sem lýsir eituráhrifum óbeinna reykinga og þekkingar 

landsmanna á málefninu, en ekki var getið höfundar: 
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,,Enginn spyr þig hvort þú vilt“ 

Berast upp frá borðum skjótt 

bláir straumar títt og ótt 

salinn fylla á stuttri stund, 

stybban merkir þennan fund. 

Börnunum nú byrla skal 

býsna fjölbreytt eiturval 

og öðrum þeim sem anda hér. 

Eitthvað verður handa þér. 

Fyrst skal telja þarfaþing 

þann við nefnum kolsýrling. 

Ört í blóðið brýst hann inn 

og berst með því um kroppinn þinn. 

Tóbaks líka tjaran fín 

treðst hér upp í vitin þín. 

Ókeypis er á þig fyllt 

og enginn spyr þig hvort þú vilt. 

Líka færðu í lungun þín 

lítinn skammt af pýridín. 

Blásýra svo bætist við 

brækjan veitir engin grið. 

Einnig fer nú akrólein 

í augu og nef, en hæg og sein 

úr lungum gerist losunin 

því lamast taka bifhárin. 

,,Ekki gráta elskan mín“ 

ef þig vantar nikótín: 

Innifalið er það hér 

í aðgangskorti, trúðu mér. 

Eins er það með ammoníak, 

eftir þessu vinur tak, 

og namm sem heitir NO2. 

Ég nenni ekki að telja meir. 
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Tíðni reykinga og munntóbaksnotkunar unglinga 

Reglulegar kannanir á reykingum meðal barna og unglinga hófust árið 1974 í Reykjavík. Þá 

reyktu 34% fimmtán ára og 42% sextán ára reykvískra unglinga daglega (Jón Sigurðsson, 

1975) og er það hæsta hlutfall reykinga sem mælst hefur í þessum aldurshópum hérlendis, 

samkvæmt rannsókn á vímuefnaneyslu íslenskra unglinga árið 2003 á nemendum í 10. bekk 

grunnskóla (Stefán H. Jónsson, Þóroddur Bjarnason, Inga D. Sigfúsdóttir, Bryndís B. 

Ásgeirsdóttir og Jón Sigfússon, 2003). 

Samkvæmt evrópsku vímuefnarannsókninni (ESPAD) hefur hlutfall nemenda í 10. bekk á 

Íslandi sem reykja lækkað um nærri helming á árunum 1995 til 2007, eða úr 21% niður í 

11%. Þessi lækkun er skýrð með auknu aðhaldi stjórnvalda með lögum og reglugerðum, 

auknu aðhaldi samfélagsins, skólastjórnenda og foreldra (Þóroddur Bjarnason, 2007). 

Daglegar reykingar nemenda aukast frá lokum grunnskóla til fyrstu mánaðanna í 

framhaldsskóla. Í apríl 2007 mældust daglegar reykingar 9,7% hjá nemendum 10. bekkjar og 

sex mánuðum síðar, eða í október sama ár höfðu daglegar reykingar farið upp í 12,9%  hjá 

nemendum á fyrsta ári í framhaldsskóla sem voru 16 ára eða yngri (Álfgeir L. Kristjánsson, 

Hrefna Pálsdóttir, Inga D. Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008). Rannsóknin náði til 11.229 

nemenda í október 2007, eða 72,2% af öllum nemendum sem voru 16 ára og yngri í 

framhaldsskólum það árið. Þannig voru bornir saman að mestu leyti sömu nemendurnir með 

6 mánaða millibili. Mögulegt er að aukningin á reykingum strax fyrstu mánuðina eftir 

grunnskóla sé meiri, en samkvæmt langtímarannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og félaga 

(2003) er hærri tíðni meðal ungmenna í brottfallshóp, þ.e. hjá þeim sem fara ekki í nám eftir 

grunnskóla, eða detta út úr námi. Rannsókn þeirra var á 1.291 nemendum úr Reykjavík 

fæddum árið 1979 og var fylgt eftir í 9. bekk (14 ára), 10. bekk (15 ára), við 17 ára aldurinn 

og 22 ára aldurinn. 

Samkvæmt HBSC (Health Behvaiours in School-aged Children ) rannsókninni á Íslandi árið 

2006 þar sem könnuð er heilsa og lífskjör nemenda í 6., 8. og 10. bekk, kemur fram þegar 

skoðað var í hvaða landshlutum var mest reykt árið 2006, að það var í grunnskólum í 

Reykjavík, á Suðurnesjum og á Vesturlandi. Minnst var reykt í grunnskólum á Norðurlandi 

Vestra, Eystra og svo Suðurlandi. Þegar skoðaður var munur á kynjum þá reyktu aðeins færri 

stúlkur á landsvísu daglega, en á Norðurlandi Eystra reyktu hlutfallslega fleiri stúlkur en 

drengir. Í Reykjavík reyktu einnig fleiri stúlkur en dengir, en í öllum öðrum landshlutum 
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reyktu fleiri drengir (Þóroddur Bjarnason, Stefán H. Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea 

Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006).  

Munntóbaksnotkun hefur aukist meðal ungmenna á síðustu árum. Rannsókn sem gerð var 

fyrir Lýðheilsustöð árið 2005 sýndi að 1,4% notuðu munntóbak daglega í aldurshópnum 16-

24 ára og 4,2% sjaldnar en daglega (Þóra Ásgeirsdóttir, Sóley Valdimarsdóttir og Matthías 

Þorvaldsson, 2005). Á haustmánuðum árið 2009 notuðu 10,7% munntóbak í aldurshópnum 

16-23 ára, þar af 7,6% daglega og árið 2010 notuðu 11% munntóbak í sama aldurshópi, þar af 

7,5% þeirra daglega (Þórhallur Ólafsson, Unnur D. Teitsdóttir og Matthías Þorvaldsson, 

2010). Í aldurshópnum 16-19 ára notuðu 8% munntóbak daglega og 4% sjaldnar en daglega. 

Jafnframt var mikill kynjamunur á munntóbaksnotkuninni, en 19% drengja á aldrinum 16-19 

notaði munntóbak, en aðeins 2% stúlkna á sama aldri (Þórhallur Ólafsson o.fl., 2010).  

Í bók Barböru S. Lynch og Richards J. Bonnie (1994) er gert grein fyrir rannsókn the 

National Household Surveys on Drug Abuse, sem fram fór í Bandaríkjunum árið 1991. 

Þátttakendurnir sem voru alls 43.732 voru spurðir út í tóbaksnotkun og þar á meðal hvenær 

þeir hefðu byrjað að nota tóbak. Þar kom í ljós að níu af hverjum tíu fullorðnum 

reykingamönnum höfðu byrjað að reykja fyrir átján ára aldurinn. Þversniðsrannsókn Olsson, 

Fahlén og Janson (2008) sýndi að stúlkur byrja að fikta við tóbak um 11 ára aldurinn, en 

drengir um 12 ára aldurinn. Þýði rannsóknarinnar var 2.181 nemendur í sænskum skólum. 

Þetta samræmist rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og félaga (2003) sem sýndi að stúlkur 

byrjuðu fyrr en drengir að fikta við reykingar og voru mun líklegri til að reykja við 14 ára 

aldurinn ásamt því að drekka illa áfengi á sama aldri, en drengir sem reyktu á þessum aldri, 

reyktu meira magn en stúlkurnar. Rannsókn þeirra sýnir einnig að þeir sem reyktu 14 ára voru 

mun líklegri til að reykja daglega við 22 ára aldurinn, heldur en þeir sem byrjuðu að reykja 17 

ára. Enginn munur var á þjóðfélagsstöðu ungmennanna sem reyktu og hinna sem ekki reyktu. 

Þau ungmenni sem áttu ófaglærða foreldra voru jafn líkleg til að reykja sígarettur og þau sem 

áttu háskólagengna foreldra (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). Rannsókn An, O´Malley, 

Schulenberg, Bachman og Johnston (1999) sýndi að ungt fólk er í mismikilli áhættu á að 

byrja að reykja, það geti farið eftir kyni, stétt og stöðu unga fólksins. Þannig eru drengir í 

lágstétt mun líklegri til að byrja fyrr að reykja heldur en stúlkur úr borgarastétt. Rannsókn 

þeirra var gerð í framhaldsskólum í Bandaríkjunum  árin 1976, 1985 og 1995. Þátttakendur 

voru um 14.000 nemendur í hvert sinn.  
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 Af þessu má ætla að þeir nemendur sem byrja að reykja í grunnskóla, munu flestir halda 

áfram að reykja á fullorðinsárum. Að auki er líklegra að þeir sem reykja og ánetjast 

nikótíninu, séu líklegri til að taka þátt í annarri áhættuhegðun eins og neyslu sterkra vímuefna 

og áfengis, samkvæmt rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur, Sigurlínar Davíðsdóttur og 

Eyrúnar M. Rúnarsdóttur (1997) á áhættuhegðun reykvískra ungmenna sem fylgt var eftir frá 

9. bekk til 17 ára aldurs. Rannsókn þeirra náði til allra nemenda í 9. bekk í grunnskólum í 

Reykjavík árið 1994. Þetta samræmist langtímarannsókn Lewinsohn, Rohde og Brown (1999) 

á 1.709 ungmennum í vestur Oregon sem fylgt var eftir í framhaldsskóla, en þá voru 

nemendurnir á aldrinum 14 til 18 ára og svo aftur þegar þau voru orðin 24 ára. Þar kom í ljós 

að því yngri sem ungmennin voru þegar þau hófu reykingar, því meiri líkur voru á því að þau 

hefðu notað önnur vímuefni og komist í vandræði vegna neyslu sinnar við 24 ára aldurinn. 

Því beinast áhyggjur af reykingum unglinga ekki aðeins að því að þeir bíði heilsufarslegt tjón 

af reykingum, heldur einnig að þær tengist neyslu á öðrum löglegum og ólöglegum 

vímuefnum. Jafnframt hefur verið bent á að einn af hverjum tveimur sem byrja að reykja á 

unglingsárum og halda áfram að reykja í gegnum lífið, látist af völdum tóbakstengdra 

sjúkdóma (U. S. Department of Health and Human Services, 2004). 

Mikilvægi forvarna 

Það að fyrirbyggja tóbaksnotkun meðal unglinga fyrirbyggir einnig langtíma heilsufarsleg 

vandamál, ótímabær dauðsföll og eykur lífsgæði (Centers for Disease Control and 

Prevention, 1998). Það fækkar einnig veikindadögum meðal skólabarna vegna 

öndunarfæraveikinda og annarra kvilla og þar af leiðandi geta þau náð betri samfellu í 

menntun sinni (U. S. Department of Health and Human Services, 2006).  

Að mörgu er að hyggja til að reyna að minnka líkurnar á að unglingar byrji að nota tóbak og 

skipta forvarnir af ýmsu tagi þar miklu máli, bæði hvað viðkemur foreldrum, börnum og 

unglingunum sjálfum, samkvæmt Hrund Sigurbjörnsdóttur og Ingileif Ólafsdóttur (2001) í 

samantekt þeirra um tóbaksvarnir á Íslandi. Laverack (2004) bendir á í bók sinni um 

heilsueflingu að forvarnir eigi fyrst og fremst að leitast við að koma í veg fyrir það sem 

veldur veikindum og að því verkefni þurfi margir að koma. Samstarf þarf að vera milli ríkis, 

sveitarfélaga og hópa innan samfélagsins. Stjórnvöld geta komið á lagasetningum um tóbak 

og hreinlega bannað sölu á því sökum heilbrigðissjónarmiða. Heilbrigðiskerfið og 

skólasamfélagið sjá svo um að uppfræða nemendur og vinna með þætti sem hafa áhrif á 

nemendur líkamlega, andlega og félagslega til að byggja upp sjálfstæða einstaklinga sem geta 
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valið að hafna ávana- og fíkniefnum. Það er mikilvægt að vernda heilbrigði barna og 

ungmenna með því að fyrirbyggja að þau byrji að nota tóbak, en samkvæmt skýrslu ameríska 

krabbameinsfélagsins  mun tóbaksnotkun verða aðal dánarorsök í heiminum eftir tvo til þrjá 

áratugi og leiða fleiri menn til dauða en nokkurt annað atferli (Mackay o.fl., 2006). Jafnframt 

er talið að frá árinu 2020 munu tíu milljón manns deyja á ári hverju í heiminum vegna 

tóbaksnotkunar, en um fimm milljónir dauðsfalla vegna tóbaksnotkunar hafa verið áætlaðar 

árið 2010 (Mackay o.fl., 2006). Ef ungt fólk byrjar ekki að nota tóbak fyrir 20 ára aldurinn,  

þá er ólíklegt að það byrji tóbaksnotkun á fullorðinsárum (Lynch og Bonnie, 1994). Aldís 

Yngvadóttir ( 2001) bendir á í samantekt sinni um vettvang forvarna að grunnskólinn búi við 

þá sérstöðu að hann er skyldunámsskóli og því vettvangur þar sem hægt er að ná til barna og 

unglinga á mikilvægasta mótunarskeiði þeirra. Lynagh, Schofield og Sanson-Fisher (1997) 

skoðuðu rannsóknir yfir 12 ára tímabil á heilsueflandi verkefnum skóla og bentu á að 

grunnskólinn hefði ótrúlega möguleika til að fyrirbyggja tóbaksnotkun. Skólinn er þekktur 

sem staður menntunar og veitir tækifæri til að öðlast nýja þekkingu og færni. Formleg 

námsupplifun í skólanum hefur mikil áhrif bæði á viðhorf og hegðun nemendanna. Lyons og 

Chamberlain (2006) segja í bók sinni um heilsusálfræði að fyrsta stigs forvarnir séu þær 

aðgerðir sem þurfa að vera sífellt í gangi í grunnskólum landsins til að stuðla að heilbrigðum 

lífsstíl og varna gegn tóbakstengdum sjúkdómum.  

Samkvæmt Lynch og Bonnie (1994) er mikill munur á þeim hópum sem fá tóbaksvarnir á 

grunnskólaaldri og þeim sem fá þær ekki. Þannig byrja 25-60% færri að reykja meðal þeirra 

sem fá tóbaksvarnir en hjá þeim sem fá engar tóbaksvarnir. Jafnframt hefur verið bent á að 

ungt fólk vanmetur hve ávanabindandi nikótín er (World Health Organization, 1998), en því 

yngri sem einstaklingurinn er, því líklegri er hann til að verða mjög háður nikótíni og í meiri 

hættu á að fá tóbakstengda sjúkdóma (Centers for Disease Control and Prevention, 1994). 

Ungt fólk vanmetur jafnframt hve erfitt er að hætta að nota tóbak. Þó svo að margir unglingar 

geri tilraunir til að hætta að nota tóbak, þá tekst fæstum þeirra að hætta (World Health 

Organization, 1998). Rannsókn í Bandaríkjunum sýndi að 70% unglinga sem notuðu tóbak, 

hefðu aldrei byrjað að nota það ef þau gætu valið aftur (World Health Organization, 1998). 

Langtímarannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og félaga (2003) sýndi að fimmti hver af þeim 

sem reyktu við 22 ára aldur hafði reynt að hætta að reykja en ekki tekist og 16% þeirra höfðu 

reynt að hætta að reykja fimm sinnum eða oftar.  

Ýmsir áhættuþættir eru fyrir því að börn og ungmenni byrji tóbaksnotkun og þarf að taka mið 

af þeim í forvörnum. Buka, Shenassa og Niaura (2003) fundu að börn mæðra sem reyktu á 
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meðgöngu væru mun líklegri til að reykja síðar á ævinni og verða háð nikótíninu, heldur en 

þau börn sem áttu mæður sem reyktu ekki á meðgöngu. Rannsókn þeirra stóð yfir í 30 ár á 

1.248 einstaklingum sem fylgt var eftir frá fæðingu til fullorðinsára. Jafnframt var bent á að 

þau börn sem áttu mæður sem reyktu fengu nikótín í gegnum brjóstamjólkina og væru 

útsettari fyrir óbeinum reykingum. Í langtímarannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Leifs 

G. Hafsteinssonar (1998) kemur fram að uppeldishættir og reykingar foreldra hafi ákveðið 

forspárgildi varðandi það hvort unglingar fari að reykja eða ekki. Sá sem er reyklaus 14 ára er 

mun líklegri til að reykja þegar hann verður 17 ára ef foreldri reykir. Jafnframt kom fram í 

rannsókninni að vinir hafa mikil áhrif á það hvort unglingar byrja að reykja eða ekki. Þeir 

sem eru í félagahóp þar sem reykt er, eru í mikilli hættu á að byrja að reykja og reykingar 

vina tengjast reykingum unglinganna sterkar við 14 ára aldur heldur en reykingar foreldra. 

Oft er talað um að börnin læri það sem fyrir þeim er haft og er mjög líklegt að það eigi við 

hér. Það samræmist innlendum rannsóknarniðurstöðum (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 1997; 

Þórólfur Þórlindsson, Inga D. Sigfúsdóttir, Jón G. Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998) um 

að unglingar eru líklegri til að reykja ef foreldrar og/eða vinir þeirra reykja. Rannsókn 

Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og félaga (2003) bendir á að eftir því sem nær dró því að 

ungmennin reyktu daglega varð afstaða þeirra til slíkrar neyslu sífellt jákvæðari. Sá sem var 

jákvæður í garð reykinga um 14 ára aldurinn var mun líklegri til að byrja að reykja 15 ára. 

Þannig væri hægt að sjá á viðhorfum ungmennanna strax við 14 og 15 ára aldurinn hver 

þeirra væru líklegust til að neyta efnanna síðar, en þetta átti líka við um áfengisneyslu og 

önnur ólögleg vímuefni. Þau börn sem flosnuðu upp úr skóla voru mun líklegri til að reykja 

heldur en þau sem fóru í gegnum framhaldsskóla (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). 

Áhættuþættirnir eru því margir fyrir að börn og ungmenni hefji tóbaksneyslu og þurfa 

forvarnir að beinast að þeim sem eru í áhættuhópi ekkert síður en öðrum.  

Uppbygging forvarna 

Ýmsar áherslur eru í tóbaksvörnum í grunnskólum. Lynch og Bonnie (1994) telja að 

eftirfarandi þrír þættir þurfi að vera til staðar svo tóbaksvarnirnar verði heildrænar og benda á 

að ekki sé nóg að hafa einungis einn af þessum þáttum í tóbaksvörnum í skólum heldur þurfi 

að stuðla að og fylgja því eftir að öllum þáttunum sé sinnt: 
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1. Auka þekkingu: Veita fræðslu um heilsufarslegar afleiðingar vegna tóbaksnotkunar, 

það er grunnur og nauðsynlegt skref í tóbaksvörnum, en er ekki áhrifaríkt til 

hegðunarbreytinga meðal flestra ungmenna. Mikilvægt er þó að börn og ungmenni 

hafi þekkingu á tóbaki og afleiðingum þess og geti þannig tekið upplýsta ákvörðun 

um að velja að hafna tóbaki.   

2. Breyta skoðun, viðhorfi, ásetningi og skilningi: Nálgun sem miðar að því að auka 

næmni nemenda á virði hvers og eins og hjálpa nemendum að tileinka sér 

heilsufarsleg gildi, en það er ekki síður áhrifaríkt en aukin þekking í að minnka 

tóbaksnotkun meðal ungmenna. 

