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Útdráttur 

 

Að skóladegi loknum og um helgar hafa unglingar frítíma til þess að ráðstafa að eigin vild. 

Margir unglingar kjósa að ráðstafa tíma sínum í skipulagðar tómstundir t.d. íþróttaiðkun og 

æskulýðsstörf. Aðrir unglingar kjósa að verja tíma sínum í ýmsar óskipulagðar tómstundir t.d. 

að spila tölvuleiki eða horfa á sjónvarp. Áhættuhegðun felur í sér hegðun sem getur lagt 

gerandann beint eða óbeint í hættu. Skilgreind áhættuhegðun í þessari rannsókn var áfengis-, 

tóbaks-, hass- eða marijúana neysla á meðal unglinga. Markmið þessarar rannsóknar var að 

skoða hvernig íslenskir unglingar í 10. bekk kjósa að verja frítíma sínum og hvort að einhver 

munur er á tímaráðstöfun unglinga á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Einnig var 

ákveðið að kanna hvort að tengsl eru á milli skipulagðra- og óskipulagðra tómstunda og 

áhættuhegðunar og hvort að tengsl eru á milli áhrifa frá jafningjum og áhættuhegðunar 

unglinga. Rannsóknin byggist á gögnum verkefnisins Heilsa og lífskjör skólanema 2009/2010 

sem er íslenskur hluti alþjóðlegu rannsóknarinnar Health Behaviour in School-Aged Children 

(HBSC). Þátttakendur rannsóknarinnar voru samtals 3857 nemendur í 10. bekk úr 

grunnskólum víðsvegar um landið. Niðurstöður sýna að unglingar á landsbyggðinni verja 

oftar tíma sínum í skipulagðar tómstundir og neyta sjaldnar áfengis, hass eða marijúana. Hins 

vegar neyta þeir tóbaks að jafnaði oftar en unglingar á höfuðborgarsvæðinu. Einnig komu í 

ljós jákvæð tengsl á milli tölvunotkunar og áhættuhegðunar og jafnframt á milli áhrifa frá 

jafningjum og áhættuhegðunar. Hins vegar komu fram neikvæð tengsl á milli skipulagðra 

tómstunda og áhættuhegðunar. Þá virðist sem notkun íslenskra unglinga í 10. bekk á  

áfengi,tóbak-, hass og marijúana fari minnkandi á milli ára.  

 

Abstract 

 

When the school day ends and on weekends, adolescents have a lot of spare time they can use 

as they please. Many adolescents choose to engage in organized leisure, for example 

participate in sports or youth centers. Others use their time on non organized activities such as 

playing computer games or watching television. Risk behavior is a behavior that can cause 

directly or indirectly harm to that person. For this study risk behavior was defined as the use 

of alcohol-, tobacco-, cannabis- or marijuana. The purpose of this study was to examine how 

Icelandic adolescents in 10
th

 grade (15 to 16 year old) of elementary school choose to arrange 

their spare time and to see if there is any difference between adolescents living in the capital 

area or in the countryside. Furthermore to examine if there was a correlation between 

organized- and unorganized leisure and risk behavior and between peer conduct and risk 

behavior. The material originates from the Icelandic part of the international Health Behavior 

in School-Aged Children (HBSC) survey. The sample consists of 3875 10
th

 grade students 

from elementary schools all across the country.  Results show that adolescents from the 

countryside spend more time in organized leisure and that they are less likely to use alcohol, 

cannabis or marijuana, but more likely to use tobacco compared with adolescents in the 

capital area. The outcome also shows a positive correlation between computer use and risk 

behavior and between peer conduct and risk behavior. On the other hand there is a negative 

correlation between organized leisure and risk behavior. Furthermore the result shows that the 

use of alcohol, tobacco, cannabis and marijuana amongst Icelandic 10
th

 graders has decreased 

the past years.  
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Áhyggjur tengdar unglingum 

Í gegnum aldirnar hafa foreldrar og fræðimenn ávallt haft áhyggjur af manngerð 

unglinga sinna.  Heimspekingurinn Sókrates tók svo til orða einhvern tímann á árunum 469 til 

399 fyrir Krist:  

 

Ungmenni okkar lifa nú í vellystingum. Þau hafa tamið sér slæma siði, fyrirlíta 

yfirvöld; þau sýna þeim eldri óvirðingu og elska að masa þar sem það er ekki við hæfi; 

þau rísa ekki á fætur og bjóða stól sinn þeim eldri; þau andmæla foreldrum sínum, 

masa fram í fyrir gestum, háma í sig matinn og undiroka kennara sína.  

 

Þessi tilvitnun á að vissu leyti vel við skoðanir eldra fólks enn þann dag í dag þó svo 

mikið vatn hafi runnið til sjávar í þeim fræðum sem tengjast uppeldismálum (Montemayor, 

1983). En eitt er það þó sem vantar í þessa upptalningu Sókratesar sem þykir mikill löstur á 

ungu fólki í dag; vímuefnaneysla. Vissulega voru til vímuefni á tímum Sókratesar, en lítið er 

vitað um efnin sjálf, neyslumynstur fólks og þá sérstaklega um neyslu unglinga. Framleiðsla 

og neysla eiturlyfja hefur aukist gríðarlega á liðnum öldum og sökum hnattvæðingar er varla 

til sá menningarkimi sem ekki hefur verið snertur af vímuefnum. Hér áður fyrr virkaði 

einangrun Íslands sem ákveðin forvörn gegn eiturlyfjum og því má segja að þessi heimur 

vímuefna hafi verið okkur framandi. En tímarnir hafa breyst og Ísland er meðal annars þekkt 

fyrir stórfenglegt nætur- og skemmtanalíf og ekki nema von að eiturlyfjasalar sjái markaðinn í 

hyllingu (Heiða Jóhannsdóttir, 2005). Við erum þess vegna ekki undanskilin hnattvæðingu 

eiturlyfjanna, og landið telst seint vera einangrað, enda getur einstaklingur í dag pantað nánast 

hvað sem honum dettur í hug hvaðan af úr heiminum og það birtist á tröppunum innan örfárra 

vikna.  
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Á Íslandi tíðkast að skipta unglingsárunum í tvo hópa og er þar tekið mið af því hvort 

að unglingurinn sé í grunn- eða framhaldsskóla. Hóparnir eru;  einstaklingar á aldrinum13 til 

16 ára í grunnskóla og einstaklingar á aldrinum 16 til 20 ára í framhaldsskóla.     

Rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum við unglinga og áhættuhegðun hafa sýnt 

að einungis minnihluti unglinga upplifir verulega erfiðleika á unglingsárum. Það er að segja 

að mikill meirihluti unglinga kemst klakklaust í gegnum það erfiða umbreytingarferli sem 

felst í því að breytast úr barni yfir í fullorðinn einstakling (Bonino, Cattelino og Ciairano, 

2005). Hins vegar hafa foreldrar og fullorðnir engu að síður almennt áhyggjur af unglingum 

sínum (Montemayor, 1983). Ein skýring á því gæti verið að fjölmiðlar dagsins í dag eiga mun 

erfiðara með að fanga athygli áhorfenda og áheyrenda samfélagsins en áður tíðkaðist. Því 

leggja þeir meiri áherslu á það sem hneykslar mest, er sem neikvæðast í sambandi við 

unglinginn og gefa því ranga mynd af unglingum landsins. Þetta veldur því að fólk fer að trúa 

því að sú hegðun sem fjölmiðlar tala mest um og þeir eiga auðveldast með að muna eftir, sé í 

raun algeng hegðun meðal unglinga, þó að svo sé ekki
1
 (Helgi Gunnlaugsson og Rannveig 

Þórisdóttir, 2003; Santrock, 2006). Þetta gerir það að verkum að allt of margir fullorðnir 

einstaklingar hafa ranga mynd af unglingum landsins. Unglingar eru einfaldlega að taka 

miklum breytingum í mjög svo ruglingslegum heimi þar sem samfélagið lítur á unglinga sem 

börn aðra stundina en sem fullorðna þá næstu. 