3. Þróa norm, færni og viðnám til að standast félagsleg áhrif: Nálgun sem hjálpar 

nemendum að þróa sértæka færni til að takast á við félagsleg áhrif sem styðja 

tóbaksnotkun eins og misskilning um að flestir reyki, löngun til að prófa vegna 

ímyndar reykingamannsins, óbeinar auglýsingar um reykingar t.d. í bíómyndum og 

áhrif tóbaksnotkunar félaganna. Þetta er talið mun áhrifaríkara en aðrar aðferðir.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (1999) bendir á í skýrslu sinni um tóbaksvarnir í skólum að 

grunnskólinn getur komið með margs konar skilaboð um tóbaksnotkun í gegnum ýmsa miðla, 

jafningja og fullorðna. Í gegnum skólagönguna getur skólinn leitt nemendur á kerfisbundinn 

hátt í gegnum forvarnir. Skólinn getur á ýmsan hátt komið inn á tóbaksnotkun og þá 

áhættuhegðun sem fylgir í kjölfarið (áhrif á aðra vímuefnanotkun, alkóhól og ólögleg 

vímuefni). Skólinn getur þannig skipulagt og sett upp námskrá sem kerfisbundið fjallar á 

ólíkan hátt um viðhorf til tóbaks og styðst við margvíslegt námsefni og áherslur eftir aldri og 

þroska nemendanna. Irimie og Mirestean (2010) bentu á í rannsókn sinni um tóbaksnotkun, 

þekkingu og viðhorf skólastarfsfólks gagnvart tóbaki, þar sem þátttakendur voru 474 

skólastarfsmenn úr 48 grunnskólum í Rúmeníu, að það mikilvægasta í tóbaksvörnum væri að 

fá börn og ungmenni til að prófa ekki tóbak og til þess þyrfti góða leiðbeinendur sem fléttuðu 

tóbaksvarnir inn í skólastarfið. Jafnframt bentu þær á að kennarar þekkja námskrárnar, reglur 

er varða tóbaksnotkun í skólum þeirra, ásamt því námsefni og aðferðir sem til eru í 

tóbaksvörnum. Kennarar eru því í kjöraðstöðu til að sinna tóbaksvörnum, en þeir þurfa að 

hafa góða þekkingu á tóbaksvörnum og fylgja þeim eftir. Þetta samræmist þeim merku orðum 

George Michael Bateman sem sagði árið 1998 í Pittsburgh í Bandaríkjunum varðandi 

tóbaksvarnir í grunnskólum: „Aðstoðum þau við að reykja ekki “ (Help them not to smoke ) 

(World Health Organization, 1999). En Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (1999) hefur bent á 

mikilvægi þess að allt sé gert í tóbaksvörnum til að forða börnum og ungmennum frá því að 
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byrja að fikta við tóbak, þar sem það leiði oft til tóbaksneyslu til framtíðar. Tóbaksvarnir í 

grunnskólum þurfa að koma inn á þekkingu, viðhorf, trú, færni, hegðun og aðstæður tengdar 

tóbaksnotkun, sem og íhlutun (World Health Organization, 1999). Tóbaksvarnir í 

grunnskólum þurfa því að vera fjölbreyttar, en samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni 

(1999) þurfa tóbaksvarnir að hafa áhrif á: 

 Viðnám við félagaþrýstingi um að neyta tóbaks 

 Það að prófa fyrstu sígarettuna 

 Það að reykja heila sígarettu 

 Það að reykja reglulega 

 Reykingar á skólalóðinni 

 Hugleiðingar um að hætta tóbaksnotkun 

 Munntóbaksnotkun 

 Að skapa reglur fyrir tóbakslausa grunnskóla 

 Að skapa tóbakslaus almenningssvæði 

Forvarnarverkefni eru ólík og sum hver miða eingöngu út frá upplýsingum um skaðleg áhrif 

tóbaksnotkunar. Önnur verkefni miða út frá svo kölluðum ,,hræðsluáróðri”. Þessar aðferðir 

einar og sér skila ekki árangri, heldur þarf fleira að koma til (World Health Organization, 

1999). Hill, Chapman og Donovan (1998) sýna hins vegar fram á í samantekt sinni á 

rannsóknum á hræðsluáróðri í kjölfar tóbaksauglýsingaherferðar í áströlsku sjónvarpi árið 

1997, þar sem m.a. var sýnd mynd af æð úr látnum manni sem var full af fitu vegna 

tóbaksneyslu, að blanda af hræðsluáróðri og umræðum um félagslega þætti tóbaksnotkunar 

og heilsufarslegar afleiðingar, gefi góðan árangur til lengri tíma í forvörnum. Jafnframt benda 

Witte og Allen (2000) á í samantekt sinni á rannsóknum á hræðsluáróðri frá árinu 1953 til 

ársins 2000, að hræðsluáróður hafi veik, en áreiðanleg áhrif á viðhorf, ásetning og hegðun.  

Í heilsueflandi skólum miða tóbaksvarnir að því að hjálpa nemendum að afla og tileinka sér 

þekkingu, viðhorf, skilning og færni sem þeir þurfa til að taka upplýsta ákvörðun, ástunda 

heilbrigðishegðun og skapa aðstæður sem miða að góðri heilsu (World Health Organization, 

1999). Þetta samræmist samantekt Nancy S. Tobler (2000) á eigin rannsóknum allt aftur til 

ársins 1986 á skólamiðuðum forvarnarverkefnum. Árangursrík forvarnarverkefni eru því 

mjög fjölþætt og þurfa samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (1999) að innihalda sex 

meginþætti sem koma fram í töflu 1. 
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Tafla 1. Þættir tóbaksvarna og íhlutun tengd þeim 

Þættir tóbaksvarna: 

1. Líkamleg áhrif og 

félagslegar afleiðingar 

vegna tóbaksnotkunar 

Íhlutun tengd þáttunum: 

Íhlutun ætti að hjápa nemendum að skilja að 

tóbaksnotkun getur orsakað dauða og sjúkdóma, eins og 

hjartasjúkdóma og krabbamein; og það sem eru 

tafarlaus áhrif eins og minna þrek, litur á tönnum, 

andremma og lykt af fötum, versnun á astma og 

félagsleg einangrun. 

2. Félagsleg norm tengd 

tóbaksnotkun 

Íhlutun ætti að notast við kennslutækni til að minnka 

félagslegt samþykki fyrir tóbaksnotkun, hafa í hávegum 

norm sem miða að því að nota ekki tóbak og hjálpa 

nemendum að skilja það að flest ungmenni nota ekki 

tóbak. 

3. Ástæður fyrir að nota 

tóbak 

Íhlutun ætti að hjálpa nemendum að skilja að margir 

unglingar nota tóbak því þeir trúa að það muni hjálpa 

þeim að vera viðurkenndir af félögum sínum, þykjast 

þroskaðir eða til að takast á við streitu. Íhlutun á að 

hjálpa nemendum að þróa önnur, mun jákvæðari viðmið 

til að ná þessum markmiðum. 

4. Félagsleg áhrif sem 

stuðla að tóbaksnotkun 

Íhlutun ætti að hjálpa nemendum að þróa færni í að 

þekkja og hafna tóbakskynningum og skilaboðum frá 

tóbaksframleiðendum, miðlum, fullorðnum og félögum. 

5. Færni í hegðun til að 

veita viðnám við 

félagslegum áhrifum sem 

stuðla að tóbaksnotkun 

Íhlutun ætti að hjálpa nemendum að þróa synjunarfærni 

með beinum leiðbeiningum, mótun, hlutverkaleikjum, 

æfingum og styrkingu, ásamt því að æfa þau í að hjálpa 

öðrum í að þróa færni í að hafna tóbaki. 

6. Lífsleikni Íhlutun ætti að hjálpa nemendum að þróa færni í að taka 

ákvarðanir sem varða heilsu, leysa vandamál, skapandi 

hugsun og vera gagnrýnin, áhrifarík samskipti, viðhafa 

jákvæð samskipti, takast á við tilfinningar og streitu og 

þróa fullnægjandi næmni fyrir samúð og sjálfsvitund í 

að forðast tóbaksnotkun og aðra áhættuhegðun sem 

hefur áhrif á heilsu.  

 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (1999) er unnið með alla þætti í töflu 1. í 

heilsueflandi skólum og miðað út frá því sem hentar hverjum árgangi fyrir sig. Því eru 

mismunandi markmið sett í tóbaksvörnum eftir bekkjum. Bent er á mikilvægi þess að 

tóbaksvarnir byrji strax á yngsta stigi (1. – 4. bekk) grunnskólans og taki mið af líkamlegu-, 

andlegu- og félagslegu heilbrigði. Þetta samræmist rannsókn Morton (2008), en þar segir að 

mikilvægt sé að nemendur fái góðan grunn í heilbrigðisfræðslu strax á yngsta stigi í 
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grunnskóla, en þeir nemendur eru líklegri til að tileinka sér jákvæða heilbrigðishegðun og 

leiðast síður út í frávikshegðun eins og að neyta tóbaks. Jafnframt er mikilvægt að sinna 

tóbaksvörnum í öllum bekkjum grunnskólans, en ekki bara hjá eldri nemendum.  Rannsókn 

Morton var á innleiðingu heilbrigðisfræðslu í gegnum kallkerfi í grunnskólum hjá nemendum 

1. – 3. bekkjar. Fengu þá allir nemendur heilbrigðisfræðsluna á saman tíma, en hver fræðsla 

tók 5 mínútur, var tvisvar til þrisvar sinnum í hverjum mánuði og fjallaði um mismunandi 

málefni. Þessi fræðsla var þannig hluti af verkefnum skólahjúkrunarfræðinganna sem átti að 

hafa áhrif á heilsutengda ákvarðanatöku nemendanna, eins og að hafna ávana- og fíkniefnum 

síðar meir. Bassi, Cray og Caldrello (2008) sýndu fram á að yngri grunnskólanemendur eru 

mjög móttækilegir, virkir og treysta þeim sem tala við þá eins og kennurum eða 

hjúkrunarfræðingum. Rannsókn þeirra var á 450 nemendum í 4. og 5. bekk sem var fylgt eftir 

þegar innleitt var tóbaksvarnaverkefnið ,,Tjörustríð“.  

Tóbaksvarnir eru viðamiklar og miðað við umfang gætu þær verið kenndar sem sérstakt fag, 

en mikilvægt er að þær séu hluti af öðrum fögum skólanna (World Health Organization, 

1999). Markhópur skólamiðaðra forvarnaaðgerða er yfirleitt ungmenni í upphafi 

unglingsáranna, þegar flestir fara að verða forvitnir og fikta við tóbak. Þar sem flest ungt fólk 

byrjar að nota tóbak á unglingsárum, er tóbaksvarnanámsefni á unglingastigi með beina 

tilvísun í tóbakið, afleiðingar þess og hvernig tóbaksframleiðendurnir koma aftan að þeim í 

markaðsetningu á tóbaki. Mikilvægt er að tóbaksvarnir komi inn í heilsueflingu starfsfólks 

skólanna, en starfsfólk er hluti af fyrirmyndum nemendanna. Kennari sem fyrirmynd getur 

verið hvetjandi fyrir nemendur svo þeir velji heilsusamlegt líferni og er því meðal annars 

mikilvægt að starfsmenn skólanna noti ekki tóbak. 

Samræður, rökræða og vandlega undirbúið efni er oft mun áhrifaríkara heldur en fyrirlestur 

um margvíslega þætti sem varða tóbaksnotkun. Jafnframt  er mjög áhrifaríkt að nota æfingar 

og hlutverkaleiki til að byggja upp færni (World Health Organization, 1999), ásamt því að 

stuðla að jafningjafræðslu (Tobler, 2000). Beets og félagar  (2009) gerðu rannsókn á 

forvarnaverkefni meðal grunnskólanema á Hawai sem stóð yfir í 5 ár þar sem íhlutun var í 10 

skólum og aðrir 10 skólar voru til samanburðar og náði til 1.714 nemenda og 1.225 kennara. 

Rannsóknin sýnir að ríflega 4% færri nemendur nota tóbak í þeim skólum þar sem 

gagnkvæmni er í tóbaksvörnum og nemendur taka þátt í umræðunni, heldur en í þeim skólum 

þar sem engin gagnkvæmni er í tóbaksvörnum, þ.e. að nemendur taka ekki þátt í umræðu og 

verkefnum, heldur hlusta bara og horfa á fyrirlestur um tóbak og tóbaksnotkun. Tobler (2000) 

fann hins vegar að það væri 21% minni tóbaksnotkun meðal nemenda sem fengu gagnkvæma 
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nálgun í tóbaksvörnum, en 4% minni tóbaksnotkun meðal nemenda sem fengu tóbaksvarnir 

án gagnkvæmrar nálgunar, miðað við nemendur sem fá engar tóbaksvarnir.   

Forvarnarstefna í skólum, sem snýr að því að vinna á félagsþrýstingi og kenna börnum og 

ungmennum hæfni í samskiptum, dregur verulega úr tóbaksnotkun meðal skólabarna (Lynch 

og Bonnie, 1994). Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða tóbaksvarnir skila árangri. 

Sherman og Primack (2009) gerðu úttekt á 18 tóbaksvarnaverkefnum í Bandaríkjunum þar 

sem markhópurinn var unglingar. Þau komust að því að einungis fimm þessara verkefna væru 

eiginlegar tóbaksvarnir og náði lífsleikniverkefni meðal annars ekki inn í þann hóp, þar sem 

það uppfyllti ekki skilyrðin sem sett voru og minna en 50% af lífsleikniverkefninu tók mið af 

tóbaksvörnum. Samkvæmt rannsókn þeirra voru þau verkefni sem náðu árangri í 

tóbaksvörnum framkvæmd í skólunum, miðuð út frá ólíkum hópum og oftast voru 

leiðbeinendur í tóbaksvörnunum heilbrigðismenntaðir og/eða sérþjálfaðir samfélagsþegnar. 

Hins vegar bentu þau á að mörg verkefni sem væru í tóbaksvörnum skiluðu ekki árangri og 

mikilvægt væri að þróa verkefni sem tækju til sértækra tóbaksvarna og miðuðu einnig út frá 

áhættuhópum sem væru í aukinni hættu á að lenda í viðjum tóbaksfíknar.  

Þróun tóbaksvarnafræðslu í grunnskólum landsins 

Árið 1976 hóf Krabbameinsfélag Reykjavíkur í samráði við skóla- og heilbrigðisyfirvöld 

samfellt og skipulegt fræðslustarf í grunnskólum landsins. Starfið fólst fyrst og fremst í því 

að heimsækja nemendur í kennslustundir til að fræða þá í máli og myndum um skaðsemi 

tóbaksneyslu og gildi heilbrigðra lífshátta. Jafnframt var stuðst við þá hugmynd að barátta 

gegn reykingum barna og unglinga ynnist best með baráttu unga fólksins sjálfs gegn 

reykingum og voru stofnuð samtök 6. bekkinga gegn reykingum sem unnu ötult starf í 

baráttunni gegn reykingum (Þorvarður Örnólfsson og Jónas Ragnarsson, 1976). Talið er að 

þetta hafi verið fyrsta skipulagða jafningjafræðslan á Íslandi, þar sem börnin öfluðu sjálf 

heimilda með ýmsum hætti, útbjuggu fræðsludagskrá fyrir yngri skólasystkini og framfylgdu 

henni (Jóhannes Tómasson, 1996). Krabbameinsfélag Reykjavíkur byrjaði á því að fara í 

nokkra 6. bekki á höfuðborgarsvæðinu og þróaðist það svo áfram í að fara í alla 6. - 10. bekki 

á höfuðborgarsvæðinu og ýmsum stöðum á landsbyggðinni á hverju ári. Krabbameinsfélag 

Reykjavíkur náði að virkja mörg krabbameinsfélög á landsbyggðinni með sér og fékk góðan 

liðsauka frá t.d. Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis, krabbameinsfélögum á 

Austurlandi og Krabbameinsfélagi Árnessýslu.  Til að standa straum af kostnaði við 

tóbaksvarnarstarfið í skólunum var notaður bróðurparturinn af því fé sem kom frá happdrætti 
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Krabbameinsfélagsins (Jóhannes Tómasson, 1993). Frá árinu 1976 til skólaársins 1996-1997 

réði Krabbameinsfélag Reykjavíkur árlega til sín nokkra fjórða árs læknanema sem stóðu 

fyrir fræðslu í 7. – 9. bekk. Þetta samstarf við læknanemana var í þróun á árunum 1976-1980 

og var einungis virkt í nokkrum grunnskólum í Reykjavík, en frá árinu 1980 fóru læknanemar 

í fjölmarga grunnskóla og fór fræðsla þeirra aðallega fram í 7. bekk. Samtals tóku um 200 

læknanemar þátt í þessu verkefni með Krabbameinsfélagi Reykjavíkur og var þáttur þeirra 

mikilvægur hluti í tóbaksvörnum í grunnskólum landsins (Þorvarður Örnólfsson, e.d.). 

Krabbameinsfélag Reykjavíkur stóð fyrir mörgum fundum með fulltrúum nemenda og 

stuðlaði að samstarfi við nemendur um baráttu gegn tóbaksauglýsingum, stofnaði og 

aðstoðaði við starf Reykingavarnaráðs æskufólks. Hópvinna um tóbak var lengi ríkjandi, en 

þróaðist meira yfir í að fræða nemendur og ræða við þá augliti til auglitis. Upplýsingum um 

reyklausa bekki var safnað saman og þeim veittar viðurkenningar, síðar komu árleg verðlaun 

til nokkurra reyklausra bekkja og svo verðlaun til reyklausra nemenda í efstu bekkjum 

grunnskóla. Tóbaksvarnarnefnd var lengst af með í að veita þessi verðlaun (Jóhannes 

Tómasson, 1996).  Krabbameinsfélag Reykjavíkur beitti sér fyrir því að reykingar 

grunnskólanema, sem kannaðar höfðu verið á fjögurra ára fresti í Reykjavík frá árinu 1974, 

væru einnig kannaðar í öllum skólum á landsbyggðinni og hefur það verið gert frá árinu 1990 

(Jóhannes Tómasson, 1996). Árið 1995 hélt Krabbameinsfélag Reykjavíkur málþing fyrir 

skólahjúkrunarfræðinga til að leita nýrra leiða í vörnum gegn tóbaksneyslu barna og unglinga 

og markvissari leiða til að virkja samfélagið gegn tóbaksnotkun (Jóhannes Tómasson, 1995). 

Ástæða málþingsins var að reykingar 14 ára unglinga voru hratt vaxandi. Þær höfðu náð 

lágmarki árið 1990, en jukust aftur fram til ársins 1994, mest hjá drengjum (Jóhannes 

Tómasson, 1994). Á málþinginu var lagt til að tóbaksvörnum, sem og öðrum 

vímuefnavörnum væri gefið meira rými í stundaskrám skólanna, fræðslan væri samfelld, 

henni komið inn í námsefnið og nemendur prófaðir upp úr því (Jóhannes Tómasson, 1995). 