Unglingsárin eru tvímælalaust tími breytinga þar sem unglingurinn breytist á 

margvíslegan hátt til dæmis í útliti og hegðun. Það eru einmitt þessar breytingar sem valda 

hugarangri hjá foreldrum, fullorðnum og kennurum og gefa til kynna að unglingsárin séu tími 

þjáninga og hættu. Þessar breytingar eiga ekki bara við þann mikla líkamlega þroska sem á sér 

                                                           
1 Hér er átt við tiltækisregluna sem er gjarnan notuð til að meta líkur eða tíðni einhvers atburðar. 
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stað á unglingsárunum, heldur einnig tilfinningalegar-, vitsmunalegar- og félagslegar 

breytingar sem lýsa sér best í því hvað félagshópurinn skiptir orðið meira máli fyrir 

unglinginn (Bonino o.fl., 2005).   

 

Áhættuhegðun 

Áhættuhegðun er sú hegðun sem getur lagt gerandann og hugsanlega aðra sem að 

henni koma óbeint eða beint í hættu, og þar með stofnað framtíð unglingsins og aðstandenda í 

voða. Slík hegðun er yfirleitt framkvæmd til að auka spennu, framkalla einhverskonar æsing 

og auka tilfinningaleg áhrif. Þesskonar hegðun getur haft mjög neikvæð áhrif á þroska, félags- 

eða persónulega þætti unglingsins eða með öðrum orðum haft neikvæð áhrif á heilsu og 

almenna vellíðan gerenda og nánasta umhverfis (Bonino o.fl., 2005; Jessor, 1998). 

Áhættuhegðun getur verið margskonar allt frá því að fá lélegar einkunnir í skóla, stunda 

glæfraakstur, stunda óábyrgt kynlíf eða neyta vímuefna. Það sem gæti komið mörgum á óvart 

er að unglingar eru upp til hópa meðvitaðir um neikvæðar afleiðingar ákveðinnar 

áhættuhegðunar. Þeir eiga það jafnvel til að oftúlka áhættuna án þess þó að gera ráð fyrir því 

að viðkomandi sé sjálfur hluti af þeim hópi sem gæti hlotið skaða af (Margrét Lilja 

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

Það er vegna þess að mat unglingsins á áhættu sem er samfara tiltekinni hegðun minnkar 

verulega ef sjáanlegar afleiðingar fylgja ekki strax í kjölfarið fyrir hann sjálfan og nánasta 

umhverfi. Weinstein (1980) kallar þetta mat unglingsins óraunhæfa bjartsýni.  

Í þessari rannsókn verður sjónum beint að áhættuhegðun sem tengist vímuefnanotkun 

unglinga, þ.e.a.s. áfengisneyslu, tóbaks- og eiturlyfjanotkun og skoðað hvernig slík hegðun 

hefur tíðkast á Íslandi undanfarin ár.    
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Tóbaksnotkun íslenskra unglinga í 10. bekk 

Á tímabilinu 1960 til 1970 jukust reykingar á meðal unglinga á Íslandi en þessa 

aukningu mátti rekja til þess að stúlkur byrjuðu að reykja í mun meiri mæli. Mest var 

aukningin hjá 17 ára stúlkum þar sem 20% reyktu daglega árið 1962 en 66% reyktu daglega 

árið 1974. Á árunum 1974 til 1990 fóru reykingar meðal unglinga minnkandi (34% 15 ára 

unglinga reyktu árið 1974 en var komið niður í 12% árið 1990). Reykingar unglinga jukust 

aftur á árunum 1992 til 1997 en náðu þó ekki jafn mikilli útbreiðslu og árið 1974 (21% 15 ára 

nemenda sögðust reykja daglega árið 1997 samanborið við 34% árið 1974) (Jón Sigurðsson, 

1975; Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar 

Halldórsson, 1998). 

Samkvæmt rannsókn Margrétar Lilju Guðmundsdóttur o.fl. sem gerð var árið 2009 á 

vegum Rannsókna og Greiningar á 8. til 10. bekk á landinu öllu, kom fram að reykingar á 

meðal unglinga í 9. og 10. bekk höfðu dregist saman ef tekið væri mið af fyrri rannsóknum. 

Árið 1997 reyktu nemendur í 10. bekk daglega í 21% tilvika samanborið við 10% árið 2009 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009). Þess má þó geta að reykingar á meðal unglinga í 

8. til 10. bekk hafa ávallt verið lægri á landsbyggðinni samanborið við höfuðborgarsvæðið. En 

þessi munur jafnast út þegar unglingar eru komnir á framhaldsskólaaldur (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2009; Svandís Nína Jónsdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir 

Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008).  

Það var ekki fyrr en árið 2001 að spurningar um munn- og neftóbak fóru að rata inn í 

rannsóknir á vímuefnanotkun unglinga. Samkvæmt rannsókn Margrétar Lilju 

Guðmundsdóttur o.fl. frá árinu 2009 hafa 26% unglinga í 8. til 10. bekk prófað munntóbak 

einu sinni eða oftar um ævina en 44% hafa gert slíkt hið sama hvað neftóbak varðar. Neysla á 

munn- og neftóbaki skiptist örlítið á milli búsetusvæða. Á landsbyggðinni er meiri neysla á 

neftóbaki á meðan munntóbaksneysla er meiri á höfuðborgarsvæðinu. 
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Áfengisneysla íslenskra unglinga í 10. bekk 

Rannsóknir á áfengisneyslu unglinga hafa verið gerðar á Íslandi allt frá upphafi 20. 

aldar og er þetta algjör fjársjóður hvað upplýsingar varðar. Þessar rannsóknir sýna að á síðustu 

110 árum hefur áfengisneysla íslenskra ungmenna verið margbreytileg. Þegar áfengisbann var 

á Íslandi á árunum 1916 til 1920 dróst áfengisneysla verulega saman, en hún jókst jafnt og 

þétt eftir að bannið var afnumið. Á árunum 1951 til 1955 drukku unglingar (15 ára og eldri) 

um tvo lítra af áfengi á ári, en á árunum 1991 til 1995 voru þeir farnir að drekka um fimm lítra 

af áfengi á ári (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Tómas Helgason (1998) telur að útskýringar 

á aukinni neyslu ungmenna séu meðal annars þær að vaxandi umburðarlyndi sé fyrir neyslu 

áfengis í samfélaginu og að unglingar hafi mun greiðari aðgang að áfengi, en áður fyrr. Að 

mati Tómasar varð ákveðinn vendipunktur þegar lögin um einkasölu voru afnumin og 

skemmtistaðir og veitingahús gátu farið að selja áfengi. En hvað afnám einkasölu varðar þá 

hefur áfengisneysla unglinga farið sífellt minnkandi á árunum 2000 til 2009. Sem dæmi má 

nefna að 81% 10. bekkinga árið 1997 höfðu neytt áfengis einhvern tíma um ævina samanborið 

við 56% unglinga árið 2009 (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009). Þó að áfengisneysla 

hafi farið minnkandi þá er áhyggjuefni að meira en helmingur unglinga í 10. bekk (56%) neyti 

áfengis.  