Þetta var fyrsti raunverulegi vísirinn að því að skólahjúkrunarfræðingar kæmu markvisst að 

tóbaksvörnum í skólunum.  Þar sem tóbaksnotkun var vaxandi meðal unglinga kom upp 

mikill áhugi á málefninu í samfélaginu og Krabbameinsfélag Reykjavíkur brást við með því 

að styðja við bakið á starfsliði grunnskólanna í baráttunni við tóbakið og útvegaði fræðsluefni 

og lánaði fræðslumyndir. Félagið hvatti foreldra- og kennarafélög til að taka þátt í 

tóbaksvörnunum og veitti leiðbeiningar þar um (Jóhannes Tómasson, 1996). Árið 1997 

breyttist fyrirkomulag á fræðslunni í grunnskólum. Fræðsluheimsóknirnar voru lagðar af, en 

fræðslufulltrúar Krabbameinsfélags Reykjavíkur áttu aðallega að sinna gerð fræðsluefnis og 

sjá um kynningu þess meðal starfsmanna skólanna. Með þessu færðist lykilhlutverkið í 
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tóbaksvörnunum til grunnskólanna sjálfra (Jóhannes Tómasson, 1997a). Starfsmenn 

Krabbameinsfélags Reykjavíkur þýddu og staðfærðu á þessum tíma námsefni í tóbaksvörnum 

fyrir skólana sem ber heitið ,,Vertu frjáls – reyklaus“. Sérnámsefni var fyrir hvern bekk frá 6. 

– 10. bekk. Námsefninu var fylgt eftir með námskeiðum fyrir kennara, námsráðgjafa og 

skólahjúkrunarfræðinga og var tekið fagnandi af grunnskólum landsins (Jóhannes Tómasson, 

1997b). Krabbameinsfélag Reykjavíkur sendi árlega út bréf til allra skólastjórnenda og bað þá 

um að skila inn skýrslu um tóbaksvarnafræðslu í sínum skólum. Þessar skýrslur sýndu að árið 

1998 var nýja námsefnið mest notað, eða í 73% skólanna. Notkun námsefnisins dalaði svo, en 

jókst fljótt aftur eftir samninginn milli Krabbameinsfélags Reykjavíkur og 

Tóbaksvarnarnefndar í Reykjavík, á Reykjanesi, á Vesturlandi og mest á Suðurlandi eða úr 

61% í 85% milli áranna 2001 og 2002. Hins vegar dró úr nýtingu námsefnisins á öðrum 

stöðum á landinu. Á Norðurlandi fór nýtingin úr 72% í 60% og á Vestfjörðum úr 78% í 60% 

(Jóhannes Tómasson, 2002b). Hin mikla vakning sem kom með nýja námsefninu árið 1997 

stóð stutt yfir. Til að bregðast við því gerðu Krabbameinsfélag Reykjavíkur og 

Tóbaksvarnarnefnd með sér formlegan samning sem fól í sér að Krabbameinsfélag 

Reykjavíkur sæi um fræðslu um skaðsemi tóbaks í grunnskólum og framhaldsskólum 

landsins og tryggði þannig áfram grasrótarstarf félagsins (Jóhannes Tómasson, 2002a). Árið 

2004 varð aftur breyting á tóbaksvarnafræðslu í skólum landsins, en það var vegna tilfærslu 

Tóbaksvarnarnefndar til Lýðheilsustöðvar. Þá var gert samkomulag milli Krabbameinsfélags 

Reykjavíkur og Lýðheilsustöðvar um að Lýðheilsustöð sæi alfarið um samstarf við skólana 

vegna tóbaksvarnafræðslu, en Krabbameinsfélag Reykjavíkur ætti fulltrúa í verkefnanefnd 

Lýðheilsustöðvar sem hefði það markmið að efla enn frekar tóbaksvarnafræðslu í skólum 

landsins (Jóhannes Tómasson, 2004).  

Á mynd 1. má sjá tíðni reykinga meðal 16 ára nemenda í grunnskólum landsins frá árinu 

1974 – 2007, auk nokkurra aðgerða í tóbaksvörnum sem ætla má að hafi skipt máli fyrir 

þróunina á lækkun reykinga meðal nemenda í efsta bekk grunnskólans.   
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Mynd 1. Tímaás frá 1974 - 2007. Daglegar reykingar meðal 16 ára nemenda í grunnskólum á 

Íslandi, ásamt nokkrum viðburðum í tóbaksvörnum.  Heimildir: Jónas Ragnarsson og 

Þorsteinn Blöndal, 1989; Jónas Ragnarsson munnleg heimild, 3. nóvember 2010; Þóroddur 

Bjarnason, 2007; Þorvarður Örnólfsson og Jónas Ragnarsson, 1976; Þorvarður Örnólfsson, 

e.d.;  Lög um tóbaksvarnir nr. 74/1984; Námsgagnastofnun, e.d.; Jóhannes Tómasson, 1995; 

Jóhannes Tómasson, 1997a; Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002; Jóhannes Tómasson, 2004; 

Margrét Héðinsdóttir munnleg heimild, 20. nóvember 2009; Lög um breytingar á lögum nr. 

6/2002, um tóbaksvarnir nr. 83/2006.  

 

Tóbaksvarnir sem standa grunnskólum á Íslandi til boða 

Í lögum um tóbaksvarnir nr. 6/2002 kemur fram í 14. grein að Menntamálaráðuneytið skuli í 

samráði við Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (nú Heilbrigðisráðuneytið) og 

Tóbaksvarnarnefnd (nú Tóbaksvarnaráð Lýðheilsustöðvar) ,,sjá til þess að fram fari 

reglubundin fræðsla í því skyni að draga úr tóbaksneyslu“.   Í lögum um Lýðheilsustöð nr. 

18/2003 segir í 3. grein að eitt af helstu hlutverkum Lýðheilsustöðvar sé að ,,efla 

lýðheilsustarf í samvinnu við aðra sem að þeim málum starfa og annast áfengis- og 

vímuvarnir, manneldi, slysavarnir, tóbaksvarnir og önnur forvarna- og heilsueflingarverkefni 

á vegum ríkisins“. Jafnframt segir í lögum um Lýðheilsustöð nr. 18/2003 í 9. grein sem fjallar 

um tóbaksvarnaráð sem er eitt af sérfræðiráðum Lýðheilsustöðvar að hlutverk þess sé ,,að 

stuðla að tóbaksvörnum“. 
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Námsgagnastofnun hefur sett fram á heimasíðu sinni (www.nams.is) námsefni fyrir 

lífsleiknitíma (Námsgagnastofnun, e.d.). Þar er kennurum bent á að nota námsefni 

Krabbameinsfélagsins í tóbaksvörnum, sem Lýðheilsustöð heldur utan um. Jafnframt er Lions 

Quest verkefnið miðað m.a. að forvörnum í ávana- og fíkniefnum, en það er 

samstarfsverkefni Námsgagnastofnunar og Lionshreyfingarinnar á Íslandi frá árinu 1987.  

Verkefnið fólst í að gefa út lífsleikninámsefni fyrir mismunandi aldurshópa:  

 Að vaxa úr grasi. – Námsefni fyrir 1. – 5. bekk. Áhersla á sjálfsaga, sjálfstraust, góða 

dómgreind, góð samskipti við aðra, heilbrigði og jákvæða lífshætti.    

 Að ná tökum á tilverunni. – Námsefni fyrir 6. – 9. bekk.  Áhersla á jákvæðan og 

heilbrigðan lífsstíl sem tekur mið af forvörnum í ávana- og fíkniefnum.  

 Í sátt og samlyndi. -   Námsefni fyrir 8. – 10. bekk. Áhersla á að nemendur þjálfi 

samskiptahæfni sína.  

Lions Quest námsefnið stuðlar að uppbyggingu heildstæðra nemenda, sem hafa trú á sjálfum 

sér og velja að lifa heilbrigðu lífi og þar með hafna ávana- og fíkniefnum eins og tóbaki 

(Námsgagnastofnun, e.d.).  

Lýðheilsustöð leggur sitt af mörkum til tóbaksvarna í grunnskólum landsins með stuðningi, 

námsefni og fræðslu fyrir starfsmenn skólanna (Lýðheilsustöð, 2006). Lýðheilsustöð hefur 

sett fram á heimasíðu sinni (www.lydheilsustod.is) fræðsluefni um tóbaksvarnir sem nýtast í 

grunn- og framhaldsskólum landsins (Lýðheilsustöð, e.d.b). Það sem í boði var fyrir 

grunnskólana skólaárið 2009-2010 var: 

 Reyklaus bekkur. – Forvarnaverkefni og keppni fyrir 7. og 8. bekk 

 Vertu frjáls - reyklaus. – Kennsluefni fyrir 8., 9. og 10. bekk 

 Tóbaksvarnafræðsla. – Glærur og kennsluleiðbeiningar 

 Hvað kostar að reykja? – Reiknivél og tafla 

 Óbeinar reykingar. – Lifandi efni sem sýnir áhrif þeirra á fólk 

 Hvað finnst þér um reykingar? – Veggspjald til að skrifa á 

 Áhrif reykinga á líkamann. – Teiknuð mynd 

 Hvað kostar neyslan? - Reiknivél 

Þarna er margt í boði sem starfsfólk skólanna og heilsugæslunnar geta nýtt sér í 

tóbaksvörnum. Þetta fræðsluefni er fyrst og fremst miðað fyrir fjóra efstu bekki grunnskólans 

http://www.nams.is/
http://www.lydheilsustod.is/
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(12 – 16 ára), en krakkar á aldrinum 11 til 12 ára eru mörg hver farin að hugsa um 

tóbaksafurðirnar og finnst þær spennandi samkvæmt skrifum Mahoney, Costley, Cain, Zaiger 

og McMullen (1998) um hlutverk skólahjúkrunarfræðinga í tóbaksvarnaverkefninu 

,,Tjörustríð“ (Tar wars). Mikilvægt er að byrja á tóbaksvörnum strax í fyrstu bekkjum 

grunnskólans (Morton, 2008) og vantar þá efni fyrir yngsta- og miðstig grunnskólanna á 

Íslandi í beinum tóbaksvörnum. Jafnframt er athyglisvert að fræðsluefni um munntóbak og 

afleiðingar notkunar þess er eingöngu ætlað framhaldsskólunum á heimasíðu 

Lýðheilsustöðvar (Lýðheilsustöð, e.d.b), en ljóst er að nemendur grunnskólans byrja ekkert 

síður að fikta við  reyklaust tóbak heldur en reyktóbak og benda Sherman og Primack (2009) 

á að það þurfi að taka tillit til reyklauss tóbaks í öllum tóbaksvörnum.   

Forvarnaverkefnið ,,Reyklaus bekkur“ er samkeppni fyrir nemendur 7. og 8. bekkjar 

grunnskólanna (Lýðheilsustöð, e.d.a). Verkefnið er Evrópukeppni sem ber heitið ,,Smokefree 

Class Competition“. Þessi keppni stendur öllum grunnskólum til boða svo framarlega að 

enginn nemandi í 7. – 8. bekk noti tóbak. Ellefu sinnum hefur keppnin átt sér stað á Íslandi og 

notið mikilla vinsælda, enda geta bekkirnir unnið til veglegra verðlauna eins og 

utanlandsferðar. Hverjum bekk er í sjálfsvald sett hvað hann tekur fyrir í lokaverkefni  

keppninnar. Ýmsir bekkir hafa útbúið heimasíður, spil, gert myndbönd og veggspjöld sem 

tengjast tóbaki. Verkefnið er áhugavert fyrir þær sakir að það getur náð til allra námsgreina, 

virkjar sköpunargáfu nemendanna og ýtir undir hópefli. Verkefnið getur því orðið mjög 

fjölbreytt og mismunandi milli bekkja frá ári til árs.  

Ýmis önnur sértæk verkefni standa grunnskólunum til boða eins og Marítafræðslan og 

verkefni Ungmennafélags Íslands sem heitir ,,Flott án fíknar“. Maríta á Íslandi er 

forvarnaverkefni Samhjálpar og byggir á forvarnarfræðslu í grunnskólum um skaðsemi 

fíkniefna (Samhjálp, e.d.). Forvarnafræðslan byggist á fræðslufundum sem eru þrískiptir. 

Fyrsti fundurinn er fyrir nemendur 8. bekkjar og heitir „Sýndu sjálfstæði, segðu nei“. Annar 

fundurinn er fyrir nemendur 9. bekkjar og heitir „Hættu áður en þú byrjar“ og þriðji 

fundurinn er ætlaður nemendum 10. bekkjar og ber heitið „Eftirfylgd“. Fræðslufulltrúi Maríta 

á Íslandi er aðalfyrirlesari á fræðslufundunum, ásamt fulltrúum lögreglu og félagsþjónustu. 

Þessir fundir eru sameiginlegir með nemendum og foreldrum.  

Verkefnið ,,Flott án fíknar“ er íslenskt þróunarverkefni í forvörnum (Guðrún Snorradóttir, 

2010). Markmiðið með verkefninu er að veita unglingum tækifæri til að öðlast þá sýn að það 

sé eftirsóknarvert að eyða æskunni á heilbrigðan hátt, án tóbaks og vímuefna. Verkefninu er 
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því ætlað  að styðja við heilbrigða unglingamenningu og fjölga þeim sem velja heilbrigðan 

lífsstíl. Þetta er gert með því  að viðhafa jákvæða styrkingu og nálgast ungmennin á jákvæðan 

hátt og hrósa þeim sem velja að virða tóbaks- og áfengislög. Verkefnið er tvískipt, annars 

vegar fyrir unglinga í grunnskóla og hins vegar fyrir ungmenni á aldrinum 16-20 ára. 

Verkefnið í grunnskólunum byggist á því að stofnaðir eru klúbbar fyrir unglinga þar sem þeir 

gera skriflegan samning við foreldra sína og klúbbstjóra, þar sem þeir heita því að sniðganga 

tóbak, áfengi og önnur vímuefni meðan þeir eru í grunnskóla. Klúbburinn byggir starf sitt 

fyrst og fremst á samverustundum þar sem ungmennin skemmta sér og ekkert mælir gegn því 

að hafa einstaka fræðslustundir. Hverjum klúbbi er í sjálfsvald sett hvernig hann útfærir starf 

sitt og geta klúbbar starfað ýmist innan skóla, félagsmiðstöðva eða annarra samkomustaða 

ungmenna. 

Vettvangur tóbaksvarna 

Skólareglur og námskrá 

Samkvæmt lögum um tóbaksvarnir nr. 6/2002, grein 14, er skólum skylt að hafa reglubundna 

fræðslu til að draga úr tóbaksneyslu. Þessu er fundinn staður í aðalnámskrá grunnskóla undir 

lífsleikni þar sem sett eru áfangamarkmið fyrir 7., 9. og 10. bekk, um að nemendur þekki þá 

áhættu sem felst í neyslu tóbaks, áfengis og annarra vímuefna (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Ekki er gert ráð fyrir tóbaksvörnum í 4. - 6. bekk, né 8. bekk undir lífsleikni, en lífsleikni er 

ætlað að vera í öllum þessum bekkjum (Menntamálaráðuneytið, 2007). Jafnframt eru 

reykingar bannaðar í grunnskólum samkvæmt reglugerð um tóbaksvarnir á vinnustöðum nr. 

88/1999 og nær bannið bæði til húsnæðis og lóðar. Adams, Jason, Pokorny og Hunt (2009) 

bentu á að það nægði ekki að hafa skólastefnu og reglur varðandi tóbak, heldur þyrfti líka að 

fylgja þeim eftir. Rannsókn þeirra var á 16.561 nemendum í 7. – 12. bekk í 40 skólum í 

Illinois í Bandaríkjunum og kannaði tengsl milli þess að hafa skólareglur um tóbaksnotkun og 

tóbaksnotkun ungmennanna. Þau bentu jafnframt á að þeir nemendur sem urðu ekki vitni að 

því að félagar þeirra brutu skólareglur um tóbaksnotkun, voru mun ólíklegri til að brjóta þær 

reglur sjálfir. Því sé mikilvægt að taka á þeim málum sem upp koma ef nemendur fylgja 

skólareglum ekki eftir. Einnig hefur verið bent á að skólastefnur og reglur varðandi tóbak séu 

stór hluti af tóbaksvörnum og stuðli að því að nemendur neyti síður tóbaks (An o.fl., 1999; 

Adams o.fl., 2009; Boyce, Mueller, Hogan-Watts og Luke, 2009). Boyce og félagar (2009) 

gerðu úttekt á skólareglum varðandi tóbak í 95 almenningsskólum í Missouri í 

Bandaríkjunum og settu fram fjóra ,,gullþætti“ sem ættu að vera í skólastefnum um tóbak, en 
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það eru 1) tóbakslaust umhverfi, 2) styrking eða stefnu framfylgt, 3) forvarnir og 

meðferðarþjónusta og svo 4) starfandi nefnd um stefnuna. Þau bentu á að skólastefna 

varðandi tóbak væri mikilvægt samskiptatæki til að fræða nemendur, starfsfólk og foreldra 

um reglur og viðurlög skólans við tóbaksnotkun. Jafnframt væri skólastefnan um tóbak byggð 

á lögum ríkisins, en slíkar stefnur ættu að vera til staðar í skólum landsins og þeim framfylgt. 

Stefnan væri sett fram til að stuðla að heilbrigði nemenda og starfsmanna grunnskólanna 

(Boyce o.fl., 2009).  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (1999) bendir á að reglur sem vernda 

börn gegn tóbaki geta verið með ýmsu móti og á mismunandi stigum (t.d. staðbundnar, 

svæðisbundnar, landsbundnar og alþjóðlegar). Skólar geti hjálpað til við að móta styðjandi 

reglur sem sumsstaðar verða svo að reglugerð. Jafnframt bendir 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (1999) á að börn velja ekki af sjálfum sér að nota tóbak. Þau 

eru undir miklum áhrifum af umhverfi sínu. Umhverfið hefur áhrif á val þeirra og 

almenningsreglur hafa áhrif á umhverfið. Börn eru mun líklegri til að nota tóbak ef þau eru 

umkringd aðlaðandi tóbaksauglýsingum og kynningum, ef íþróttahetjan þeirra notar tóbak, ef 

uppáhaldsleikarinn í bíómyndum notar tóbak, ef þau sjá fólk allt í kringum þau nota tóbak og 

ef tóbaksvörur eru ódýrar og auðvelt aðgengi að þeim. Strangar almenningsreglur hjálpa til 

við að  veita börnum raunverulegt tækifæri til að vaxa úr grasi tóbakslaus og þar skipta reglur 

um tóbak og tóbaksnotkun í skólum verulegu máli.   

Lífsleikni 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur lagt mikla áherslu á að þjóðir heims taki upp 

lífsleiknikennslu í skólum, til að fyrirbyggja ýmis vandamál bæði félagsleg og heilsufarsleg, 

eins og að ánetjast ávana- og fíkniefnum (Weisen o.fl., 1997). Í aðalnámskrá grunnskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 2007) segir svo um lífsleikni að: 

  

Námsgreinin lífsleikni á að efla alhliða þroska nemandans. Það felur m.a. í sér að    

nemandinn geri sér far um að rækta með sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og 

sálrænan styrk. Hann efli félagsþroska sinn og borgaravitund, siðvit og virðingu fyrir sjálfum 

sér og öðrum. Efling borgaravitundar vísar til þess að efla færni ungs fólks og fullorðinna til 

að vera virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi. Auk þess verði leitast við að styrkja 

áræðni hans, frumkvæði, eðlislæga sköpunargáfu og aðlögunarhæfni til að takast á við kröfur 

og áskoranir í daglegu lífi....Útfærsla lífsleikni í aðalnámskrá hvílir annars vegar á 

viðfangsefnum þar sem sjálfsþekking, þroski og mannrækt einstaklinga er í brennidepli og 

hins vegar á viðfangsefnum þar sem ytri þættir daglegs lífs eru í fyrirrúmi....Í námsgreininni 

er horft á nemandann í heild, færni til samskipta, gagnrýninnar hugsunar, tjáningar og þess að 
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færa rök fyrir máli sínu. Einnig að setja sér markmið og sýna frumkvæði. Jafnframt þarf að 

rækta hæfileika til sköpunar og verklegrar færni.    