Þegar bornar eru saman tölur um neyslu áfengis 10. bekkinga á landsbyggðinni og á 

höfuðborgarsvæðinu þá er lítill sem enginn munur á milli landssvæða (56% hafa neytt áfengis 

á landsbyggðinni og 56,5% á höfuðborgarsvæðinu) (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 

2009). En það fer ekki á milli mála að áfengisneysla er algengasti vímugjafinn hjá unglingum 

í dag og má segja að áróður gegn neyslu áfengis hafi verið mun minni en til dæmis áróður 

gegn reykingum. Þetta kann að valda mun minni sveiflum á neyslu áfengis samanborið við 

sveiflur á tóbaksreykingum (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). En samkvæmt Þórólfi 

Þórlindssyni o.fl. (1998) er neysla áfengis oft fyrsta skrefið að neyslu annarra vímuefna. Þetta 



  Tímaráðstöfun unglinga: áhrif á vímuefnanotkun          9 

 

er nokkuð ólíkt því sem tíðkaðist hér á landi áður fyrr en þá var neysla áfengis oftast upphaf 

og endir vímuefnaferilsins.  

 

Eiturlyfjanotkun íslenskra unglinga í 10. bekk 

Eins og áður kom fram hafa reykingar og neysla áfengis farið minnkandi og hvað 

eiturlyfjanotkun varðar eru engar breytingar þar á. Af ólöglegum vímuefnum er algengast að 

nemendur efstu bekkja grunnskóla hafi notað hass, sniffefni og svefntöflur/róandi (án 

lyfseðils) einhvern tíma um ævina. Mjög lítill hluti nemenda í efstu bekkjum grunnskóla hafa 

prófað sterkari efni eins og LSD, kókaín og E-töflur. En neysla á heróíni og krakki hefur ekki 

mælst meðal íslenskra nemenda í efstu bekkjum grunnskóla (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998).  

Rannsóknir á hassnotkun unglinga ná aftur til ársins 1984 en þá höfðu 8% 10. 

bekkinga prófað hass. Hassneysla hjá 10. bekkingum landsins fór lækkandi allt til ársins 1989 

(4% prófað hass) en eftir það fór neyslan stigvaxandi fram að árinu 1998 en þá höfðu 17% 

prófað hass (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Á 

árunum 1999 til 2009 hefur hassneysla minnkað allverulega eða um 11% því 6% sögðust hafa 

prófað hass árið 2009.  

Hvað neyslu annarra vímuefna varðar þá jókst neysla amfetamíns úr 2,5% árið 1995 í 

7% árið 1998. Hins vegar eftir árið 1998 minnkaði neysla amfetamíns umtalsvert og árið 2008 

höfðu 3% 10. bekkinga prófað amfetamín. Neysla á E-töflum hefur einnig minnkað eða úr 8% 

árið 1997 í 3% árið 2008. Sömu sögu er að segja af sniffefnum (s.s. lím, bensín, kveikjaragas, 

þynnir, leiðréttingalakk, túss o.fl) því um 8% 10. bekkinga höfðu prófað sniffefni árið 1997 en 

aðeins 3% höfðu prófað að sniffa árið 2008 (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2008; Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1998). Í rannsókn Svandísar Nínu Jónsdóttur, Heru Hallberu Björnsdóttur, 

Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur og Ingu Dóru Sigfúsdóttur frá árinu 2002 kom fram að 7% 

10. bekkinga á höfuðborgarsvæðinu hefðu neytt svefntafla eða róandi tafla án lyfseðils þrisvar 
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sinnum eða oftar um ævina. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að árið 2003 höfðu 7,5% nemenda í 

10. bekk á landinu öllu notað rítalín án lyfseðils einhvern tíma á ævinni og var neyslan heldur 

algengari hjá piltum (8%) en stúlkum (7%) (Stefán Hrafn Jónsson, Þóroddur Bjarnason, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Jón Sigfússon, 2003). 

Út frá þessu má segja að vímuefnaneysla íslenskra unglinga hafi dregist verulega 

saman á undanförnum árum og á það við um áfengisneyslu, tóbaksnotkun sem og aðra 

eiturlyfjaneyslu.  

 

Tímaráðstöfun unglinga: áhrif á áhættuhegðun 

Hvernig unglingar verja tíma sínum skiptir ungdóminn, fjölskyldur og þjóðfélagið í 

heild sinni mjög miklu máli. Það er vegna þess að sá tími sem unglingur ráðstafar í ákveðnar 

athafnir getur aukið líkurnar á áhættuhegðun, á meðan aðrar athafnir draga úr líkum á 

áhættuhegðun (Barnes, Hoffman, Welte, Farrell og Dintcheff, 2007; Larson, 2001).  

Áhættuhegðun er sú hegðun sem getur lagt gerandann og hugsanlega aðra sem að henni koma 

óbeint eða beint í hættu, og þar með stefnt framtíðarmöguleikum unglingsins og aðstandenda í 

voða. Í rannsókn þessari telst áhættuhegðun vera neysla áfengis, tóbaks, hass og maríjúana 

(Bonino, Cattelino og Ciairano, 2005). 

 Algengt er að foreldrar og samfélagið telji tómstundir og heimavinnu mjög 

uppbyggilegar athafnir og æskilega leið til þess að koma í veg fyrir áhættuhegðun meðal 

unglinga (Barnes o.fl., 2007). Tími unglinga sem fer í stundir með fjölskyldu eða vinum getur 

einnig haft mikil áhrif á þróun áhættuhegðunar (Barnes o.fl., 2007, Larson, 2001). Margar 

rannsóknir hafa sýnt að unglingar sem hafa sterk fjölskyldutengsl eru mun ólíklegri til þess að 

leiðast út í einhverskonar áhættuhegðun (Barnes og Farrell, 1992; Barnes, Reifman, Farrell, 

Dintcheff , 2000). Á hinn bóginn getur mikil eftirlitslaus tímaráðstöfun unglings með 

jafningjum aukið líkur á neikvæðri hegðun svo sem áfengisneyslu og notkun annarra 
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vímuefna (Osgood og Anderson, 2004). Sumir kenningasmiðir líta svo á að foreldrar og 

jafningjar hafi umráð yfir tveimur ólíkum heimum eða víddum hjá unglingnum. Það er að 

segja að foreldrar hafa áhrif á unglinginn heima fyrir á meðan jafningjar hafa meiri áhrif utan 

heimilisins. Af þessum sökum hafa foreldrar og jafningjar gjörólík áhrif á unglinginn í 

tengslum við vímuefni eða annarskonar áhættuhegðun. Foreldrar geta sagt unglingnum frá 

skaðsemi vímuefna og sett þeim reglur en jafningjar hafa áhrif á unglinginn með viðhorfum 

sínum og athöfnum innan hópsins (Bogenschneider, M Wu, Raffaelli og Tsay, 1998; Barnes 

o.fl., 2000).  Á meðan benda aðrir fræðimenn á samspil þessara tveggja þátta og að áhrif 

foreldra og jafningja séu samverkandi (Crosnoe, Erickson og Dornbusch, 2002; Larson, 

2001). 