Tóbaksvarnir fara oftast fram innan veggja skólastofanna með kennurum á skólatíma, en bent 

hefur verið á að lífsleiknitímar, þar sem unnið er með samskipti og atferli, sé góð leið til að 

vinna að forvörnum og fá skólaheilsugæsluna með í þann þátt (Aldís Yngvadóttir, 2001). 

Þannig er hægt að hafa áhrif á viðhorf nemendanna gagnvart tóbaki. Hrund Sigurbjörnsdóttir 

og Ingileif Ólafsdóttir (2001) bentu á að í lífsleikni fá nemendur þjálfun í að hafna tóbakinu, 

t.d. með þátttöku í hlutverkjaleikjum, en nauðsynlegt sé að hafa fjölbreytta nálgun þegar 

fræðsla beinist að því að breyta hegðun manna, eða koma í veg fyrir ákveðna hegðun. 

Rannsókn Botvin, Griffin, Diaz og Ifill-Williams (2001) sýnir að lífsleiknikennsla sem miðar 

út frá því að kenna færni í að hafna ávana- og fíkniefnum, færni í sjálfsstjórn og almenna 

félagsfærni, veiti nemendum upplýsingar og færni til að standast boð um að prófa ávana- og 

fíkniefni. Það dregur úr áhugahvöt gagnvart því að neyta efnanna og eykur styrk nemenda til 

að standast félagaþrýsting. Þessi rannsókn var á nemendum sem töldust til minnihlutahópa og 

samanstóð þýðið af 3.621 nemendum í 7. bekk í 29 almenningsskólum í New York. Ríflega 

2.000 nemendur voru í tilraunahópnum og tæp 1.500 nemendur í samanburðarhópnum. 

Nemendurnir voru látnir svara spurningalista í 7. og 8. bekk. Þeir nemendur sem voru í 

tilraunahóp fengu lífsleiknikennslu í 7. bekk. Niðurstöður leiddu í ljós að þau sem fengu 

lífsleiknikennsluna neyttu mun minna af ávana- og fíkniefnum og þar með talið reyktu mun 

minna, en nemendurnir sem fengu ekki lífsleiknikennsluna. Jafnframt sýndu nemendurnir í 

tilraunahópnum mun meiri færni í samskiptum, áttu auðveldara með að standast 

félagaþrýsting, höfðu meiri þekkingu á ávana- og fíkniefnum, lentu sjaldnar í vandræðum, 

ásamt því að hafa neikvæðara viðhorf gagnvart efnunum.  

Skólahjúkrun 

Tóbaksvarnir þurfa að vera markvissar í grunnskólum landsins til að forða sem flestum frá 

því að byrja að nota tóbak. Sýnt hefur verið fram á að skólahjúkrunarfræðingar geta verið í 

lykilstöðu til að sinna tóbaksvörnum í grunnskólum og hafa áhrif á nemendur svo þeir tileinki 

sér heilbrigt líferni (Lightfoot og Bines, 2000; Ridner, Staten og Danner, 2005; Morton, 

2008). Lightfoot og Bines (2000) gerðu eigindlega rannsókn og tóku viðtöl við 

skólahjúkrunarfræðinga, skólastjóra og kennara. Jafnframt voru rýnihópar með annars vegar 

foreldrum og hins vegar nemendum. Rannsóknin átti að varpa ljósi á hlutverk skólastarfsfólks 

til að koma til móts við heilbrigðisþarfir nemenda. Niðurstöður leiddu í ljós að meginhlutverk 
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skólahjúkrunarfræðinga var að stuðla að heilbrigði og velferð nemendanna ásamt kennurum, 

sinna heilsueflingu, vera trúnaðarmenn nemenda og vera stuðningur við fjölskyldur 

nemendanna. Jafnframt kom fram mikilvægi góðrar samvinnu milli skólahjúkrunarfræðinga 

og kennara. Sumir skólahjúkrunarfræðinganna bentu hins vegar á að þeir hefðu lítið aðgengi 

að kennslustundum og samvinna við skólana væri af skornum skammti. Kennar bentu 

jafnframt á að skólahjúkrunarfræðingar væru ekki samstíga, væru með ólíkar áherslur og 

mannaskipti væru of ör. Samfella í starfi skólahjúkrunarfræðinga væri mikilvæg til að mynda 

traust og góð samskipti bæði við nemendur og kennara. Góð samvinna milli 

skólaheilsugæslunnar og grunnskólanna er mikilvæg. Skólaumhverfið þarf að vera tilbúið til 

að taka á móti skólaheilsugæslunni, veita aðgengi að kennslustundum, leiða til samvinnu 

milli kennara og skólahjúkrunarfræðinga og vera hvetjandi til að komið sé inn með fræðslu. 

Skólahjúkrunarfræðingar þurfa líka að finna að þeir tilheyri skólanum. Ridner, Staten og 

Danner (2005) gerðu þversniðsrannsókn á 1.700 framhaldsskólanemum. Ríflega fjórðungur 

þessara nemenda reykti og stór hluti þeirra var með mikil þunglyndiseinkenni. Ridner og 

félagar (2005) bentu á að skólahjúkrunarfræðingar hefðu mikilvægt hlutverk í að fyrirbyggja 

reykingar og að vera með reykleysismeðferð, ásamt því að undirbúa nemendur í grunnskóla 

fyrir að fara í framhaldsskóla þar sem margir byrja að reykja. Þetta samræmist rannsókn 

Mortons (2008) sem segir jafnframt að kjörtími til að hefja heilbrigðisfræðslu sé á yngsta 

stigi grunnskólans.  

Í samantekt Broussard (2004) á þróun starfsemi skólahjúkrunarfræðinga segir að hlutverk 

þeirra feli í sér m.a. að vera í forsvari fyrir heilbrigðan lífsstíl, fræða um heilsu, leiða til 

samvinnu, fylgjast með rannsóknum og taka þátt í þeim. Þeim er ætlað að stuðla að heilbrigði 

einstaklinganna með því að fylgja þeim stefnumálum sem upp eru sett og einnig að taka þátt í 

stefnumótun. Wolfe og Selekman (2002) benda jafnframt á í sams konar samantekt á starfi 

skólahjúkrunarfræðinga, að þekking þeirra hefur aukist gríðarlega í gegnum tíðina og því 

hefur starf þeirra þróast úr einföldum hjúkrunarverkum í mjög viðamikið starf. Rannsókn 

Lightfoot og Bines (2000) bendir á að skólastjórnendur þekki oft ekki hvað skólahjúkrun 

standi fyrir eða hvers megnug hún er og notfæri sér hana því í mun minna mæli en hægt væri. 

Mikilvægt er að skólaheilsugæslan komi að skólastarfinu og kynnist þannig nemendum og fái 

gleggri mynd af nemendahópnum. Þetta auðveldar öll samskipti við nemendurna og hefur 

bein áhrif á skipulagninu íhlutunar og forvarnarstarfs, samkvæmt samantekt Bryndísar 

Benediktsdóttur (2001) á hlutverki heilsugæslunnar í forvarnastarfi gegn fíkniefnaneyslu 

unglinga. Rannsókn Hamilton, O´Connell og Cross (2004) sýndi hins vegar að 
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skólahjúkrunarfræðingum finnst þeir ekki vera undirbúnir til að vera með 

tóbaksvarnafræðslu. Rannsókn þeirra var á þróun reykleysismeðferðar í áströlskum skólum 

og þátttöku skólahjúkrunarfræðinga í tengslum við það.  Þetta samræmist innlendri rannsókn 

á þátttöku hjúkrunarfræðinga í ráðgjöf til reykleysis, sem sýndi að hjúkrunarfræðingarnir telja 

sig ekki hafa nægilega menntun og færni til að sinna þess háttar ráðgjöf (Margrét H. 

Svavarsdóttir og Guðfinna Hallgrímsdóttir, 2008). Hamilton og félagar (2004) bentu á að 

þegar nemandi er staðinn að reykingum á skólatíma þurfi að taka á því sem heilbrigðismáli, 

en ekki eingöngu sem agavandamáli. Því þurfi skólahjúkrunarfræðingar að vera tilbúnir til að 

að taka við nemendum sem brjóta reglur skólanna með því að nota tóbak. Jafnframt benda 

Hamilton og félagar (2004) á að hjúkrunarskólar þyrftu að taka meira mið af hvernig eigi að 

bregðast við ávanabindandi hegðun í námi hjúkrunarfræðinga svo þeir séu í stakk búnir til að 

sinna málefnum eins og tóbaksvörnum í skólum. 

Lýðheilsustöð fór árið 2006 í samstarf við Miðstöð heilsuverndar barna og 

skólaheilsugæsluna um heilbrigðisfræðslu fyrir grunnskólanemendur (Lýðheilsustöð, 2006). 

Þetta samstarf leiddi til þess að á skólaárinu 2007-2008 var innleidd í flesta grunnskóla á 

Íslandi ný fræðsla sem heitir 6H heilsunnar (Margrét Héðinsdóttir munnleg heimild, 20. 

nóvember 2009). Þessi fræðsla samræmist áherslum heilsugæslunnar (Heilsugæslan, 2007) 

um hlutverk skólaheilsugæslu sem er að sjá um heilbrigðisfræðslu og hvetja til heilbrigðra 

lífshátta. Fræðslan byggir á sjö hugtökum sem eru hollusta, hvíld, hreyfing, hreinlæti, 

hamingja, hugrekki og kynheilbrigði. Háin eru sex, en tölustafurinn 6 vísar til kynheilbrigðis 

(6h, e.d.). Samkvæmt Lýðheilsustöð (2006) er sérstök áhersla á að nemendur byggi upp góða 

sjálfsmynd, geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir, eigi árangursrík samskipti við aðra og læri að 

hafa stjórn á sjálfum sér þegar eitthvað bjátar á. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2003) benti á að til 

að sporna gegn tóbaksnotkun unglinga þurfi að taka mið af samskiptahæfni unglingsins, 

skilningi hans á áhættunni og merkingunni sem hann leggur í áhættuna. Það að geta sett sig í 

spor annarra, skiptir miklu máli varðandi það hvort meiri eða minni líkur eru á að 

unglingurinn byrji að reykja (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2003). Undir  flokknum ,,hugrekki“  í 

6H heilsunnar eru markvissar tóbaksvarnir og þar er lagt upp með að nemendur öðlist 

hugrekki til að segja nei við tóbakinu, læri ákvarðanatöku og að sporna við hópþrýstingi. 

Skólahjúkrunarfræðingum er ætlað að annast fræðsluna og eru fræðsluefni og kennsluaðferðir 

miðaðar við þroska og aldur nemendanna frá 1. til 10. bekk (Lýðheilsustöð, 2006). Engin 

fræðsla er um tóbakið sjálft svo nemendur geti aukið þekkingu sýna og tekið upplýsta 

ákvörðun um að hafna því.  
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Jafningjafræðsla 

Bent hefur verið á að jafningjafræðsla í tóbaksvörnum skili hvað mestu í að minnka reykingar 

nemenda á grunnskólaaldri (Streng, 2007). Streng (2007) gerði eigindlega rannsókn á fimm 

jafningjafræðurum, en í jafningjafræðslu eru þjálfaðir upp nokkrir einstaklingar í hverjum 

árgangi til að hvetja félaga sína til að nota ekki tóbak og efla það norm að velja tóbakslaust 

líf. Skilyrði fyrir því að vera jafningjafræðari er að nota ekki tóbak og vera talsmaður 

heilbrigðs lífernis. Rannsókn Campbell og félaga (2008) á 10.730 nemendum á aldrinum 12 

til 13 ára í 59 skólum í Englandi og Wales, þar sem um helmingur fékk jafningjafræðslu og 

samanburðarhópurinn fékk sína hefðbundnu tóbaksvarnafræðslu, sýndi að þeir sem fengu 

jafningjafræðsluna reyktu mun minna einu og tveimur árum síðar, heldur en þeir sem voru í 

samanburðarhópnum. Þau bentu jafnframt á að jafningjafræðararnir koma úr sama 

reynsluheimi og félagar þeirra sem þau fræða og að jafningjafræðslan væri mikilvægur 

hlekkur í tóbaksvörnum í grunnskólum þar sem hún færi oftast fram utan skólastofanna og í 

frítíma nemendanna í óformlegum samræðum. Campbell og félagar (2008) sýndu jafnframt 

fram á að ungmennin eru óhræddari við að tjá sig við og hlusta frekar á jafnaldra sína, heldur 

en þegar fullorðnir predika yfir þeim. Rannsókn Corona, Turf, Corneille, Belgrave og Nasim 

(2009) á nemendum í 8. og 10. bekk í Virginíu, sem samanstóð af 1.056 nemendum af 

afrískum uppruna, sýndi að þeir nemendur sem áttu félaga sem notuðu tóbak voru mun 

líklegri til að neyta tóbaks, heldur en þeir sem áttu ekki félaga sem notuðu tóbak. Þau bentu 

jafnframt á að félagaþrýstingur væri mikill og því þyrftu tóbaksvarnir að taka mið út frá því 

að standast félagaþrýsting og þar gæti jafningjafræðsla skipt sköpun, en það væri þáttur sem 

þyrfti að skoða betur í skólum Virginíu. Virðing og viðhorf félaganna gagnvart tóbaksnotkun 

er ekki síður mikilvæg og hefur einna mest áhrif á það hvort unglingar byrja tóbaksnotkun, 

samkvæmt rannsókn  á 7.430 íslenskum nemendum á aldrinum 14 til 15 ára (Kristjansson, 

Sigfusdottir, James, Allegrante og Helgason, 2010). Jafningjafræðsla er því góð leið til að 

hafa jákvæð áhrif á virðingu og viðhorf unglinganna til að hafna ávana- og fíkniefnum eins 

og tóbaksneyslu. 

 Foreldrar 

Forvarnastarf í skólum er margþætt og skiptir miklu máli að virkja foreldra til samstarfs og 

ábyrgðar í þeim efnum (Aldís Yngvadóttir, 2001). Viðhorf foreldra til tóbaksneyslu hefur 

mikil áhrif á það hvort ungmenni byrja að nota tóbak eða ekki. Mikilvægt er að foreldrar taki 

virkan þátt í tóbaksvörnum með því að ræða við börn sín um tóbak og komi fram skýrum 
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skilaboðum um að þau samþykki ekki að börn þeirra byrji að neyta tóbaks (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 1998). Í rannsókn Ertas (2006) á gögnum úr 

Global Youth Tobacco rannsókninni á 15.197 ungmennum á aldrinum 13-15 ára í 

tyrkneskum skólum árið 2003, kemur fram mikilvægi þess að foreldrar tali við börn sín um 

áhrif tóbaksneyslu og veiti þeim ráðleggingar um að neyta ekki tóbaks. Þau ungmenni sem 

fengu slíka ráðgjöf hjá foreldrum sínum áður en þau komu upp á unglingastig voru mun 

líklegri til að byrja ekki tóbaksneyslu, heldur en þau sem fengu slíka ráðgjöf einungis á 

unglingsárum, eða jafnvel enga ráðgjöf frá foreldrum sínum. Þetta samræmist rannsókn 

Kristjansson og félaga (2010), en þar kom fram að viðbrögð foreldra gagnvart tóbaksneyslu 

barna hafði veruleg áhrif á það hvort börnin byrjuðu að fikta við tóbaksnotkun. Þeir sem áttu 

foreldra sem sýndu hörð viðbrögð og samþykktu ekki tóbaksnotkun barna sinna, leiddust 

mun síður út í tóbaksnotkun. Rannsókn Sigrúnar og Leifs (1998) sýnir einnig að foreldrar 

þurfa að sýna tómstundum og vinum barna sinna áhuga, en það eykur líkur á því að börnin 

fari að settum reglum og haldi sig frá tóbakinu. Jafnframt hefur það sýnt sig að því meiri tíma 

sem ungmenni eyða með foreldrum sínum og í tómstunda- og íþróttastarf, því minni líkur eru 

á því að þau verði ávana- og fíkniefnum að bráð (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur G. 

Hafsteinsson, 1998).  
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3. AÐFERÐAFRÆÐI 

Rannsóknaraðferð 

Gerð var framskyggn, lýsandi spurningakönnun til að kanna hvaða tóbaksvarnir voru í 

grunnskólum á Íslandi á vorönninni 2010.  

Þátttakendur 

Samkvæmt Menntamálaráðuneytinu voru grunnskólar landsins samtals 177 skólaárið 2009-

2010. Þýðið í rannsókninni samanstóð af 175 skólastjórum og 139 skólahjúkrunarfræðingum, 

eða samtals 314 manns og úrtak könnunarinnar spannaði allt þýðið. Skólastjórar og 

skólahjúkrunarfræðingar störfuðu sums staðar í fleiri en einum skóla. Það átti þó eingöngu 

við landsbyggðina.  

Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur má sjá í töflu 2, en nokkur munur var á skólastjórum 

og skólahjúkrunarfræðingum varðandi meðalaldur, meðalstarfsaldur, starfsaldur í núverandi 

skóla, við hve marga skóla var starfað og hvort þau höfðu fengið fræðslu um tóbaksvarnir í 

námi. 

Tafla 2. Bakgrunnsupplýsingar þátttakendanna ( * = p < 0,05) 

 
Þátttakendur 

n = 163 
Skólastjórar 

n = 94 
Skólahjúkrunarfræðingar 

n = 69 

Meðalaldur, ár 48 50 44 * 

Meðalstarfsaldur, ár 11 13 7 * 

Starfsaldur í núverandi skóla, ár 9 12 5 * 

Störfuðu við einn skóla, % 80 94 60 * 

Störfuðu við tvo skóla, % 8 3 31 * 

Störfuðu við þrjá til fimm skóla, % 5 2 9 * 

Fengu fræðslu um tóbaksvarnir í 
námi sínu, % 

35 29 44 * 

Höfðu sótt fræðslu/námskeið í 
tóbaksvörnum eftir að luku námi, % 

35 37 33 

 

Siðfræði 

Tilgangur rannsókna er að skapa vísindalega þekkingu. Til að svo verði leggja þátttakendur 

sitt af mörkum í þágu þekkingaröflunar. Hins vegar má þátttakandi ekki verða 

persónugreinanlegur, né verða fyrir skaða í rannsókn og því þarf að tilkynna allar rannsóknir 

til Persónuverndar og í heilbrigðisvísindum þarf oftast að sækja um leyfi hjá 
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Vísindasiðanefnd þar sem persónuvernd og siðfræði rannsókna er gætt. Hagsmunir 

þátttakenda eiga alltaf að vega þyngra en hagsmunir vísindanna. Bera þarf virðingu fyrir 

öllum manneskjum og sjálfræði þeirra, því þarf hver þátttakandi í rannsóknum að gefa 

upplýst og óþvingað samþykki fyrir þátttöku í rannsóknum. Því ber hverjum rannsakanda að 

veita nægilega mikla vitneskju um eðli rannsóknarinnar, svo þátttakendur geti tekið upplýsta 

ákvörðun um þátttöku (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Í rannsókn þessari fengu allir þátttakendur upplýsingar um eðli rannsóknarinnar og veittu þeir 

upplýst samþykki með því að svara rafrænum spurningalista. Hverjum þátttakenda var frjálst 

að hafna þátttöku eða hætta þátttöku hvenær sem var. Ekki var möguleiki að rekja svörin til 

einstakra þátttakenda eða skóla, en þátttakendur þurftu að merkja við úr hvaða landshluta þeir 

kæmu. Landshlutunum var skipt upp í níu hluta sem samsvarar til landshlutaskiptingar HBSC 

(Health Behvaiours in School-aged Children) rannsóknarinnar (Þóroddur Bjarnason o.fl., 

2006). Varsla gagna frá þátttakendum er í höndum rannsakanda og leiðbeinanda, en öllum 

gögnum verður eytt að rannsókn lokinni og eigi síðar en fimm árum frá úrvinnslu. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og er tilkynningarnúmer hennar S4723/2010.  