Þegar fræðimenn eru að rannsaka samband áhættuhegðunar og hvernig tíma er 

ráðstafað þá þarf að skoða sambandið út frá mjög víðu samhengi. En þó svo að tengsl 

áhættuhegðunar og tímaráðstöfunar séu ekki alltaf augljós þá eru flestir fræðimenn sammála 

því að tímaráðstöfun unglinga geti gefið mikilvægar vísbendingar um líkur á  áhættuhegðun 

(Manchini og Huebner, 2004). Tími unglinga er auðlind sem hægt er að nota á sem arðbærasta 

máta en einnig er hægt að sóa honum ef ekki er vel að gáð. Þróunarsálfræðingar telja að með 

því að rannsaka þessa auðlind opnist leið til þess að skoða daglega félagsmótun 

einstaklingsins. Það hvernig unglingur ver tíma sínum í margvíslegar athafnir gefur 

mikilvægar vísbendingar um hversu mikla möguleika hann á til þess að þroskast félagslega og 

hvort hann geti þróað með sér ábyrgð á athöfnum sínum og annarra í samfélaginu (Feldman 

og Matjasko, 2005). En auðvitað eru upplýsingar um tímaráðstöfun unglinga aðeins óbein 

nálgun á hinni raunverulegu félagslegu upplifun einstaklingsins. Sem dæmi má nefna að áhrif 

tveggja klukkustunda sjónvarpsáhorfs er mismunandi fyrir hvern og einn eftir því með 

hverjum hann er, hvað hann er að horfa á og hvernig hann túlkar og upplifir þær upplýsingar 

sem hann verður fyrir. Einnig geta systkini haft mjög ólíka upplifun af því að borða kvöldmat 
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með foreldrum sínum, það fer bara eftir hverjum og einum. En engu að síður geta upplýsingar 

um tímaráðstöfun unglings gefið mikilvægar vísbendingar um hvernig hann þróast félagslega 

og sem einstaklingur (Feldman og Matjasko, 2005; Larson, 2001).      

 

Áhrifaþættir í lífi unglinga 

Það er til alveg ógrynni af rannsóknum og bókum tengdum áhrifaþáttum í lífi unglinga 

og hér verður fjallað um þær hugmyndir og kenningar sem tengjast þessari rannsókn. Svo 

dæmi séu tekin þá er til gríðarlegt magn af rannsóknum sem sýna fram á mikilvægi skóla og 

hversu viðamikil áhrif hann hefur á unglinginn. Einnig er til mikið af rannsóknum sem kanna 

tengsl félagsstöðu og fjölskyldugerða (t.d. menntun foreldra og hjúskaparstaða) og hversu 

mikil áhrif það hefur á unglinga.  

 

Jafningjahópurinn 

 „Vinir eiga allt sameiginlegt“ mælti Cicero rómverskur stjórnmálafræðingur, 

heimspekingur og rithöfundur einhvern tíma á árunum 106-43 f.Kr. Þetta eru orð að sönnu 

samkvæmt fjölda innlendra og erlendra rannsókna sem sýna fram á að jafningjahópurinn vegi 

einna þyngst hvað varðar áhrif á áhættuhegðun unglinga (Aseltine, 1995; Osgood, Wilson, 

O‘Malley, Bachman og Johnston, 1996; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). En það er varla 

hægt að tala um jafningjahópinn án þess að tala um foreldrana sem standa á bak við 

unglinginn, því eitthvað hljóta þeir að hafa að segja um val unglingsins á vinahópi sínum.    

Réttast er að byrja að fjalla um uppeldishætti foreldra og hvernig þeir kunni að hafa 

áhrif á vinaval. Á sviði rannsókna á uppeldisaðferðum foreldra er kenning Díönu Baumrind 

sennilega einna þekktust. Hún flokkaði uppeldishætti foreldra í fjóra flokka; leiðandi, skipandi 

og eftirláta uppeldishætti ásamt afskiptaleysi (Baumrind, 1993).   
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Foreldrar sem teljast leiðandi, samkvæmt skilgreiningu Baumrinds, krefjast þess að 

hegðun barnsins sé þroskuð og að barnið sýni sjálfstæði. Skýrar reglur eru settar um boð og 

bönn miðað við aldur og þroska og taka foreldrar sér tíma til þess að útskýra ástæður þeirra í 

þeim tilgangi að hvetja barnið til að koma fram sínum sjónarmiðum og hugmyndum (Sigurður 

J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993). Þessa aðferð má túlka nokkuð stjórnsama en 

er um leið sveigjanleg þar sem foreldrar gera margvíslegar en jafnframt mjög sanngjarnar 

kröfur til barnsins. Á þessum heimilum ríkir mikil hlýja og sterk tengsl, stuðningur, uppörvun 

og mikill agi. Þegar börn brjóta reglur heimilisins ræða foreldrar á mjög rólegan og 

yfirvegaðan hátt við þau og útskýra hvað betur mætti fara í næsta skipti (Baumrind, 1993; 

Santrock, 2006; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2005).  Leiðandi foreldrar fórna persónulegri 

ánægju til þess að vera mikið með börnum sínum og leggja ríka áherslu á að barnið læri að 

taka ábyrgð á sér og gjörðum sínum, setji sér takmörk, standi fast á sínu og hafi sterka trú á 

sjálfu sér (Baumrind, 1993).  

Uppeldishættir skipandi foreldra einkennast af boðum og bönnum án útskýringa og 

röksemda og þeim skal hlýtt í einu og öllu. Til að minna börnin á að fara eftir settum reglum, 

virða störf sín og fyrirhöfn beita þeir heftandi og refsandi aðferðum. Hér er barninu boðið 

lítinn sem engan sveigjanleika og mjög litla hlýju sem getur brotist út í barninu með 

skapsveiflum, stefnuleysi og ósjálfstæði (Baumrind, 1991; Santrock, 2006; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2005; Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993).  

Eftirlátir foreldrar sýna börnum sínum mikla hlýju og umhyggju og verja miklum tíma 

með börnum sínum. Þeir eru jákvæðir fyrir hugmyndum barnanna og leyfa töluverða 

sjálfstjórn og frelsi. Þeir setja fáar og óskýrar reglur sem sjaldan er framfylgt og aðhald er lítið 

og skapar þetta mikið ósamræmi milli reglna og viðurlaga. Eftirlátir foreldrar reyna að forðast 

ágreining með öllu móti og láta af þeim sökum fljótt eftir börnum sínum sem gerir það að 

verkum að þeir eiga til að missa stjórn á þeim. Þessi börn skortir oft á tíðum sjálfsaga, 
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sjálfstraust og metnað til að ná árangri í lífinu og eiga af þeim sökum oft erfitt með að fóta sig 

í lífinu  (Baumrind, 1993; Santrock, 2006; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2005; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Leifur Geir Hafsteinsson, 1998b; Sigurður J. Grétarsson og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1993).   

Foreldrar sem ala börnin sín upp í afskiptaleysi taka lítinn sem engan þátt í lífi barna 

sinna og einkennist uppeldið af stjórnleysi og oft á tíðum vanrækslu. Kröfur til barnanna eru 

engar og engin skýr mörk eru sett á heimilinu. Foreldrarnir segja nánast af sér hlutverkinu 

sem uppalendur og veita börnum sínum ónægilegan stuðning, ást og umhyggju. Þessi börn 

eiga það til í miklu mæli að vera félagslega vanhæf og kljást við mikla erfiðleika í lífinu 

(Baumrind, 1991, 1993; Santrock, 2006; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2005). 