Gagnasöfnun 

Sendur var út rafrænn spurningalisti í gegnum fyrirtækið Outcome Student ehf til allra 

starfandi skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga í grunnskólum á Íslandi. Spurningalistinn 

innihélt bæði opnar og lokaðar spurningar. Þar var m.a. spurt um hvort og hvaða 

tóbaksvarnastarfi væri sinnt í skólanum, um reglur skólans varðandi tóbaksnotkun, hvort 

sérstök fræðsla væri um tóbaksvarnir og hvaða bekkir fengu tóbaksvarnir. Nokkrum 

spurningum var eingöngu beint til skólahjúkrunarfræðinga til að fá betur fram hvað þeir gera 

í tóbaksvörnum í viðtölum og heilsufarsskoðunum hjá nemendum.   

Ítrekun var send út allt að þrisvar sinnum til þeirra þátttakenda sem ekki höfðu svarað 

spurningalistanum.   

Greining gagna 

Þegar þátttakendur svöruðu spurningalistanum datt netfang þeirra út af þeim lista sem hélt 

utan um netfangaskrá þátttakenda. Þannig var hægt að sjá í lokin hvaða skólastjórar og 

skólahjúkrunarfræðingar hefðu ekki tekið þátt í rannsókninni og finna út hvaða skólar hefðu 

tekið þátt. Út frá því var hægt að finna hlutfall skóla sem tók þátt í hverjum landshluta. 

Niðurstöður eru að miklu leyti settar fram á myndrænan hátt með köku- og súluritum, ásamt 
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tíðni- og prósentutöflum. Við tölfræðiúrvinnslu var notað SPSS 17.0 (Statistical Package for 

the Social Sciences) forritið. Munur milli mismunandi breyta á raðkvarða voru fundnar með 

kí-kvaðrat prófum, en með Student´s t – prófi milli breyta á hlutfallskvarða. Til að finna mun 

milli landshluta var notuð línuleg aðhvarfsgreining. Miðað var við 95% öryggismörk (p < 

0,05).  Í opnu spurningunum voru meginatriði flokkuð í gegnum þau svör sem bárust. Þessi 

atriði voru listuð upp og túlkuð út frá gögnunum.  

Réttmæti og áreiðanleiki 

Áreiðanleiki þýðir að mælitæki rannsóknarinnar mæli eins þegar mæling er endurtekin og 

vísar þannig til stöðugleika og nákvæmni (Rúnar H. Andrason, 2003). Réttmæti vísar hins 

vegar til að  mælt sé það sem átti að mæla (Kristján Kristjánsson, 2003). Til að uppfylla þessa 

þætti var spurningalistinn forprófaður af 10 hjúkrunarfræðingum og kennurum og gengið úr 

skugga um að spurningarnar væru skýrar, að allir skildu spurningarnar eins, sem og hvort 

mikilvægar spurningar vantaði. Spurningalistinn var svo lagfærður minniháttar eftir 

forprófunina og færður í endanlega útgáfu.  
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4. NIÐURSTÖÐUR 

Þátttakendur 

Rannsóknin náði til allra grunnskóla á Íslandi sem voru alls 177 á vorönninni árið 2010. Svör 

bárust frá 130 grunnskólum, eða 73% þeirra. Í Reykjavík bárust svör frá 52% skólanna, en frá 

74% grunnskóla utan Reykjavíkur. Svörun grunnskóla utan Reykjavíkur var frá 69% til 89% 

eftir landshlutum (mynd 2). Í grunnskólum landsins voru starfandi  175 skólastjórar og 139 

skólahjúkrunarfræðingar. Svarshlutfall allra þátttakenda var 52%, eða 54% meðal skólastjóra 

og 50% hjá skólahjúkrunarfræðingum. Í Reykjavík svöruðu 31% þátttakenda, en 63% utan 

höfuðborgarinnar.    

 

Mynd 2. Svarshlutfall grunnskóla eftir landshlutum (fjöldi skóla sem svara / heildarfjöldi 

skóla)  

 



Tóbaksvarnir í grunnskólum á Íslandi 

 

34 
 

Unglingastig grunnskólans, þ.e. 8. – 10. bekkur, var ekki til staðar í skólum 17 þátttakenda. 

Öll stig grunnskólans (1. – 10. bekkur) voru í skólum 84% þátttakenda rannsóknarinnar, en 

tveir skólar (1%) voru einungis með yngsta stig (1. – 4. bekk).     

Nokkuð misjöfn skipting var milli svörunar eftir landshlutum þegar skoðað var svarshlutfall 

starfstétta við heildarfjölda sömu starfstéttar (tafla 3). 

Tafla 3. Svarshlutfall starfstétta eftir landshlutum 

Landshlutar Skólastjórar Skólahjúkrunarfræðingar 

Reykjavík 30 29 

Nágrenni Reykjavíkur 45 62 

Suðurnes 44 57 

Vesturland 67 56 

Vestfirðir 62 67 

Norðurland Vestra 86 80 

Norðurland Eystra 70 50 

Austurland 75 67 

Suðurland 63 58 

 

Sinna grunnskólar landsins tóbaksvörnum? 

Tóbaksvörnum var sinnt í öllum grunnskólum svarenda nema einum. Þátttakendur merktu við 

alla þá bekki sem fengu tóbaksvarnir í þeirra skóla. Mismunandi var hvaða bekkir fengu 

tóbaksvarnir, en þær fóru aðallega fram í 7. – 10. bekk eins og sjá má á mynd 3.  

 
Mynd 3. Hlutfall bekkja sem fengu tóbaksvarnir í grunnskólum (merkt við allt sem við átti) 

 

Algengast var að tóbaksvarnir væru á unglingastigi, eða í 8. – 10. bekk samkvæmt svörum 

þátttakenda, eins og sést á mynd 4.  
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Mynd 4. Tóbaksvarnir í grunnskólunum eftir stigum 

Þátttakendur merktu oftast við að tóbaksvarnir færu fram í fjórum bekkjum, eða í 7. – 10. 

bekk. Ýmsar aðrar samsetningar komu fram varðandi í hvaða bekkjum tóbaksvarnir færu 

fram og eru þær algengustu sýndar á mynd 5. Undir ,,aðrar samsetningar“ eru 25 mismunandi 

samsetningar. Þrjár af þeim innihalda 7. – 10. bekk með öðrum stökum bekkjum og er 

heildarfjöldi svara þar frá sjö þátttakendum. Tóbaksvarnir koma því fyrir í 7. – 10. bekk og 

öðrum stökum bekkjum hjá 78 þátttakendum (48%).  

 

Mynd 5.  Samsetning bekkja sem fengu tóbaksvarnir í grunnskólum 
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Aðilar sem sinntu tóbaksvörnum 

Þeir sem sinntu tóbaksvörnum í grunnskólum þátttakendanna voru skólahjúkrunarfræðingar, 

umsjónarkennarar, nemendur, foreldrar og aðrir (mynd 6). Þátttakendur merktu við alla þá 

aðila sem við átti í þeirra skóla. Það sem féll undir ,,aðra“ var m.a. nefnt kennari í lífsleikni í 

7,4% tilfella, utanaðkomandi aðili í 6,1% tilfella, námsráðgjafi í 4,3% tilfella, 

,,Marítafræðslan“ í 4,3% tilfella og 3,7% sögðust ekki vita hverjir sinntu tóbaksvörnum innan 

síns skóla.  

 
Mynd 6. Þeir sem sinntu tóbaksvörnum í grunnskólum (merkt við allt sem við átti) 

 

Það var mismunandi eftir skólum hverjir sinntu tóbaksvörnum, en algengt var að samvinna 

væri milli skólahjúkrunarfræðinga og umsjónarkennara. Í sumum skólum sinnti einn aðili 

tóbaksvörnum, en í öðrum fleiri aðilar eins og sést á mynd 7.  
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Mynd 7. Samsetning þeirra sem sinntu tóbaksvörnum í grunnskólunum 

 

Nokkrum spurningum var beint eingöngu til skólahjúkrunarfræðinga um hvernig 

tóbaksvörnum væri háttað í heilsufarsskoðunum og viðtölum við nemendur sem kæmu til 

þeirra. Fjörutíu og fimm prósent skólahjúkrunarfræðinga sögðust spyrja út í tóbaksnotkun. 

Enginn þeirra spurði út í tóbaksnotkun í fyrstu sex bekkjunum, en 20% spurði út í 

tóbaksnotkun í 7. bekk, 15% í 8. bekk, 39% í 9. bekk og í 10. bekk spurðu 15% 

skólahjúkrunarfræðinganna út í tóbaksnotkun í viðtölum og heilsufarsskoðunum. Fimm 

skólahjúkrunarfræðingar sögðust ekki vera í stakk búnir til að sinna tóbaksvörnum, en 64 

sögðust vera það (91% svarenda).   

Námsefni í tóbaksvörnum og hvatning til reykleysis 

Margvíslegt námsefni var notað í tóbaksvörnum í grunnskólum þátttakendanna (mynd 8). 

Þátttakendur gátu merkt við fleiri en eitt atriði varðandi námsefni í tóbaksvörnum, en 

algengast var að notað væri tvenns konar námsefni, eða í 40% tilvika og var þar algengasta 

samsetningin annars vegar 6H heilsunnar og tóbaksvarnafræðsla Lýðheilsustöðvar og hins 

vegar 6H heilsunnar og eigið námsefni. Tæplega þriðjungur þátttakenda sagði að eitt 

námsefni væri notað og var þar algengast námsefni 6H heilsunnar. Þrenns konar námsefni var 
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notað hjá 20% svarenda og var þar algengasta samsetningin ,,Vertu frjáls - reyklaus“, 6H 

heilsunnar og tóbaksvarnafræðsla Lýðheilsustöðvar.   

,,Annað námsefni“ var sagt í 14% tilfella og var það m.a. myndbandið ,,Djammreykingar“, 

bíómyndin ,,Thank you for smoking“, ,,Flott án fíknar“ verkefni Ungmennafélags Íslands 

(UMFÍ), utanaðkomandi aðilar og í 4% tilfella vissu þátttakendur ekki hvaða tóbaksvarnir 

voru í skólunum.  

                          

  Mynd 8. Námsefni í tóbaksvörnum (merkt við allt sem við átti) 

 

Marktækur munur var á svörum skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga varðandi hvaða 

námsefni var algengast að nota í tóbaksvörnum (p < 0,05). Skólahjúkrunarfræðingar sögðu í 

85% tilfella að námsefni 6H heilsunnar væri notað í tóbaksvörnum,  í 24% tilfella 

tóbaksvarnafræðsla Lýðheilsustöðvar og í 21% tilfella að notað væri námsefnið ,,Vertu frjáls 

– reyklaus“. Skólastjórar sögðu námsefnið ,,Vertu frjáls – reyklaus“ vera notað í 62% tilfella, 

tóbaksvarnafræðsla Lýðheilsustöðvar í 55% tilfella og námsefni 6H heilsunnar í 39% tilfella.  

Samkvæmt svörum þátttakenda var algengast að flestar gerðir námsefnis í tóbaksvörnum 

væru notaðar í 8. bekk, en eigið námsefni var algengast á yngsta stigi (1. – 4. bekk) og 6H 

heilsunnar á miðstigi (5. – 7. bekk)  og unglingastigi (8. – 10. bekk) (tafla 4).  
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Tafla 4. Námsefni eftir bekkjum – fjöldi svara þátttakendanna 

Bekkir: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Vertu frjáls 1 2 2 4 15 33 62 64 59 58 

6 H 2 3 4 7 16 33 74 84 69 63 

Lions Quest 0 0 0 1 2 2 9 10 9 9 

Tóbaksvarnafræðsla 
Lýðheilsustöðvar 

2 2 2 6 16 40 62 64 59 58 

Eigið námsefni 4 4 4 8 10 24 42 44 44 41 

Annað 2 2 2 3 4 8 18 16 16 15 

 

Hvatning til reykleysis var hluti af tóbaksvörnum grunnskólanna. Hvatningin var m.a. 

verkefnið ,,Reyklaus bekkur“, herferðir og reykleysisverðlaun á vegum skólanna (sjá mynd 

9). Þátttakendur merktu við alla þá þætti sem við áttu þeirra skóla. Marktækur munur var á 

svörum skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga varðandi verkefnið ,,Reyklaus bekkur“ (p < 

0,001). Skólastjórar sögðu verkefnið ,,Reyklaus bekkur“ vera í 88% grunnskólanna, en 

skólahjúkrunarfræðingar sögðu það vera í 58% þeirra.  

 

  

Mynd 9.  Hvatning til reykleysis (merkt við allt sem við átti) 

Þátttakendur svöruðu því til að ,,annað“ væri gert í hvatningu til reykleysis og nefndu þar 

m.a. að haldið væri á lofti að skólinn væri reyklaus og stuðlað að heilbrigðum lífsstíl meðal 

nemendanna. Fleira sem þátttakendur nefndu undir ,,annað“ var ferðalag fyrir reyklaust 
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unglingastig, fyrirmyndir fullorðinna, viðurlög við tóbaksneyslu og reykmælingar í hverjum 

mánuði. Þátttakendur svöruðu því til í 3% tilvika undir liðnum ,,annað“ að þeir vissu ekki 

hvort hvatt væri til reykleysis í grunnskólanum.  

Staðsetning tóbaksvarna 

Þátttakendur merktu við alla þá staði þar sem tóbaksvarnir fóru fram í þeirra skóla, en það var 

ýmist innan eða utan skólans (mynd 10). Algengast var að tóbaksvarnir færu fram á tveimur 

stöðum, eða í 48% tilvika, en það var oftast í lífsleiknitímum og í tímum umsjónarkennara. 

Næst algengast var að tóbaksvarnir væru á einum stað, eða í 39% tilvika og var það oftast í 

tímum umsjónarkennara (20%) og því næst í lífsleiknitímum (13%). Þrettán prósent 

þátttakenda sögðu að tóbaksvarnir færu fram á þremur til fjórum stöðum.  

 
Mynd 10. Vettvangur tóbaksvarna (merkt við allt sem við átti) 

 

Undir liðnum ,,annað“ var m.a. að tóbaksvarnir færu fram hjá skólahjúkrunarfræðingi í 12% 

tilvika, að tóbaksvarnir færu fram hjá utanaðkomandi aðilum í 3% tilvika og var þar tilgreint 

verkefni UMFÍ ,,Flott án fíknar“, einnig að tóbaksvarnir væru á skólatíma ótengt 

námsgreinum í  2% tilvika. Staðsetning tóbaksvarna sem fóru fram utan skólatíma var m.a. 

hjá skólahjúkrunarfræðingi í 4% tilvika, á vegum ,,Marítafræðslunnar“ og foreldra í 2% 

tilvika, einnig á ýmsum fundum og fyrirlestrum gesta í 3% tilvika. Jafnframt var nefnt að 

tóbaksvarnir færu fram innan félagsmiðstöðvanna og í verkefni UMFÍ ,,Flott án fíknar“ í 1% 

tilvika.   
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Tóbaksvarnir fóru oftast fram í tímum umsjónarkennara og í lífsleiknitímum. Tafla 5 sýnir 

hvaða námsefni var notað í þessum tímum, en ýmsir aðilar komu að tóbaksvörnunum í 

þessum tímum samanber mynd 6.  

Tafla 5. Námsefni í tíma umsjónarkennara og í lífsleiknitímum – fjöldi svara þátttakenda 

Námsefni: Lífsleikni Tíma umsjónarkennara 

Vertu frjáls – reyklaus 61 55 

6 H heilsunnar 64 68 

Lions Quest 10 8 

Tóbaksvarnafræðsla 
Lýðheilsustöðvar 

54 56 

Eigið námsefni 35 40 

Annað 16 15 

 

Tóbaksvarnir í námskrám 

Fimmtíu og þrjú prósent þátttakenda sögðu að tóbaksvarnir væru í námskrám grunnskólanna 

(mynd 11), en  enginn þátttakandi svaraði því til hver ætti að sinna tóbaksvörnum samkvæmt 

námskránni. Marktækur munur var á svörum skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga á hvort 

tóbaksvarnir væru í námskrám skólanna (p < 0,001). Sextíu og fimm prósent skólastjóra 

sögðu tóbaksvarnir vera í námskrám skólanna, en 37% skólahjúkrunarfræðinganna. Jafnframt 

vissu 58% skjólahjúkrunarfræðinganna ekki hvort tóbaksvarnir væru í námskránum, á móti 

4% skólastjóranna.  Þegar einungis var horft til þeirra sem svöruðu já eða nei, voru 

tóbaksvarnir í 74% námskráa skólanna. 
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Mynd 11. Tóbaksvarnir í námskrám grunnskólanna 

 

Reglur um tóbaksnotkun í grunnskólum 

Samkvæmt svörum þátttakenda voru 88% grunnskólanna með reglur um tóbaksnotkun sem 

viðkomu skólunum, skólalóðunum og öllum viðburðum sem voru á vegum skólanna, sem 

bæði nemendur og kennarar þekktu til (mynd 12).  Reglurnar giltu um allt tóbak í 88% 

tilfella, en bara um reykingar í 12% tilfella. Munur var á svörum skólastjóra og 

skólahjúkrunarfræðinga um hvort reglur væru um tóbaksnotkun í grunnskólunum (p < 0,001), 

þar sem 14% skólahjúkrunarfræðinganna vissu ekki hvort reglur væru um tóbaksnotkun í 

skólunum, en allir skólastjórarnir svöruðu því til hvort reglur væru til eða ekki.  

 
Mynd 12. Hlutfall þeirra sem hafa reglur um tóbaksnotkun í grunnskólunum 

 

Já
53%

Nei
19%

Veit ekki
28%

Já
88%

Nei
6%

Veit ekki
6%



Tóbaksvarnir í grunnskólum á Íslandi 

 

43 
 

Mismunandi var eftir skólum hvað var gert ef nemendur voru staðnir að tóbaksnotkun (mynd 

13), en þátttakendur merktu við alla þætti sem við átti þeirra skóla. Þessir þættir voru að vísa 

málinu til skólahjúkrunarfræðings, vísa málinu til umsjónarkennara, vísa málinu til 

skólastjórnar, haft samband við foreldra, að ekkert væri gert og svo ,,annað“ sem gert væri í 

skólunum þegar nemendur voru staðnir að því að nota tóbak. Algengast var að tveir þessara  

þátta væru notaðir þegar nemendur voru staðnir að tóbaksnotkun, eða í 45% tilvika, en oftast 

var það að hafa samband við foreldra og vísa málinu til skólastjórnar. Tuttugu og níu prósent 

þátttakenda sögðu að einn þáttur væri notaður þegar nemendur voru staðnir að tóbaksnotkun 

og var þá algengast að hafa samband við foreldra. Þrennt af þessum þáttum var notað í 18% 

tilvika samkvæmt svörum þátttakenda og var þá algengast að hafa samband við foreldra, vísa 

málinu til skólastjórnar og umsjónarkennara. Átta prósent þátttakenda sögðu fernt af þessum 

þáttum notað þegar nemendur væru staðnir að tóbaksnotkun og var þá algengast að málinu 

væri vísað til skólahjúkrunarfræðings að auki.  