Eins og fram kom skiptir samvera miklu máli hjá leiðandi foreldrum og eftirlátum 

foreldrum. Rannsóknir hafa meðal annars sýnt að eftir því sem meiri samvera og tengsl 

unglings er við foreldra því meira dregur úr líkum á því að hann neyti vímuefna. Einnig er 

ólíklegra að hann eigi eftir að eiga við félagsleg og sálfræðileg vandamál (Sigrún 

Aðalbjarnadóttir og Leifur Geir Hafsteinsson, 2001; Þórólfur Þórlindsson og Rúnar 

Vilhjálmsson, 1991; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Þetta sýna einnig rannsóknir Marks 

Warr frá árinu 1993 (sjá Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998) og Heru Hallberu Björnsdóttur, 

Stefáns Hrafns Jónssonar, Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur, Ingu Dóru Sigfúsdóttur og Jóns 

Sigfússonar (2003) fram á. Niðurstöður þessara tveggja rannsókna gáfu til kynna að samvera 

með foreldrum virðist geta dregið verulega úr þeim áhrifum sem jafningjar hafa á hegðun og 

viðhorf unglingsins. Þeim mun meiri tíma sem unglingur ver með foreldrum sínum því 

ólíklegra er að hann neyti vímuefna þótt að slík neysla viðgengst innan vinahópsins. 

Unglingurinn er því betur í stakk búin til þess að standast hópþrýsting og taka sínar eigin 

ákvarðanir. Það er mikilvægt í ljósi þess að jafningar geta verið boðberar óhefðbundinnar eða 

jafnvel neikvæðrar hegðunar (Hagan, 1991; Mounts og Steinberg, 1995; Þórólfur Þórlindsson 
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o.fl., 1998). En í dag verja fjölskyldur mun minni tíma með hvort öðru vegna hraða 

samfélagsins. Það eru langir vinnutímar, íþróttir, áhugamál og margt fleira sem er tímafrekt 

og minnkar líkur á því að fjölskyldan verji tíma sínum saman (Crouter, Head, Mchale og 

Tucker, 2004). Rannsókn Crouter o.fl. (2004) sýndi fram á það að fjölskyldur væru að jafnaði 

að eyða fjórum klukkustundum saman á viku, og þá er meðtalinn matartími. Afleiðingarnar 

eru þær að unglingurinn missir af tækifærinu til þess að verja tíma með foreldrum sínum sem 

hefur margvísleg jákvæð áhrif fyrir hann. Einnig eru foreldar að missa af tækifærinu til þess 

að mynda sterkari tengsl við unglinginn sinn. 

Það vantar ekki stuðning hjá eftirlátum foreldrum, en stuðningur virðist ekki virka 

einn og sér til þess að draga úr líkum á áhættuhegðun. Unglingur sem nýtur mikils stuðnings 

frá foreldrum sínum er líklegri til þess að neyta vímuefna ef að stuðningnum fylgir ekki eftirlit 

og aðhald. Á það sérstaklega við þegar litið er til hvað unglingurinn er að gera og hvar hann 

heldur sig á kvöldin (Barnes og Farrell, 1992; Ingibjörg V. Kaldalón, 1996; Parke, Burks, 

Carson, Neville og Boyum, 1994; Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1998). Því má segja að 

stuðningur hafi einhverskonar óbein áhrif á vímuefnaneyslu, einkum þegar kemur að vali 

unglingsins á vinum (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998).  

Eftirlit skiptir einnig gríðarlegu máli í uppeldi, og hafa fjölmargar rannsóknir sýnt 

fram á það (Baumrind, 1993). Það sem þarf að gera grein fyrir hins vegar er að eftirlit eitt og 

sér getur haft þveröfug áhrif ef að tengslin eru ekki til staðar (Crosnoe o.fl., 2002). Það fer 

mikið eftir því hvernig tengsl unglingurinn á við foreldra sína og hvernig hann bregst við 

eftirlitinu. Unglingur sem á í sterkum tengslum við foreldra sína getur brugðist mjög jákvætt 

við eftirlitinu og litið á það sem áhuga á lífi sínu. En á hinn bóginn getur unglingur sem á í 

slæmum tengslum við foreldra sína brugðist mjög neikvætt við eftirliti og gert allt til þess að 

gera foreldrum sínum ekki til geðs (Fallu o.fl., 2010).   
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Ef tekið er mið af ofangreindum rannsóknum þá má telja að langvænlegasti og 

áhrifamesti uppeldishátturinn sé leiðandi uppeldi enda benda margar rannsóknir til þess 

(Bogenschneider o.fl., 1998; Lamborn, Mounts, Steinberg og Dornbush, 1991; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2005; Walker-Burnes og Mason, 2004). Næst vænlegasti uppeldishátturinn 

eru skipandi foreldrar svo eftirlátir foreldrar og að lokum afskiptalausir foreldrar (Adamczyk-

Robinette, Fletcher og Wright, 2002; Baumrind, 1991; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur 

Geir Hafsteinsson, 1998a, 1998b, 2001). 

Þetta kemur allt heim og saman við kenningu Hirschis (1999) um félagslegt taumhald 

(e. Social control theory) en þar sameinaði hann margar hugmyndir fyrri kenninga.  

Samkvæmt kenningunni er vímuefnaneysla unglings afleiðing þess að tengsl hans hafa rofnað 

við nærsamfélagið (til dæmis við foreldra eða skóla). Samfélagið hefur með öðrum orðum 

ekki veitt unglingnum nægilegan stuðning og taumhald sem hann þarfnast og því tileinkar 

hann sér síður gildi og siði samfélagsins (Hirschi, 1999, [1969]; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

1998; Þórólfur Þórlindsson og Sigrún Ólafsdóttir, 2001; Þórólfur Þórlindsson, Kjartan 

Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000). Áhrif frá jafningjum og 

foreldrum eru samverkandi í tengslum við líkur á áhættuhegðun. Ef erfiðleikar eru á milli 

unglings og foreldris, er unglingurinn líklegri til þess að draga sig til baka frá fjölskyldunni og 

leita í auknu mæli í samskipti við jafningja. Því meira hlutverk sem jafningjahópurinn skipar í 

lífi unglingsins, þeim mun líklegri er hann til þess að verða fyrir áhrifum hópsins (Barnes og 

Farrell, 1992; Bogenschneider o.fl., 1998; Dodge, Dishion og Lansford, 2006; Matsueda og 

Anderson, 1998; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998).      

Önnur kenning og ekki síður merkileg í tengslum við áhættuhegðun eða frávikshegðun 

er kenning Edwins H. Sutherland um mikilvægi ólíkra tengsla (e. theory of differential 

association)( Sutherland og Cressey, 1978). Samkvæmt kenningu hans er unglingurinn 

líklegri til áhættuhegðunar ef að hann á í sterkum tengslum og umgengst í miklu mæli 
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jafningja sem hafa jákvætt viðmót til áhættuhegðunar og stunda slíka hegðun. Það er vegna 

þess að áhættuhegðun og ýmiss önnur hegðun er lærð í gegnum samskipti við aðra. Því meira 

sem unglingur ver tíma sínum með hópi sem hefur t.d. jákvæð viðhorf til drykkju, þeim 

líklegri er hann til þess að byrja að neyta áfengis vegna þess að hann tekur upp gildi og 

viðmið hópsins (Mancini og Huebner, 2004; Siegel, 2008; Sutherland og Cressey, 1978; 

Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998).    

Unglingurinn skynjar mjög fljótt hvernig viðhorf og atferli tíðkast innan vinahópsins 

og vilji hann vera meðlimur hópsins þarf hann að tileinka sér þau gildi og þær reglur sem eru 

innan hans. Félagsfræðingar hafa bent á að þetta geti leitt til þess að unglingurinn taki upp 

neikvæða hegðun, svo sem vímuefnaneyslu og annars konar áhættuhegðun (Árni 

Guðmundsson, 2001; Bogenschneider o.fl., 1998; Hagan, 1991; Siegel, 2008; Sutherland og 

Cressey, 1978; Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991). En þegar öllu er á botninn 

hvolft þá er erfitt að segja með vissu hvort að unglingurinn byrji að neyta vímuefna vegna 

þrýstings frá vinahópnum eða hvort að unglingurinn hafi verið veikur fyrir slíku og leitað 

þesskonar hóp uppi. Því er gríðarlega erfitt að segja til um orsök og afleiðingu hvað þetta mál 

varðar (Þóroddur Þórlindsson o.fl., 1998).    

Fyrri rannsóknir gefa til kynna að foreldrar geti aldrei almennilega komið í veg fyrir 

að unglingurinn umgangist ekki á einhverjum tímapunkti jafningja sem ekki teljast 

ákjósanlegir. En það sem foreldrar geta gert er að reyna að veita unglingnum stuðning og gott 

uppeldi sem miðast af sterkum tengslum, ást og umhyggju, samveru, eftirliti og aðhaldi. Þetta 

gerir það að verkum að einstaklingurinn er líklegri til að verða sjálfstæðari og ábyrgari og 

leitar síður í slæman vinskap (Baumrind, 1993; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2005; Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1998).  

Hvað ungur nemur gamall temur er máltæki sem flestir Íslendingar ættu að kannast við 

og á við rök að styðjast samkvæmt fjölmörgum innlendum og erlendum rannsóknum. 



  Tímaráðstöfun unglinga: áhrif á vímuefnanotkun          18 

 

Foreldrar eru mikilvægustu og sterkustu fyrirmyndir barna sinna og lykilaðilar í félagslegu 

stuðningsneti þeirra (Bandura, 1977). Það eitt að foreldrar reykja eykur líkur á því að 

unglingurinn geri slíkt hið sama (Flay, 1994; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur Geir 

Hafsteinsson, 1998b; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Það sama gildir um unglinga sem eiga 

foreldra sem neyta áfengis og þá sér í lagi ef að neysla þess sé í óhófi. Þeir eru mun líklegri til 

þess að byrja sjálfir að neyta áfengis (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). 

Í ljósi þess hversu mikil áhrif uppeldishættir foreldra og tengsl við vini hafa á 

unglinginn má spyrja hvort að aðrir þættir í lífi hans geti haft svipuð áhrif.  

 

Tómstundir 

Í íslenskri tungu eru hugtökin tómstundir og frístundir ekki nægilega vel skilgreind og 

ótal margar útfærslur á hvað teljist vera tómstund og frístund. Samkvæmt Vöndu 

Sigurgeirsdóttur (2010) er mikilvægt að skilgreina hugtakið tómstund og hér ber að geta að 

hún leggur hugtökin tómstund og frístund að jöfnu. Hún telur að nær ómögulegt sé að alhæfa 

eða staðfesta niðurstöður rannsókna á sem hlutlausasta hátt ef að slík skilgreining er ekki fyrir 

hendi. Hún lítur svo á að nálgast þurfi hugtakið tómstundir út frá fimm hliðum; tími, athafnir, 

gæði, viðhorf og hlutverkanálgun: 

 

Tómstundir eru því athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og 

flokkast sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að 

einstaklingurinn líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin eða 

starfsemin sé frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni tómstunda 

má segja að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 
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Tómstundaiðkun getur stuðlað að myndun tengslaneta sem örvar félagslegan þroska 

unglingsins og hefur umfram allt uppeldislegt og forvarnarlegt gildi. Það er meðal annars 

vegna þess að innan tómstundahóps kynnast unglingar sem byggja upp vináttutengsl og traust 

og þurfa að læra að taka tillit til hvors annars, læra að koma fram og tjá skoðanir sínar. Einnig 

er þátttaka í tómstundum mikilvægur liður í mótun viðhorfa og gildismats unglingsins og 

hvernig hann upplifir samfélagslegt hlutverk sitt (Feldman og Majtasko, 2005; Umboðsmaður 

barna, e.d.).  

Snemma á 19. öldinni byrjuðu foreldrar og fræðimenn að hafa áhyggjur af því hvernig 

unglingar vörðu frítíma sínum. Og eftir því sem tímanum líður hafa þessar áhyggjur ekkert 

minnkað. Algengt er að heyra hvað unglingar sói miklum tíma í sjónvarpsgláp og tölvunotkun 

þegar þeir ættu að verja tímanum sínum í heimavinnu og aðrar uppbyggilegar athafnir eins og 

að lesa bækur og að æfa á hljóðfæri. Tími unglinga eftir skóla og um helgar getur falið í sér 

áhættu fyrir marga unglinga. Þar geta unglingar sem ekki eru undir umsjá fullorðinna  byrjað 

að neyta vímuefna, framið glæpi og stundað óábyrgt kynlíf (Larson, 2001). Því er mikilvægt 

að foreldrar og fullorðnir séu meðvitaðir um nauðsyn þess að fylgjast með unglingnum á 

þessum áhættutíma. Því með slíku eftirliti aukast líkurnar á að unglingurinn verji frítíma 

sínum á heilbrigðan og uppbyggilegan hátt sem undirbýr hann hvað best fyrir komandi 

fullorðinsár (Larson, 2001). 

Í rannsókn Iso-Ahola og Crowley frá árinu 1991 gáfu þeir til kynna að unglingar sem 

ekki stunda einhverskonar tómstundir gætu farið að leiðast. Til þess að draga úr tómleikanum 

geta unglingar farið að fikta við vímuefni eða leiðst út í annarskonar áhættuhegðun. Af þessu 

má álykta að unglingar þurfa að hafa eitthvað fyrir stafni (enskur málsháttur Idle hands are 

the devil’s workshop). En það skiptir miklu máli hvernig tómstundir unglingurinn velur að 

vera þátttakandi í, því ekki er öll tómstundaiðkun jafn áhrifarík í að draga úr líkum á 
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áhættuhegðun t.d. íþróttir, stjórnmálaflokkar eða að fara í partý (Cooley, Henriksen, Van 

Nelson og Thompson, 1995; Osgood o.fl., 1996).  

Tómstundir geta verið tvennskonar: annarsvegar skipulagðar og í umsjá ábyrgra aðila, 

og hins vegar óskipulagðar og eftirlitslausar. Rannsóknir sýna að skipulagðar tómstundir svo 

sem íþróttir og æskulýðsstarf hafi neikvæð tengsl við áhættuhegðun og hafi þar af leiðandi 

mikilvægt forvarnargildi í samfélaginu (Barber, Eccles og Stone, 2001; Mancini og Huebner, 

2004; Osgood o.fl., 1996; Peretti-Watel og Lorente, 2004; Zill, Nord og Loomis, 1995).  