Undir liðnum ,,annað“ svöruðu 9% þátttakenda því til að það hefði aldrei komið upp að 

nemendur notuðu tóbak meðan þeir störfuðu við skólann og 4% sögðust ekki vita hvað væri 

gert. Undir ,,annað“ var líka bent á foreldra í 3% tilvika og þætti sem vörðuðu nemendurna 

sjálfa í 5% tilvika, eins og brottvikning tímabundið úr skóla, þegnskylduvinnu, bent á að leita 

sér aðstoðar, efnið tekið af nemandanum og rætt við nemandann.    

 
Mynd 13. Það sem var gert ef nemendur voru staðnir að tóbaksnotkun í grunnskólunum 

(merkt var við allt sem við átti) 
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Þátttakendur svöruðu því til í 49% tilvika að skriflegar leiðbeiningar væru í þeirra skóla um 

hvernig taka ætti á tóbaksnotkun nemendanna. Skriflegar leiðbeiningar voru ekki í skólum 

28% þátttakendanna og 23% sögðust ekki vita hvort skriflegar leiðbeiningar væru til staðar. 

Marktækur munur var á svörum skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga um hvort skriflegar 

leiðbeiningar væru í skólunum um tóbaksnotkun (p < 0,001). Skólastjórar sögðu að skriflegar 

leiðbeiningar væru í 56% tilfella, en skólahjúkrunarfræðingar í 35% tilfella, en 52% 

skólahjúkrunarfræðinga vissu ekki hvort skriflegar leiðbeiningar væru til, á meðan nánast 

allir skólastjórarnir vissu það (99%).  

Tóbaksvarnir eftir landshlutum 

Landinu var skipt upp í níu hluta. Enginn marktækur munur var á hvaða bekkir fengu 

tóbaksvarnir, hverjir sinntu tóbaksvörnum, hvaða námsefni var notað í tóbaksvörnum, hvar 

tóbaksvarnir fóru fram, hvatningu til reykleysis, hvort tóbaksvarnir voru í námskrám 

grunnskólanna, hvort reglur voru um tóbaksnotkun og það sem reglurnar náðu yfir og hvort 

skriflegar leiðbeiningar voru um hvernig taka ætti á tóbaksnotkun nemendanna eftir 

landshlutum.  
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5. UMRÆÐA 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna tóbaksvarnir í grunnskólum á Íslandi. 

Helstu niðurstöður sýndu að tóbaksvörnum var sinnt í efri bekkjum grunnskólanna í nánast 

öllum grunnskólum á Íslandi, en einungis fjórir skólar sinntu tóbaksvörnum í öllum bekkjum. 

Algengast var að skólahjúkrunarfræðingar og umsjónarkennarar sinntu tóbaksvörnum 

skólanna og það verkefni sem algengast var í tóbaksvörnum skólanna var ,,Reyklaus bekkur“ 

sem er verkefni fyrir 7. - 8. bekk. Það námsefni sem mest var notað í tóbaksvörnum var 

heilbrigðisfræðsla 6H heilsunnar sem skólahjúkrunarfræðingar nota. Jafnframt var mikið 

notað annað námsefni Lýðheilsustöðvar eins og ,,Vertu frjáls – reyklaus“ og 

,,Tóbaksvarnafræðsla Lýðheilsustöðvar“, en þetta námsefni var oftast notað í 8. bekk. Þeir 

tímar sem voru mest notaðir í tóbaksvarnir voru tímar umsjónarkennara og lífsleiknitímar. 

Reglur um tóbaksnotkun hvað varðar skólana, skólalóðir og alla viðburði á vegum skólanna 

voru í lang flestum skólum þátttakenda, en tóbaksvarnir voru í meiri hluta námskráa skóla 

þátttakenda. Jafnframt voru skriflegar leiðbeiningar um hvernig taka ætti á tóbaksnotkun í um 

helmingi skóla þátttakenda. Ef nemandi var staðinn að tóbaksnotkun var algengast að haft 

væri samband við foreldra og málinu vísað til skólastjórnar.     

Rannsóknin náði til meirihluta allra grunnskóla í landinu. Ekki er hægt að fullyrða að 

niðurstöðurnar eigi við þá grunnskóla sem ekki tóku þátt, en þar sem svör bárust frá miklum 

meirihluta skólanna (73%) má telja víst að þær gefi góða mynd af tóbaksvörnum í 

grunnskólum á Íslandi. Svörun var minnst meðal þátttakenda í Reykjavík, en mest á 

Norðurlandi Vestra bæði meðal skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga. Hluti sem skýring af 

lélegri svörun í Reykjavík var að rannsóknin var gerð sem netkönnun og send á netföng 

þátttakenda, en svo óheppilega vildi til að í þeim mánuði sem gagnaöflun fór fram var skipt 

um netföng allra skólahjúkrunarfræðinga á stór Reykjavíkursvæðinu (Reykjavík og nágrenni 

Reykjavíkur). Það virtist þó ekki koma niður á svarshlutfalli skólahjúkrunarfræðinga í 

nágrenni Reykjavíkur og því ekki hægt að segja að það hafi skipt öllu máli fyrir 

svarshlutfallið.  

Nemendur sem fengu tóbaksvarnir innan grunnskólanna 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var tóbaksvörnum sinnt í skólum allra þátttakenda 

nema hjá einum. Tóbaksvarnir voru algengastar á unglingastigi (8. – 10. bekk) og frekar 

fátíðar á yngsta stigi (1. – 4. bekkur). Langt innan við helmingur nemenda í 1. - 6. bekk fékk 
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tóbaksvarnir í grunnskólum þátttakenda. Hins vegar var algengast að nemendur í 7. – 10. 

bekk fengju tóbaksvarnir og einungis fjórir þátttakendur svöruðu því til að tóbaksvarnir væru 

í öllum bekkjum grunnskólans. Þetta samræmist rannsókn Lynch og Bonnie (1994) sem 

benda á að markhópur forvarnaverkefna séu ungmenni í upphafi unglingsáranna og því er 

þessum forvörnum lítið haldið á lofti fyrr en á unglingastigi grunnskólanna. Hins vegar var 

athyglisvert að tóbaksvarnir voru oftast í 7. og 8. bekk. Nemendur í 10. bekk fengu minnst af 

tóbaksvörnum á unglingastigi og þarf því að gera betur þar. Ef horft er til rannsóknar Álfgeirs 

L. Kristjánssonar og félaga (2008) ættu tóbaksvarnir að aukast jafnt og þétt upp grunnskólann 

og vera hvað mestar í 10. bekk til að stemma stigu við þeirri aukningu sem verður á 

tóbaksnotkun milli grunn- og framhaldsskóla. Því þarf að byrgja brunninn og taka 

tóbaksvarnir föstum tökum í 10. bekk.  Jafnframt þarf að huga betur að yngri nemendunum, 

en samkvæmt rannsókn Mortons (2008) eru yngri nemendur líklegri til að tileinka sér 

heilsusamlega lifnaðarhætti og velja frekar að hafna ávana- og fíkniefnum eins og tóbaki ef 

þeir fá virka og góða heilbrigðisfræðslu í gegnum alla skólagönguna. Yngri nemendur eru 

líka móttækilegri og tileinka sér frekar það sem kennarar og skólahjúkrunarfræðingar bera á 

borð fyrir þá (Bassi, Cray og Caldrello, 2008). Því er mikilvægt að tóbaksvarnir séu í öllum 

bekkjum grunnskóla, en ekki einungis í efri bekkjunum eins og raunin er í flestum 

grunnskólum á Íslandi. Tóbaksvarnir þurfa því að byrja fyrr í grunnskólum landsins og halda 

út í gegnum alla skólagönguna. Hins vegar eru tóbaksvarnir einungis eyrnamerktar 7., 9. og 

10. bekk í aðalnámskrá grunnskólanna undir lífsleikni (Menntamálaráðuneytið, 2007) og því 

kemur það ekki á óvart að yngri bekkirnir verði útundan þegar kemur að tóbaksvörnum. Þrátt 

fyrir að aðalnámskrá segi til um að tóbaksvarnir skuli vera í 9. og 10. bekk, þá er mun minna 

um þær í þeim bekkjum heldur en í 7. og 8. bekk. Verkefnið ,,Reyklaus bekkur“ sem er 

einungis fyrir 7. og 8. bekk grunnskólanna virðist því skila þeim árangri að tóbaksvarnir eru 

mest í þessum bekkjum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna jafnframt að verkefnið ,,Reyklaus 

bekkur“ var í meirihluta grunnskóla þátttakendanna, sem skýrir mögulega hví tóbaksvarnir 

voru mestar í þeim bekkjum sem tóku þátt í því. Athygli vakti að það námsefni sem var í boði 

fyrir grunnskólana var oftast notað í 8. bekk. Þetta er athyglisvert fyrir þær sakir að 

tóbaksvarnir eru ekki skilgreindar sem slíkar í aðalnámskránni fyrir 8. bekk 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Miðað við aðalnámskrána ætti tóbaksvörnum að vera oftar 

sinnt í 7., 9. og 10. bekk. Hins vegar er Lýðheilsustöð með sérstakt námsefni fyrir 8., 9. og 

10. bekk sem ber heitið ,,Vertu frjáls – reyklaus“ og fylgja því kennsluleiðbeiningar og 

glærur sem skólarnir notfærðu sér mest í 8. bekk, en einnig allt niður í 1. bekk.     
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Þeir sem sinntu tóbaksvörnum í grunnskólum 

Skólahjúkrunarfræðingar og umsjónarkennarar báru hitann og þungann af tóbaksvörnum í 

skólum þátttakenda. Þetta samræmist rannsókn Bassi, Cray og Caldrello (2008) um að þeir 

séu best til þess fallnir að sinna tóbaksvörnum sem nemendur þekkja vel og treysta, en það á 

oftast við um umsjónarkennara og skólahjúkrunarfræðinga nemendanna. Cameron, Brown, 

Best og Pelkman (1999) komust að því í rannsókn sinni sem gerð var í 100 skólum í Kanada 

og náði til nemenda í 6. bekk sem fylgt var eftir upp í 8. bekk, auk starfsfólks skólanna, að 

kennarar og skólahjúkrunarfræðingar eru jafnvígir sem leiðbeinendur í tóbaksvörnum. En 

samkvæmt Lightfoot og Bines (2000) er viðvera skólahjúkrunarfræðinga í skólum oft mun 

minni en nemenda og kennara og jafnframt eru þeir mun minna með nemendunum heldur en 

umsjónarkennarar. Samfella skólahjúkrunarfræðinga í starfi er því mikilvæg svo nemendur 

myndi traust og trúnaðarsamband við skólahjúkrunarfræðinginn. Að því leyti ætti 

umsjónarkennari að vera betur til þess fallinn að sinna tóbaksvörnum. Jafnframt er stórt 

hlutfall íslenskra skólahjúkrunarfræðinga starfandi í fleirum en einum skóla og því ljóst að 

viðvera þeirra í skólunum er einungis brot af þeim tíma sem nemendur og umsjónarkennarar 

eru í skólunum.   

Athygli vakti að svörun var ólík meðal skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga varðandi 

hverjir sinntu tóbaksvörnum í skólum þeirra. Skólastjórar sögðu umsjónarkennara sinna 

tóbaksvörnum í tæplega 40% fleiri tilfella en skólahjúkrunarfræðingar. 

Skólahjúkrunarfræðingar sögðu hins vegar að þeir sjálfir sinntu tóbaksvörnum oftar en 

umsjónarkennarar. Þarna ber skóla- og heilsugæslusamfélaginu ekki saman. Það samræmist 

rannsókn Lightfoot og Bines (2000) sem sýnir að skólastjórar þekki oft ekki til starfa 

skólahjúkrunarfræðinga og nýti sér hana þá ekki eins og hægt væri. Skólastjórar í þessari 

könnun svara því fyrst og fremst hvað aðrir starfsmenn eru að gera, en 

skólahjúkrunarfræðingarnir svara því til hvað þeir sjálfir og aðrir gera. 

Utanaðkomandi aðilar og þar með talin Marítafræðslan sinntu tóbaksvörnum í 10% skóla 

þátttakenda. Því er ljóst að skólar þátttakenda gera utanaðkomandi aðilum jafn hátt undir 

höfði eins og fræðslu meðal nemendanna sjálfra. Nemendur, eða jafningjafræðslan sinntu 

tóbaksvörnum einnig í 10% tilfella og virðist jafningjafræðslan því hafa dalað mikið frá fyrri 

tíð þegar nemendur í 6. bekk sáu að miklu leyti um tóbaksvarnir í grunnskólunum (Jóhannes 

Tómasson, 1996). Samkvæmt rannsókn Campbell og félaga (2008) er jafningjafræðsla 

mikilvægur hlekkur í tóbaksvörnum og skilar hvað bestum árangri í að seinka því að 
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nemendur grunnskólans fari að fikta við tóbaksnotkun. Jafnframt sýndu Kristjansson og 

félagar (2010) fram á að virðing og viðhorf félaganna skipti verulegu máli gagnvart því hvort 

nemendur grunnskólans byrji tóbaksnotkun og jafningjafræðslan ætti því að hafa mikil áhrif á 

það bæði innan sem utan skólastarfsins. Í rannsókninni fengu innan við helmingur af 6. 

bekkjum í skólum þátttakenda tóbaksvarnir. Því mætti horfa til baka til þess árangurs sem 

náðist á þeim tíma þegar nemendur 6. bekkjar sáu meðal annars um jafningjafræðslu í 

tóbaksvörnum og tíðni reykinga meðal grunnskólanema lækkaði jafnt og þétt frá 1974 til 

ársins 1990, en lægsta tíðni reykinga meðal grunnskólanema á Íslandi var árið 1990 

(Jóhannes Tómasson, 1994). Margir þættir spiluðu saman til að ná þessari lækkun meðal 

grunnskólanema á Íslandi, en Krabbameinsfélag Reykjavíkur hafði unnið umfangsmikið og 

óeigingjarnt starf í tóbaksvörnum og hélt þeim linnulaust uppi í grunnskólum landsins í rúma 

tvo áratugi ásamt nokkrum öðrum krabbameinsfélögum á landinu. Fleira sem kom til voru 

tóbaksvarnalögin frá árinu 1977 og 1984 sem höfðu veruleg áhrif á umhverfi barna og 

unglinga (Þorvarður Örnólfsson, 1994). Það sem talið er hafa áhrif á lækkun tóbaksnotkunar 

meðal grunnskólanema nú á tíðum er aukið aðhald stjórnvalda með lögum og reglugerðum, 

aukið aðhald samfélagsins, skólastjórnenda og foreldra (Þóroddur Bjarnason, 2007).  

Skólahjúkrunarfræðingar taka á móti nemendum í heilsufarsskoðunum og 

einstaklingsviðtölum á skólatíma. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar spyrja þeir ekki 

út í tóbaksnotkun í ríflega 55% tilvika og spyrja einungis nemendur í 7. – 10. bekk og þar af 

mest í 9. bekk. Þetta samræmist rannsókn Margrétar H. Svavarsdóttur og Guðfinnu 

Hallgrímsdóttur (2007) um að hjúkrunarfræðingar spyrja lítið út í tóbaksnotkun. Hins vegar 

sögðust skólahjúkrunarfræðingarnir vera í stakk búnir til að sinna tóbaksvörnum og því 

ekkert að vanbúnaði að gera það í meira mæli. Samt sem áður fengu innan við helmingur 

skólahjúkrunarfræðinganna fræðslu um tóbaksvarnir í námi sínu og einungis þriðjungur hafði 

sótt fræðslu eða námskeið í tóbaksvörnum eftir að þeir luku námi. Því er ljóst að minnsta 

kosti fjórðungur skólahjúkrunarfræðinganna hafði ekki fengið neina sértæka fræðslu um 

tóbaksvarnir. Íslenskir skólahjúkrunarfræðingar virðast samt vera í mun betri stöðu en sumir 

erlendir félagar þeirra, en samkvæmt rannsókn  Hamilton, O´Connell og Cross (2004)  sögðu 

skólahjúkrunarfræðingar að þeir væru ekki nógu vel undirbúnir fyrir að vera með 

tóbaksvarnir og ættu því oft erfitt með að sinna þeim.  
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Námsefni í tóbaksvörnum og hvatning til reykleysis 

Það námsefni sem mest var notaði í tóbaksvörnum grunnskólanna var heilbrigðisfræðslan 6H  

heilsunnar sem er notuð af skólaheilsugæslunni. Sá þáttur sem var mest notaður í 

tóbaksvörnum 6H heilsunnar var ,,hugrekki“, en sá þáttur miðar út frá að nemendur öðlist 

góða sjálfsmynd, sjálfstraust og færni í að taka góðar ákvarðanir (Lýðheilsustöð, 2006). 6H 

heilsunnar samræmist því sumum af þeim þáttum sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(1999) setur fram sem mikilvæga þætti í tóbaksvörnum. Það sem virðist skorta á í 

tóbaksvarnahluta 6H heilsunnar er fræðslan, en samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (1999) og Lynch og Bonnie (1994) er sá þáttur ekki síður 

mikilvægur en aðrir til að tóbaksvarnirnar verði heildrænar, en mikilvægt er að börn og 

ungmenni taki upplýsta ákvörðun um að hafna ávana- og fíkniefnum og því er fræðslan 

mikilvæg í því samhengi.  

Algengast var að tvenns konar námsefni væri notað í skólunum og var það 6H heilsunnar og 

ýmist tóbaksvarnafræðsla Lýðheilsustöðvar eða eigið námsefni. Þriðjungur þátttakenda sagði 

þó að einungis eitt námsefni væri notað í tóbaksvörnum og þá var það 6H heilsunnar. Því er 

ljóst að nýja námsefnið sem skólaheilsugæslan hefur verið að innleiða frá árinu 2007 er mikið 

notað í tóbaksvörnum og samkvæmt svörun skólahjúkrunarfræðinga nota 85% þeirra þetta 

nýja námsefni. Skólastjórar virðast þekkja lítið til námsefnisins 6H heilsunnar þar sem 

einungis 39% þeirra svara því til að það sé notað í þeirra skóla í tóbaksvörnum. Skólastjórar 

töldu að námsefnið ,,Vertu frjáls – reyklaus“ væri mest notað í grunnskólum landsins í 

tóbaksvörnum og því líklegt að það sé algengasta námsefnið sem kennarar nota í 

tóbaksvörnum. Athygli vakti hve margir þátttakendur svöruðu því til að eigið námsefni væri 

notað, eða þriðjungur svarenda og að eigið námsefni var algengasta námsefnið á yngsta stigi. 

Jafnframt var algengast að það væri notað með öðru námsefni, en ljóst er að margir hafa fyrir 

því að útbúa sitt eigið efni til að nota í tóbaksvörnum og líklegt að þar sé slegið saman 

ýmsum þáttum úr því námsefni sem fyrir er.  

Athyglisvert er að það gamla námsefni sem til er í skólunum í tóbaksvörnum var þó nokkuð 

mikið notað, þ.e. ,,Vertu frjáls – reyklaus“ sem innleitt var árið 1997 og námsefni frá 

Lýðheilsustöð sem inniheldur glærur og leiðbeiningar frá árinu 2005. Jafnframt voru örfáir 

skólar enn að nota námsefnið Lions Quest sem innleitt var fyrst árið 1987. Mögulega er þörf 

á að uppfæra það námsefni sem til er í tóbaksvörnum og þá sérstaklega fyrir kennara þar sem 

skólahjúkrunarfræðingar eru með nýlegt námsefni fyrir sig. Þetta samræmist rannsókn 
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Sherman og Primack (2009) um að námsefni í tóbaksvörnum þurfi alltaf að vera í 

endurskoðun og þurfi að taka mið af þeim tíðaranda og þeirri tóbaksnotkun sem algengust er 

hverju sinni. Jafnframt þurfi tóbaksvarnir að miða út frá mismunandi þörfum barna og 

ungmenna og sérstaklega þeim sem eru í áhættuhóp fyrir að byrja að nota tóbak. Samkvæmt 

rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og félaga (2003) þurfa tóbaksvarnir að taka mið út frá 

því viðhorfi sem börn og ungmenni hafa gagnvart tóbaki, en þau sem sýna jákvætt viðhorf 

gagnvart því eru mun líklegri til að byrja að fikta við tóbaksnotkun og þróa þá notkun með 

sér til fullorðinsára. Því þarf að fylgjast með viðhorfi nemenda gagnvart tóbaki og veita þeim 

hóp sem sýnir jákvætt viðhorf aðhald og sértækar tóbaksvarnir. Það sem þarf einnig að huga 

að núna og næstu árin, er sú aukning sem orðið hefur á munntóbaksnotkun meðal landsmanna 

og samkvæmt heimasíðu Lýðheilsustöðvar (www.lydheilsustod.is) er það fræðsluefni sem til 

er um munntóbak og afleiðingar þess ætlaðar framhaldsskólunum, en ekkert sértækt 

fræðsluefni er fyrir grunnskólana varðandi munntóbak (Lýðheilsustöð, e.d.b). Ljóst er að 

tíðni reykinga fer lækkandi, en tíðni munntóbaksnotkunar fer vaxandi og sérstaklega meðal 

drengja (Þórhallur Ólafsson o.fl., 2010). Sherman og Primack (2009) bentu á mikilvægi þess 

að taka tillit til reyklauss tóbaks í öllum tóbaksvörnum. Perry, Stigler, Arora og Reddy (2009) 

bentu á að þó svo að tóbaksvarnir beinist líka gegn reyklausu tóbaki, þá sé mun meiri áhersla 

á reykingavarnir. Rannsókn þeirra var á tóbaksvörnum í 6. og 8. bekk í 32 grunnskólum á 

Indlandi þar sem þýðið samanstóð af 14.063 nemendum. Rannsóknin sýndi að þeir nemendur 

sem voru í tilraunahóp og fengu tóbaksvarnir notuðu ekkert síður reyklaust tóbak heldur en 

þeir sem voru í samanburðarhóp og fengu ekki tóbaksvarnir. Perry og félagar (2009) bentu 

því á að tóbaksvarnir þurfa að vera mun markvissari gagnvart reyklausu tóbaki, en það halli 

verulega á það í tóbaksvörnum.  

Á Íslandi er ekki leyfilegt að reykja innan um annað fólk á veitinga-, skemmti- og 

gististöðum nema utandyra (Lög um breytingar á lögum nr. 6/2002, um tóbaksvarnir nr. 

83/2006, ). Munntóbaksnotkun hefur aukist verulega meðal landsmanna frá því að þessi lög 

tóku gildi og hefur því neysla tóbaks breyst að einhverju leyti úr reykingum í 

munntóbaksnotkun. Samkvæmt nýjustu fréttum hefur innflutningur á sígarettum dregist 

verulega saman, en aukist á reyklausu tóbaki (ÁTVR, 2010). Því er ljóst að notkun á 

reyklausu tóbaki er mikil á Íslandi í dag og vinsælt er að taka það í vörina. Þarna eru því 

fyrirmyndir sem börnin hafa nú á dögum og þarf að bregðast við þeim með sértækum 

aðgerðum. Hlutverk grunnskólanna er því mikilvægt í forvörnum gegn munntóbaki, ekki 

síður en gegn reykingum. Nú þarf að snúa vörn í sókn gagnvart munntóbakinu, en samt má 

http://www.lydheilsustod.is/
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ekki gleyma að það eru nokkrir í hverjum árgangi sem fara líka að fikta við reykingar og því 

þurfa tóbaksvarnir að snúa að öllu tóbaki.  

,,Annað“ námsefni var notað í 10% tilfella samkvæmt svörum þátttakenda. Það var m.a. 

verkefni UMFÍ ,,Flott án fíknar“, ýmsir utanaðkomandi aðilar, bíómyndin ,,Thank you for 

smoking“ og myndbandið ,,Djammreykingar“. Nokkrir þátttakendur vissu ekki hvaða 

námsefni var notað í tóbaksvörnum, eða 4% þátttakenda. Þrátt fyrir það var margvíslegt 

námsefni notað í tóbaksvörnum grunnskólanna og þó nokkrir skólar höfðu fyrir því að nálgast 

námsefni og stuðning í tóbaksvörnum fyrir utan það efni sem skólunum stóð til boða. Sumir 

skólarnir hafa því frumkvæði að því að leita eftir námsefni eða verkefnum sem nýst geta í 

tóbaksvörnum og bera á borð fyrir nemendur sína.  

Hvatning til reykleysis var hluti af tóbaksvörnum grunnskólanna og kom að mestu fram í 

verkefninu ,,Reyklaus bekkur“, eða í 76% grunnskóla þátttakendanna. Lítið var um 

reykleysisherferðir eða verðlaun fyrir reykleysi innan skólanna. Athygli vakti að 13% 

þátttakendanna sögðu að ekkert væri gert í hvatningu til reykleysis í grunnskólunum, 

jafnframt voru 3% sem vissu ekki hvort hvatt væri til reykleysis í þeirra skólum. Marktækur 

munur var á svörum skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga varðandi verkefnið ,,Reyklaus 

bekkur“. Skólastjórar sögðu að í 88% tilfella væri hvatning til reykleysis á vegum 

verkefnisins ,,Reyklaus bekkur“, en skólahjúkrunarfræðingar sögðu hvatningu til reykleysis á 

vegum þessa verkefnis vera í 30% færri tilfella. Af þessu má álykta að 

skólahjúkrunarfræðingar komi lítið að verkefninu ,,Reyklaus bekkur“ og þekki jafnvel ekki til 

þess sem skólasamfélagið gerir í hvatningu til reykleysis. Þriðjungur skólahjúkrunarfræðinga 

starfar við fleiri en einn skóla og eru þeir því ekki alla daga í hverjum skóla fyrir sig. Því hafa 

margir skólahjúkrunarfræðingar ekki tök á því að taka þátt í öllum þeim verkefnum sem 

skólinn tekur sér fyrir hendur og hafa skólahjúkrunarfræðingar að öllum líkindum komið 

mest að skólastarfinu í gegnum heilbrigðisfræðslu 6H heilsunnar síðustu þrjú árin.  

Það var ýmislegt fleira sem þátttakendur sögðust gera í hvatningu til reykleysis og var það 

meðal annars ferðalag fyrir reyklaust unglingastig, sem var hópefli til að öðlast þá umbun að 

komast í ferðalag. Annað var að horfa til fyrirmyndanna eins og fullorðinna sem ekki notuðu 

tóbak. Í einum skólanum voru reykmælingar í hverjum mánuði og í öðrum viðurlög við 

tóbaksneyslu. Hvatning til reykleysis var því margþætt, þó svo að verkefnið ,,Reyklaus 

bekkur“ væri langalgengasta hvatningin. Samkvæmt skýrslu Centers for Disease Control and 

Prevention (2007) um hvernig best sé að standa að tóbaksvörnum, kemur fram að 
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tóbaksherferðir í skólum hafi skilað góðum árangri, en ekki sé nóg að hafa bara herferðir 

gegn tóbaki, heldur þurfi að fylgja þeim eftir í skólastarfinu öllu.  

Staðsetning tóbaksvarna 

  Tóbaksvarnir fóru að mestu leyti fram í tíma umsjónarkennara og í lífsleiknitímum. Þetta 

samræmdist aðalnámskrá grunnskólanna um að tóbaksvarnir skuli vera undir kennslu í 

lífsleikni (Menntamálaráðuneytið, 2007). Niðurstöðurnar sýna einungis hvar tóbaksvarnirnar 

fóru fram, en ekki hver sinnti þeim í þessum tímum. Um helmingur þátttakenda sagði 

tóbaksvarnir fara fram bæði í tíma umsjónarkennara og í lífsleiknitímum, en þar sem 

tóbaksvarnir fóru einungis fram á einum stað var algengara að það væri í tímum 

umsjónarkennara, en ekki í lífsleiknitímum. Þetta er athyglisvert fyrir þær sakir að samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskólanna eiga tóbaksvarnir að vera í lífsleiknitímum, en voru það einungis 

í 68% skóla þátttakenda. Því sinnti um þriðjungur grunnskóla þátttakendanna ekki 

tóbaksvörnum undir lífsleikni. Irimie og Mirestean (2010) bentu á að allt of margir skólar séu 

ekki með tóbaksvarnir í kennslustofum sínum, heldur utan hins hefðbundna skólatíma og þar 

eigi nemendurnir að öðlast þekkingu á tóbakstengdum þáttum til að geta tekið upplýsta 

ákvörðun um að hafna tóbakinu. Með þessu séu skólar að bregðast skyldu sinni í 

tóbaksvörnum, þar sem mikilvægt er að þær fléttist inn í skólastarfið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tóbaksvarnir fóru fram hjá skólahjúkrunarfræðingum í 

16% tilfella ýmist utan skólatíma eða í öðrum tímum en hjá umsjónarkennara eða í lífsleikni. 

Ljóst er að skólahjúkrunarfræðingar komu mikið að tóbaksvörnum bæði í lífsleiknitímum og í 

tímum umsjónarkennara þar sem heilbrigðisfræðslan 6H heilsunnar var algengasta námsefnið 

sem fram fór í tóbaksvörnum í þessum tímum.   

Tóbaksvarnirnar fóru einnig fram á skólatíma óháð námsgreinum og hjá ýmsum 

utanaðkomandi aðilum eins og UMFÍ með verkefnið ,,Flott án fíknar“, en það verkefni fór 

einnig fram utan skólatíma. Ýmsar aðrar tóbaksvarnir fóru einnig fram utan skólatíma og var 

það á fundum og fyrirlestrum, á vegum ,,Marítafræðslunnar“, foreldra og á vegum 

félagsmiðstöðvanna. Tóbaksvarnirnar koma því víða við innan sem utan skólakerfisins, en 

samkvæmt skýrslu National Institute on Drug Abuse (2003) á forvörnum meðal barna og 

ungmenna, sem unnin er út frá fjölmörgum rannsóknum, þurfa forvarnir að vera víðtækar og 

beinast að nemendunum, fjölskyldum, jafningjum, skólum, sveitarfélögum, fjölmiðlum og 

vinnustöðum. Tóbaksvarnir eru því víða fyrir utan skólakerfið. 
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Tóbaksvarnir í námskrám og reglur um tóbaksnotkun 

Samkvæmt svörum voru tóbaksvarnir einungis í námskrám í rúmlega helmingi grunnskóla 

þátttakendanna, en ríflega fjórðungur vissi ekki hvort tóbaksvarnir voru í námskrám 

skólanna. Þetta er merkilegt fyrir þær sakir að tóbaksvarnir eru í aðalnámskrá grunnskólanna 

(Menntamálaráðuneytið, 2007) og ættu því einnig að vera í námskrám skólanna. Hins vegar 

ef þeir þátttakendur sem svöruðu ,,veit ekki“ eru teknir út, þá voru 74% sem svöruðu því til 

að tóbaksvarnir væru í námskrám grunnskólanna. Enginn þátttakandi svaraði því til hver ætti 

að sinna tóbaksvörnum samkvæmt námskrám skólanna og því líklegt að það sé ekki 

skilgreint hver eigi að sinna þeim í þeim námskrám þar sem tóbaksvarnir eru skilgreindar.  

Tæplega 90% grunnskóla þátttakendanna voru með reglur um tóbaksnotkun og giltu 

reglurnar að mestu leyti um allt tóbak, en ekki bara reykingar. Skriflegar leiðbeiningar um 

hvernig ætti að taka á tóbaksnotkun nemendanna var hins vegar einungis í tæplega helmingi 

af grunnskólum þátttakendanna. Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er að hafa reglur um 

tóbaksnotkun og að þær séu veigamikill hluti af tóbaksvörnum skólanna (Adams o.fl., 2009; 

Boyce o.fl., 2009). Mismunandi var eftir skólum þátttakendanna hvað var gert þegar 

nemendur voru staðnir að tóbaksnotkun. Algengast var að haft var samband við foreldra og 

að vísa málinu til skólastjórnar. Í tæplega þriðjungi tilfella var einungis haft samband við 

foreldra og málinu ekki vísað áfram innan skólakerfisins. Tóbaksnotkun nemenda var vísað 

til skólahjúkrunarfræðings í einungis 10% tilvika, en vísað til umsjónarkennara í fjórðungi 

tilvika. Möguleg skýring á hvers vegna vísað er svo sjaldan á skólahjúkrunarfræðinga væri að 

skólahjúkrunarfræðingar eru ekki alltaf til staðar í skólunum og geta því ekki komið að 

tóbaksnotkun um leið og hún á sér stað nema í sumum tilvikum. Umsjónarkennari eða 

staðgengill hans er hins vegar í skólunum alla þá daga sem nemendur eru þar. Tóbaksnotkun 

nemenda snýr einnig að samkomum, ferðalögum og öðru sem er á vegum skólanna utan 

skólatíma, en þar er jafnvel hvorki umsjónarkennari né skólahjúkrunarfræðingur. Jafnframt er 

mögulegt að nemendum sem staðnir eru að tóbaksnotkun sé einungis vísað til 

umsjónarkennara og/eða skólahjúkrunarfræðings þegar um ítrekað brot er að ræða á reglum 

skólanna um tóbaksbann. Hins vegar var rétt innan við helmingur skóla þátttakendanna með 

skriflegar reglur um hvernig taka ætti á tóbaksnotkun nemendanna, en mögulegt er að þetta 

hlutfall sé hærra þar sem tæplega fjórðungur þátttakenda vissi ekki hvort skriflegar 

leiðbeiningar væru í skólunum. 
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Ekki er hægt að álykta út frá svörum eftir starfstéttum þar sem skólastjórar voru aðallega að 

svara því sem aðrir gera, en skólahjúkrunarfræðingar voru oftar að svara því sem þeir sjálfir 

gera í starfi sínu innan skólanna. Þetta sýndi sig meðal annars í því að skólastjórar og 

skólahjúkrunarfræðingar svara sumum spurningunum mjög ólíkt. Skólastjórar svöruðu 

óyggjandi já eða nei við spurningum um námskrá, reglur, skriflegar leiðbeiningar og hvert 

væri vísað þegar nemendur væru staðnir að tóbaksnotkun. Þetta eru allt þættir sem koma 

beint að stjórnun grunnskólanna og því undir höndum skólastjóra, en ekki 

skólahjúkrunarfræðinga. Skólahjúkrunarfræðingar þekktu greinilega mun minna til þessara 

atriða þar sem þeir svöruðu mun oftar ,,veit ekki“, enda koma þeir ekkert að gerð námskráa 

og sjaldan að gerð reglna og stefnumála í tengslum við skólana. Ef eingöngu er horft til svara 

skólastjóra í þessum þáttum þá voru tóbaksvarnir í námskrám í 65% tilvika, 90% skólanna 

voru með reglur um tóbaksnotkun sem viðkomu skólunum, skólalóðunum og öllum 

viðburðum á vegum skólanna og skriflegar leiðbeiningar voru í 56% af skólunum um hvernig 

taka ætti á tóbaksnotkun nemendanna. Þetta sýnir að skólahjúkrunarfræðingarnir voru ekki 

sérlega vel tengdir skólastarfinu almennt.  

Jafnframt voru ólík svör milli starfstétta varðandi námsefni í tóbaksvörnum. Eingöngu 

skólahjúkrunarfræðingar nota námsefnið 6H heilsunnar og því ekki hægt að gera ráð fyrir því 

að skólastjórar þekki vel til þess. Enda svöruðu skólastjórar því mun sjaldnar til að námsefni 

6H heilsunnar væri notað heldur en skólahjúkrunarfræðingarnir. Þetta torveldar túlkun 

niðurstaðna að vissu leyti, en hins vegar var mjög mikilvægt að fá fram sjónarmið bæði skóla 

og skólaheilsugæslu til að ná yfir mest allt sem gert er í tóbaksvörnum innan skólanna. Ekki 

stóð til að skoða þetta sérstaklega, en ákveðinn munur kom fram í sumum svörum 

þátttakenda og gæti því þurft að túlka ákveðna þætti út frá mismunandi svörum. Möguleiki er 

á að aðrir hagsmunaaðilar eins og nemendur hefðu komið með enn eina sýnina á tóbaksvarnir 

sem þeir fá og sjá að fara fram innan skólanna.   

Meðalaldur skólastjóranna var nokkuð hærri en skólahjúkrunarfræðinganna, þeir höfðu lengri 

starfsaldur í skólunum og flestir störfuðu við einn skóla. Tæplega þriðjungur 

skólahjúkrunarfræðinganna starfaði við tvo skóla. Athyglisvert er að skólastjórar höfðu oftar 

sótt sér fræðslu eða námskeið í tóbaksvörnum heldur en skólahjúkrunarfræðingarnir. 

Jafnframt hafði innan við helmingur skólahjúkrunarfræðinganna fengið tóbaksvarnir í námi 

sínu. Hamilton, O´Connell og Cross (2004) benda á að skólar sem kenna hjúkrunarfræði þurfi 

í mun meira mæli að koma inn á þætti í náminu sem tengjast ávana- og fíkniefnum og eru 

tóbaksvarnir þar meðtaldar. Það þarf að undirbúa verðandi hjúkrunarfræðinga til að sinna 
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tóbaksvörnum og til þess þurfa þeir þekkingu á málaflokknum. Irimie og Mirestean (2010) 

bentu einnig á að tóbaksvarnir byggðu á góðum leiðbeinendum og að kennarar þyrftu að hafa 

góða þekkingu á tóbaksvörnum svo þeir gætu framfylgt þeim. Þetta samræmist niðurstöðum 

Sherman og Primack (2009) um að þau tóbaksvarnaverkefni sem skila árangri er stýrt af fólki 

sem er sérþjálfað eða með heilbrigðismenntun sem viðkemur tóbaksvörnum. Grunnmenntun 

kennara og hjúkrunarfræðinga er því mjög mikilvæg í þessu samhengi og nauðsynlegt að þar 

fái þessar starfsstéttir góðan undirbúning í tóbaksvörnum svo þeir geti framfylgt þeim í starfi, 

þar sem heilbrigði barna og ungmenna er í húfi. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (1999) er grunnskólinn það umhverfi þar sem börn og 

ungmenni eiga rétt á að vaxa og dafna án tóbaks og án þrýstings um að nota tóbak, en til þess 

þurfa þau góða leiðsögn sem er studd með lögum og reglum. Því er mikilvægt að lög séu um 

tóbaksvarnir í grunnskólum, ásamt því að allir skólar hafi skýra stefnu í tóbaksvörnum og 

skilgreini í námskrá hver fylgi tóbaksvörnunum eftir. Tóbaksvarnir eru því ekki einungis það 

að kenna námsefni um tóbak og afleiðingar þess, sem og lífsleikni sem elur af sér heilbrigða 

einstaklinga sem velja að hafna ávana- og fíkniefnum, heldur einnig að marka skýra stefnu í 

tóbaksvörnum og fylgja henni eftir, ásamt því að framfylgja landslögum.    