Samkvæmt Amalíu Björnsdóttur, Baldri Kristjánssyni og Berki Hansen (2009) hefur 

tíminn til tómstundaiðju styst verulega á síðustu árum og áratugum vegna þess að 

skóladagurinn, skólaárið og skólaskyldan hefur lengst. Af þeim sökum hafa helgarnar fengið 

mun meira vægi en tíðkaðist hér áður fyrr. Þau telja að frístundir nemenda hafi breyst töluvert 

og að nú séu frístundirnar afþreyingar- og hvíldartími í staðinn fyrir að vera virkur og 

skapandi tími. Það lýsir sér einna helst í auknu sjónvarpsáhorfi og tölvunotkun, en einnig í 

annarri afþreyingu eins og að hanga með vinum og fara í partý.  

 

Skipulagðar tómstundir.  

Á vefsíðu Umboðsmanns barna (e.d.) eru skipulagðar tómstundir skilgreindar sem skipulögð 

starfsemi sem fram fer innan samtaka og hreyfinga þar sem þátttakendur starfa saman í 

frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þeir sjálfir meta að 

verðleikum. Á Íslandi er markvisst verið að vinna í því að hafa margvíslegt framboð á 

skipulögðu tómstundarstarfi og aðstöðu fyrir unglinga þar sem þeir geta komið saman og haft 

gaman undir eftirliti fullorðinna. Slík aðstaða er til dæmis veitt í félagsmiðstöðvum sem 

ætlaðar eru börnum í efstu bekkjum grunnskóla og ungmennahúsum sem ætluð eru 16-25 ára 

ungmennum. En mikið kapp er lagt á að félags- og tómstundastarfsemi landsins sé með sem 

besta móti og listinn yfir hvað sé í boði er þar með langur (Menntamálaráðuneytið, 2003). 
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Með þessu vilja stjórnvöld gefa unglingum tækifæri til félagslegra samskipta og afþreyingar, 

en einnig að reyna að draga úr að unglingar verji miklum tíma eftirlitslausir. (Umboðsmaður 

barna, e.d.; Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2006).  

Skipulagðar tómstundir geta verið af ýmsum toga t.d. íþróttastarf, sjálfboðaliðastarf, 

stjórnmálasamtök, menningarsamtök, trúarstarf og æskulýðsamtök svo nokkuð sé nefnt. Öll 

eiga þau það sameiginlegt að vera á vegum opinberra aðila, hreyfinga og félagssamtaka.  

En eins og áður kom fram skiptir máli hvaða skipulagðar tómstundir verða fyrir 

valinu, hvað varðar líkur á áhættuhegðun unglings. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

skipulagðar tómstundir eins og að vera í hljómsveit, sinfóníuhljómsveit, kór, leikritum og 

söngleikjum dragi verulega úr líkum á áhættuhegðun. Það er hugsanlega vegna þess að þessar 

athafnir krefjast mikils skipulags og hollustu við uppbyggilega hegðun (Mahoney og Stattin, 

2000; Mahoney, Cairns og Farmer, 2003; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998; Zill o.fl., 1995). 

Einnig telst íþróttaiðkun vera afar holl og góð fyrir unglinga (Allegrante, 2004). 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á það að íþróttaiðkun dregur verulega úr líkum á því að 

unglingur hefji vímuefnanotkun (Álfgeir Logi Kristjánsson, Silja Björg Baldursdóttir, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2005; Hera Hallbera Björnsdóttir o.fl., 2003; Þórólfur 

Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998; Þórólfur 

Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2006). Það gæti meðal annars verið vegna þess að 

íþróttir hvetja unglinga til að þróa með sér sjálfsaga, iðjusemi og árangur, sem gerir það að 

verkum að unglingurinn metur vímuefnaneyslu sem hindrun í að ná sem bestum árangri 

(Matza, 2009 [1964]). Unglingur sem stundar íþróttir er einnig í hópi jafningja þar sem 

viðhorf til vímuefnaneyslu er oft á tíðum verulega neikvæð og því líklegra að unglingurinn 

hafi einnig neikvæð viðhorf til vímuefna (Eccles og Barber, 2001 [1999]). En því miður eru 

tengsl íþrótta og vímuefna ekki svona klippt og skorin. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á 

að þátttaka í hópíþróttum geti aukið drykkju og dregið úr námsárangri (Crosnoe, Erickson og 
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Dornbusch, 2002; McCaul, Baker og Yerdley, 2004; Zill o.fl., 1995). Þetta voru einnig 

niðurstöður Eccles og Barber (2001, [1999]) en þeir bentu á, eins og áður kom fram að, 

viðhorf hópsins skipti miklu máli hvað snertir líkur á drykkju. Ef að jákvæð viðhorf eru innan 

liðsins þá aukast líkurnar á drykkju en ef að neikvæð viðhorf séu til staðar þá draga 

hópíþróttir verulega úr líkum á drykkju. Rannsókn McCauls o.fl. (2004) sýndi fram á að 

unglingur sem stundar gífurlega mikla og ákafa hreyfingu væri í raun líklegri til þess neyta 

áfengis en jafningjar hans sem ekki stunduðu íþróttir af eins miklu kappi (Rainey, McKeown, 

Sargent og Valois, 1996). Af þessu má taka mið að tengsl milli líkamlegrar hreyfingar og 

áfengis séu flóknari en í fyrstu var talið. Útiloka þurfi aðrar breytur sem gætu haft áhrif eins 

og viðhorf íþróttahópsins og hverskonar íþróttir eru stundaðar og af hvað miklum krafti 

(Eccles og Barber, 2001 [1999]; McCaul o.fl., 2004; Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar 

Bernburg, 2006).  

  

Óskipulagðar tómstundir. 

Óskipulagðar tómstundir eru athafnir sem stýrast af geðþótta unglingsins hverju sinni. Það 

getur til dæmis verið sjónvarpsáhorf, tölvunotkun, fara í partý, hanga með vinum í bænum á 

kvöldin og svo lengi mætti telja. Það sem einkennir slíkar tómstundir er að þær eru ekki í 

umsjá fullorðinna og eru eins og nafnið gefur til kynna ekki skipulagðar af ábyrgum 

einstaklingum. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á ýmis jákvæð tengsl óskipulagðra 

tómstunda og vímuefnaneyslu (Hagan, 1991; Osgood o.fl., 1996). Unglingar sem fara 

reglulega í partý eða í bæinn á kvöldin og sækja tónleika eru mun líklegri til þess að neyta 

vímuefna (Feldman og Matjasko, 2005; Hagan, 1991, Osgood o.fl., 1996; Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1998). Rannsóknir hafa einnig sýnt jákvæð tengsl á milli áhættuhegðunar og 

að tala mikið við vini sína í síma og að aka um sér til skemmtunar (ísl. Rúnta) (Hirschi, 1999 

[1969]; Osgood o.fl., 1996; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). En þó svo að þessir þættir hafi 
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einhver tengsl við áhættuhegðun er ekki þar með sagt að allir sem tala mikið við vini sína eða 

rúnta eigi eftir að byrja að neyta vímuefna. Samkvæmt Agnew og Peterson (sjá Osgood o.fl., 

1996) snýst þetta um tækifærin til áhættuhegðunar og þau eru sannarlega fleiri þegar 

unglingurinn er eftirlitslaus og því kemur það heim og saman að óskipulagðar tómstundir geta 

verið varasamar. En ekki er hægt að sýna fram á að allar óskipulagðar tómstundir séu af hinu 

illa. Í rannsókn Þórólfs Þórlindssonar o.fl. (1998) kom fram að neikvæð tengsl voru á milli 

tóbaks- og vímuefnaneyslu og athafna eins og hestamennsku, útivistar, heimilisstarfa, 

tölvunotkunar, leikhúss, bíóferða og bókalesturs. Einnig að sjónvarp auki ekki líkurnar á 

vímuefnanotkun þrátt fyrir að mikið sjónvarpsáhorf sé almennt talið hafa slæm áhrif á nám og 

árásarhneigð (Larson, 2001). 