Notagildi rannsóknarinnar 

Þar sem ekki hefur áður verið rannsakað hvaða tóbaksvarnir fari fram innan grunnskóla 

landsins ættu niðurstöðurnar að geta gagnast þeim sem sinna og stuðla að tóbaksvörnum 

innan grunnskólanna.  Rannsóknin ætti að nýtast til að gera tóbaksvarnir enn markvissari 

innan grunnskólanna og ýta undir framþróun á sviði tóbaksvarna. Rannsóknin gæti því nýst  

stjórnsýslunni, ásamt þeim sem starfa innan grunnskólanna.  

Skólastjórar ættu að geta nýtt rannsóknina sem hvatningu til að koma tóbaksvörnum inn í 

námskrár skóla sinna, setja reglur um tóbaksnotkun og koma upp skriflegum leiðbeiningum 

um hvernig taka eigi á tóbaksnotkun nemenda sinna, ef þessi atriði eru ekki til staðar í 

skólum þeirra. Jafnframt hefur verið sýnt fram á að tóbaksvarnir ættu að byrja á yngsta stigi 

grunnskólans og vera reglubundnar upp alla skólagönguna. Tóbaksvanir eru því langhlaup en 

ekki skammtíma aðgerðir sem fyrst og fremst er sinnt í 7. og 8. bekk með verkefninu 

,,Reyklaus bekkur“. Þetta er mikilvægur þáttur sem skólastjórar þurfa að huga að þegar þeir 

setja fram námskrár sínar. Jafnframt þarf að skoða betur námsefni fyrir yngri bekkina og 

fylgja því eftir svo tóbaksvarnir í grunnskólum landsins byrji strax á yngsta stigi. 
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Skólahjúkrunarfræðingar ættu að geta nýtt þessa rannsókn til að gera starf sitt markvissara og 

einnig að auka skilning þeirra á mikilvægi tóbaksvarna í grunnskólum landsins. 

Skólahjúkrunarfræðingar hitta nemendur bæði í hópum í kennslustundum og einnig í 

einstaklingsviðtölum í heilsufarsskoðunum. Skólahjúkrunarfræðingar hafa því mörg tækifæri 

til að sinna tóbaksvörnum og gætu í mun meiri mæli stuðlað að þeim í viðtölum sínum við 

nemendur. Jafnframt hafa skólahjúkrunarfræðingar námsefnið 6H heilsunnar sem nýtist í 

tóbaksvörnum á öllum stigum grunnskólans.  

Ýmislegt í niðurstöðunum bendir til þess að samstarf skólanna og skólahjúkrunar mætti efla, 

t.d. með aukinni þekkingu á starfseminni í báðar áttir. 

Rannsóknir sýna fram á mikilvægi þess að þeir sem sinna tóbaksvörnum hafi þekkingu á 

þeim. Því er mikilvægt að þeir sem koma að starfi barna og ungmenna eins og kennarar og 

skólahjúkrunarfræðingar öðlist þekkingu á tóbaksvörnum í námi sínu. Ljóst er að 

tóbaksvarnir eru ekki í menntun allra sem starfa með nemendum á grunnskólaaldri og þurfa 

því menntastofnanir að gera mun betur í því að uppfræða verðandi kennara og 

hjúkrunarfræðinga í tóbaksvörnum svo þeir geti stuðlað að og sinnt tóbaksvörnum í 

grunnskólum landsins að lokinni menntun sinni.  

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Þar sem rannsóknin er fyrst sinnar tegundar í að kanna hvaða tóbaksvarnir eru í grunnskólum 

landsins, þá er mikilvægt að gera víðtækari rannsóknir og gera þær reglulega svo hægt sé að 

fylgjast með  þróun tóbaksvarna í grunnskólunum. Við gagnaöflun rannsóknarinnar var 

einungis notaður spurningalisti og því væri hægt að kafa dýpra í það hvað gert er í 

tóbaksvörnum í grunnskólum landsins með því að nota t.d. viðtöl og rýnihópa.   

Það væri þarft að fá sjónarmið fleiri hagsmunaaðila eins og nemenda, kennara og einnig 

foreldra á tóbaksvörnum skólanna. Jafnframt að kanna raunverulega aðkomu utanaðkomandi 

aðila að tóbaksvörnum.  

Sértækari rannsóknar væri þörf til að skoða þátt skólahjúkrunarfræðinga sérstaklega sem og 

umsjónarkennara, sem virðast koma mest að tóbaksvörnum grunnskólanna.  

Athyglisvert væri að gera rannsókn á áhrifum tóbaksvarnafræðslu og verkefna og hafa 

samanburðarhóp úr skólum þar sem engin tóbaksvarnafræðsla né verkefni tengd þeim færu 

fram. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eru þó sem betur fer vandfundnir skólar á 
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Íslandi þar sem tóbaksvörnum er ekkert sinnt og því væri erfitt að framkvæma slíka rannsókn 

hér á landi. Betur mætti kanna hvað mótar mest viðhorf nemenda gagnvart tóbaksnotkun, en 

samkvæmt rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og félaga (2003) fara mun fleiri börn og 

ungmenni að fikta við tóbak ef þau sýna jákvætt viðhorf gagnvart tóbaksneyslu á yngri árum.  

Kanna þyrfti hvort tóbaksvarnir almennt snúa meira að reykingum, en öllu tóbaki. Jafnframt 

þyrfi frekari rannsóknir á því sem viðkemur munntóbaksnotkun, eins og hverjir eru helstu 

áhrifavaldar fyrir því að börn og ungmenni leiðast út í munntóbaksnotkun. Til dæmis hvort 

munntóbaksnotkun er meiri meðal íþróttamanna heldur en annarra, eða hvort ungmenni nota 

,,snus“ og ef svo er, hvernig þau verða sér úti um það efni. Einnig þyrfti fleiri rannsóknir 

varðandi skaðsemi munntóbaks.   

Ljóst er að þörfin er mikil fyrir frekari rannsóknir á sviði tóbaksvarna í grunnskólum. Von 

rannsakanda er því til að þessi rannsókn verði öðrum rannsakendum hvatning til að kanna 

tóbaksvarnir og þá sérstaklega til að hægt sé að þróa og innleiða tóbaksvarnir sem skila 

árangri þannig að Ísland státi af tóbakslausum grunnskólum í framtíðinni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tóbaksvarnir í grunnskólum á Íslandi 

 

58 
 

6. Ályktanir og lokaorð 

Tóbaksvörnum er sinnt í grunnskólum landsins óháð landshlutum. Algengast er að 

tóbaksvarnir fari fram í 7. – 10. bekk, en þó mætti gera betur þar, einkum í 10. bekk. Í yngri 

bekkjardeildum er tóbaksvörnum mjög lítið sinnt. Algengasta verkefnið í tóbaksvörnum er 

,,Reyklaus bekkur“ og algengasta námsefnið er 6H heilsunnar. Skólahjúkrunarfræðingar og 

umsjónarkennarar bera hitann og þungann af tóbaksvarnastarfi grunnskólanna. 

Skólahjúkrunarfræðingar gætu hins vegar komið mun meira að tóbaksvörnum í viðtölum og 

heilsufarsskoðunum nemenda. Reglur um tóbaksnotkun eru í flestum skólum, en ákvæði um 

tóbaksvarnir vantar í námskrá hjá þriðjungi skólanna.  

Lokaorð 

Eftirfarandi dæmisaga sýnir hve mikilvægar forvarnir eru, en þessi saga segir af hollenskum 

lækni sem eyddi tíma sínum og orku í að berjast við og lækna lungnakrabbamein (Jóhannes 

Tómasson, 2002b): 

Hann líkti sér við mann sem stendur við að bjarga mönnum upp úr sem koma fljótandi niður 

ána og eru að drukkna. Hann sagðist vera svo upptekinn við þessi björgunarstörf að hann tæki 

ekkert eftir því að nokkur hundruð metrum ofar við ána væri annar maður sem kastaði öllu 

þessu fólki í ána. Í stað þess að stöðva þennan mann væri hann búinn að verja megninu af 

ævinni í að bjarga þeim sem kastað er í ána.  

Það þarf að huga að rót vandans og stuðla að því að börn og ungmenni byrji ekki að neyta 

tóbaks. Það er fullseint að grípa til aðgerða þegar börnin eru byrjuð að neyta ávana- og 

fíkniefna, því þarf að huga vel að forvörnum og byrja að byrgja brunninn í upphafi 

skólagöngu, en ekki eingöngu þegar nemendur eru komnir upp á efri ár grunnskólans.  

Reykingar eru á miklu undanhaldi meðal grunnskólanema landsins, en munntóbaksnotkun fer 

vaxandi meðal ungmenna á aldrinum 16-19 ára. Betur má ef duga skal til að börn og 

ungmenni verði ekki tóbaksfíkninni að bráð. Samkvæmt skrifum Bjarna Bjarnasonar, læknis 

og ritstjóra Fréttabréfs um heilbrigðismál, um starf Krabbameinsfélagsins vorið 1964 í tilefni 

af 15 ára afmæli félagsins, segir að erfitt reynist að kenna gömlum hundi að sitja (á þar við að 

erfitt sé að kenna tóbaksneytendum að hætta tóbaksnotkun) og því sé best að snúa dæminu 

við og láta æsku landsins um að vera fyrirmynd annarra með því að nota ekki tóbak. Þannig 

verði Íslendingum forðað frá tóbaksnotkun, sem sannað hefur verið að ógni lífi, heilsu og 

hamingju fólks um heim allan (Jóhannes Tómasson, 1999). Með þessum skrifum var Bjarni 
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Bjarnason að hvetja krabbameinsfélögin til samvinnu við skóla landsins til að forða æskunni 

frá því að byrja tóbaksnotkun. Þessi ummæli Bjarna eiga enn við í dag, 46 árum síðar og 

hvetja til þess að einstaklingar sem og félagasamtök þessa lands standi saman og taki upp 

samvinnu við grunnskóla landsins til að stuðla að tóbakslausum grunnskólum í nánustu 

framtíð.  
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                                                                                              Mars, 2010 

Kæri viðtakandi 

 Undirrituð, Jóhanna Sigríður Kristjánsdóttir, er nemandi í meistaranámi í 

heilbrigðisdeild við Háskólann á Akureyri og vinnur að meistararannsókn um tóbaksvarnir í 
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Harpa Arnardóttir og til ráðgjafar er Margrét Hrönn Svavarsdóttir, lektor við heilbrigðisdeild 

Háskólans á Akureyri. Tilgangur rannsóknarinnar er að meta hvort og hvernig staðið er að 

tóbaksvörnum í grunnskólum á Íslandi og hversu vel skólarnir telja sig í stakk búna til að 

sinna þeim.Vonir standa til að þessi rannsókn gefi skýra sýn á það tóbaksvarnastarf sem 

unnið er í grunnskólum landsins og niðurstöður hennar megi nýta til að efla það enn frekar.  

Bréf þetta er sent til allra starfandi skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga í 

grunnskólum á Íslandi. Meðfylgjandi er spurningalisti sem inniheldur bæði opnar og lokaðar 

spurningar. Það tekur 5-10 mínútur að svara spurningalistanum. Fjöldi spurninga eru 26 fyrir 

skólastjóra og 29 fyrir skólahjúkrunarfræðinga. Rannsóknargögnin verða í vörslu 

ábyrgðarmanns og meistaranemans, en þeim verður eytt að rannsókn lokinni og eigi síðar en 

fimm árum frá úrvinnslu rannsóknargagna. Rannsóknin er ekki rekjanleg til einstakra skóla 

eða svarenda.  

 Við viljum hér með biðja þig að taka þátt í þessari rannsókn með því að svara 

spurningalistanum. Vonandi sérðu þér fært að taka þátt í rannsókninni svo niðurstöður verði 

sem áreiðanlegastar. Með því að svara spurningalistanum er litið svo á þú hafir veitt upplýst 

samþykki þitt til þátttöku eftir að hafa kynnt þér ofangreindar upplýsingar. Þér er hins vegar 

frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án útskýringar.  

Ef þú vilt frekari upplýsingar þá vinsamlegast hafðu samband við undirritaðar. 

Virðingarfyllst, 

Jóhanna S. Kristjánsdóttir                                                      Dr. Ragnheiður Harpa Arnardóttir 

S: 894-4247                                                                            S: 460-8474 

e-mail: ha080235@unak.is                                                     e-mail: ragnh@unak.is 

 

mailto:ha080235@unak.is
mailto:ragnh@unak.is


Tóbaksvarnir í grunnskólum á Íslandi 

 

77 
 

Fylgiskjal 3: Spurningalisti rannsóknarinnar 

RANNSÓKN Á TÓBAKSVÖRNUM Í GRUNNSKÓLUM ÍSLANDS 

Könnun þessi er hluti af meistararannsókn í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. 

Vinsamlegast merkið X í þá reiti sem við á. 

1. Hvert er starfsheiti þitt í skólanum :          Skólahjúkrunarfræðingur          Skólastjóri          

2. Í hvaða landshluta er grunnskólinn sem þú starfar við? 

      Reykjavík                                        Nágrenni Reykjavíkur                Suðurnes 

      Vesturland                                     Vestfirðir                                      Norðurland vestra 

      Norðurland eystra                        Austurland                                  Suðurland 

3. Hvaða stig eru í grunnskólanum sem þú starfar við? (merktu við allt sem á við) 

       Öll stigin                                        Yngsta stig (1. - 4. bekkur) 

       Miðstig (5. – 7. bekkur)              Unglingastig (8. – 10. bekkur) 

4. Hverjir sinna tóbaksvörnum í þínum skóla? (merktu við allt sem á við) 

      Skólahjúkrunarfræðingur                        Umsjónarkennari                 

Nemendur/Jafningjafræðsla 

      Foreldrar                                                     Annar, hver?______________________________ 

5. Í hvaða bekkjardeildum er tóbaksvörnum sinnt? (merktu við allt sem á við) 

      1                           2                          3                          4                           5 

     6                            7                          8                          9                           10          Engum bekk 

6. Hvaða námsefni er notað í tóbaksvörnum í skólanum? (merktu við allt sem á við) 

        Vertu frjáls – reyklaus 

       6H heilsunnar 

       Lions Quest 

       Tóbaksvarnafræðsla (glærur og kennsluleiðbeiningar frá Lýðheilsustöð) 

       Eigið námsefni 

       Annað, hvað? 

________________________________________________________________ 
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7. Ef námsefni 6H heilsunnar er notað, hvaða flokkur, eða flokkar eru notaðir í tóbaksvörnum? 

(merktu við allt sem á við) 

       Hollusta 

       Hvíld 

       Hreyfing 

       Hreinlæti 

       Hamingja 

       Hugrekki 

       Kynheilbrigði 

8. Hvar fara tóbaksvarnir fram? (merktu við allt sem á við) 

       Í lífsleiknitímum 

       Í tímum með umsjónarkennara 

       Utan skólatíma. Hvar þá? 

______________________________________________________ 

       Annað – hvar? 

_______________________________________________________________ 

9. Er hvatt til reykleysis meðal nemenda í skólanum með sérstökum aðgerðum? (merktu við allt 

sem á við) 

      Reyklaus bekkur (verkefni á vegum Lýðheilsustöðvar)                          

      Reykleysisverðlaun eða herferð á vegum skólans 

      Það er ekkert gert  

       Annað, hvað? 

________________________________________________________________ 

10. Eru til reglur um tóbaksnotkun í skólanum, á skólalóðinni og öllum viðburðum sem eru á 

vegum skólans, sem bæði nemendur og kennarar þekkja til? 

      Nei    (farðu yfir í spurningu 12)                             Já 

11. Gilda reglurnar um allt tóbak eða bara reykingar? 

      Allt tóbak                                                                 Bara reykingar 
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12. Hvað er gert ef nemendur eru staðnir að því að reykja / nota munn- eða neftóbak í 

skólanum? (merktu við allt sem á við) 

      Það er ekkert gert 

      Vísað til skólahjúkrunarfræðings 

      Vísað til skólastjórnar 

      Vísað til umsjónarkennara 

      Haft samband við foreldra 

      Annað, hvað? 

__________________________________________________________________________ 

13. Eru skriflegar leiðbeiningar um hvernig taka eigi á tóbaksnotkun nemenda? 

      Nei                                          Já                                              Veit ekki 

14. Er kveðið á um tóbaksvarnir í námskrá skólans? 

      Nei  (farðu yfir í spurningu 16)                                Já                          Veit ekki 

15. Hver / hverjir eiga að sinna tóbaksvörnum samkvæmt námskrá skólans? 

___________________________________________________________________________ 

16. Finnst þér vanta eitthvað uppá til að geta sinnt tóbaksvörnum í þínum skóla? 

        Nei (farðu yfir í spurningu 18)                    Já 

17. Hvað finnst þér vanta uppá til að geta sinnt tóbaksvörnum í þínum skóla? 

__________________________________________________________________________ 

18. Óskar þú eftir skýrari leiðbeiningum, frá t.d. Lýðheilsustöð, fyrir stefnumörkun og 

aðgerðaáætlun í tóbaksvörnum skólans?                Já                                           Nei 

19. Eitthvað annað sem þú vilt bæta við varðandi tóbaksvarnir í grunnskólum? 

___________________________________________________________________________  

Næstu  þrjár spurningar eiga eingöngu við um skólahjúkrunarfræðinga. 

20. Er spurt markvisst út í tóbaksnotkun í heilsufarsskoðunum, eða þegar nemendur koma í 

viðtöl? 

      Nei                                      Já 

21. Ef já, í hvaða bekk/bekkjum þá? (merktu við allt sem á við) 

      1                           2                          3                          4                           5 

     6                            7                          8                          9                           10 

22. Telur þú þig sem skólahjúkrunarfræðing vera í stakk búinn til að sinna tóbaksvörnum? 

     Nei                                          Já 
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Næstu sjö spurningar eru fyrir bæði skólastjóra og skólahjúkrunarfræðinga. 

23. Hvert er fæðingarár þitt?       ______ 

24. Hve lengi hefurðu starfað sem skólastjórnandi / skólahjúkrunarfræðingur?_____ár 

25. Hvað starfarðu í mörgum skólum núna? _______  

26. Ef þú starfar í fleirum en einum skóla, finnst þér tóbaksvörnum vera sinnt á svipaðan hátt í 

þeim skólunum?           Já                                        Nei 

27. Hve lengi hefurðu starfað í þeim skóla/skólum sem þú ert í núna? (Ef starfað mislengi í 

skólunum, gefa þá upp lengri tímann)  ______ ár 

28. Fékkstu fræðslu um tóbaksvarnir í kennara- / hjúkrunarnámi þínu?              Já                        Nei 

29. Hefurðu sótt námskeið eða fengið fræðslu í tóbaksvörnum eftir að þú laukst við kennara- / 

hjúkrunarnám þitt?            Já                                           Nei 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

 