  En kjarni málsins er sá að skipulagðar tómstundir draga verulega úr líkum á 

áhættuhegðun vegna þess að þær eru undir eftirliti ábyrgra aðila og þær krefjast þess að fylgt 

sé eftir reglum, bæði innan hópsins og samfélagsins (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2005; 

Hera Hallbera Björnsdóttir o.fl., 2003; Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991; 

Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998; Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2006). 

Óskipulagðar tómstundir eru eftirlitslausar í langflestum tilfellum sem gerir það að verkum að 

jafningjahópurinn hefur meira vægi í lífi unglings. Þar er enginn ábyrgur til þess að leiðbeina 

og taka stjórn ef að hegðun innan hópsins er varasöm og geti leitt til alvarlegra vandamála og 

afleiðinga í framtíð unglingsins (Hirschi, 1999 [1969]; Osgood o.fl., 1996; Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1998).  

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða tímaráðstöfun unglinga í 10. bekk á Íslandi og  

hvernig  samband sé á milli skipulagðra tómstunda, óskipulagðra tómstunda, vina og 

áhættuhegðunar. Einnig verður skoðaður munurinn á milli tímaráðstöfun unglinga á 

höfuðborgarsvæðinu og unglinga á landsbyggðinni.  
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Í þessari ritgerð eru lagðar fram fjórar tilgátur: 

1. Unglingar sem eiga vini sem neyta vímuefna eru líklegri til þess að gera slíkt hið 

sama.  

2. Unglingar á landsbyggðinni eru líklegri til þess að taka þátt í skipulögðum 

tómstundum heldur en unglingar á höfuðborgarsvæðinu og eru af þeim sökum 

ólíklegri til þess að neyta vímuefna.                      

3. Þátttaka unglings í skipulögðum tómstundum hefur neikvætt samband við 

áhættuhegðun. 

4.  Það er jákvætt samband á milli óskipulagðra tómstunda og áhættuhegðunar. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru 3857 íslenskir unglingar í 10. Bekk. Þátttakendur 

voru allir fæddir á árunum 1993 til 1994. Alls voru 161 skólar víðsvegar á landinu sem tóku 

þátt í rannsókninni og var svarhlutfallið 87%. 

Kynjahlutfallið skiptist þannig að drengir voru samtals 1929 (50%) en stúlkur 

voru1868 talsins (48,4%). Það vantar upplýsingar um kyn 60 þátttakenda (1,6%). Af öllum 

þátttakendum í rannsókninni voru 2154 sem voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu (55,8%) en 

1592 þátttakendur voru búsettir á landsbyggðinni (41,3%). Þá voru samtals 111 einstaklingar 

sem gáfu ekki upp búsetu (2.9%).            

 

Mælitæki 

Rannsóknin byggist á gögnum verkefnisins Heilsa og lífskjör skólanema 2009/2010 

sem er íslenskur hluti alþjóðlegu rannsóknarinnar Health Behaviour in School-Aged Children 

(HBSC). HSBC rannsóknin sem unnin er að tilstuðlan Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar 

(WHO) hefur verið framkvæmd á fjögurra ára fresti frá árinu 1983. Rannsóknirnar eru því 

orðnar átta talsins en Ísland tók fyrst þátt í rannsókninni árið 2006. Á Íslandi er rannsóknin 

unnin á vegum Rannsóknarseturs forvarna við Háskólann á Akureyri með tilstyrk 

Forvarnarsjóðs, Lýðheilsustöðvar, Háskólasjóðs KEA og Háskólans á Akureyri (Þóroddur 

Bjarnason, Andrea Sigrún Hjálmsdóttir og Ársæll Már Arnarsson, 2010).   

Mælitækið í þessari rannsókn eru gögn úr íslenska hluta HBSC rannsóknarinnar, 

spurningalisti sem var lagður fyrir í annað sinn á Íslandi um veturinn 2009/2010. Tvær 

tegundir af spurningalistum voru lagðar fyrir nemendur; HBSC eldri og HBSC yngri, og í 

þessari rannsókn var aðeins notast við spurningar úr spurningalista HBSC eldri. 
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 Spurningalistinn inniheldur meðal annars spurningar um heilsu, matarvenjur, skólann, 

líkamlega hreyfingu, kyn og kynferði, einelti og meiðsl, vímuefni, fjölskyldu, félagstengsl og 

umhverfi. Í þessari rannsókn var notast við spurningar sem tengdust vímuefnaneyslu, 

hreyfingu, tómstundum, félagstengslum og umhverfi. Samkvæmt Roberts o.fl. (2007) er 

sífellt verið að betrumbæta HBSC spurningalistann og gera hann menningarlega hæfan fyrir 

öll þau ólíku lönd sem taka þátt hverju sinni. Spurningalistinn er að sögn Roberts og félaga 

áreiðanlegur og réttmætur og því góð gögn til úrvinnslu.    

 

Framkvæmd 

Foreldrar fengu sent bréf með upplýsingum um rannsóknina og gátu neitað þátttöku 

fyrir hönd barna sinna. Spurningalistinn var lagður fyrir unglingana á skólatíma veturinn 

2009/2010. Kennarar sáu yfirleitt um fyrirlögn spurningalistans, en í sumum tilvikum var 

notast við rannsóknarfólk. Þeir sem sáu um fyrirlögn fengu staðlaðar leiðbeiningar um 

hvernig þetta ætti að ganga fyrir sig. Á fyrstu blaðsíðu könnunarinnar voru skýringar á 

tilgangi rannsóknarinnar og hvernig ekki væri hægt að rekja listann aftur til nemenda. 

Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningalistanum í heild sinni og setja hann í umslag 

eftir svörun. Fyrirlögnin gekk vel fyrir sig alls staðar þar sem könnunin var gerð.   

Rannsakandi fékk leyfi ábyrgðarmanna íslensku HBSC rannsóknarinnar fyrir aðgangi 

að ákveðnum hluta gagnanna til úrvinnslu.  

 

Úrvinnsla gagna  

Við tölfræðilega úrvinnslu gagna var notast við SPSS statistics 17.0 forritið. 

Sameinaðar voru breyturnar „Hefur þú einhvern tíma reykt tóbak (að minnsta kosti eina 

sígarettu, vindil eða pípu) ?“ og „Hversu oft hefur þú notað munntóbak eða neftóbak um 

ævina?“ í eina breytu sem fékk nafnið „Hefur þú neytt tóbaks (svo sem sígarettur, vindlar, 



  Tímaráðstöfun unglinga: áhrif á vímuefnanotkun          27 

 

pípa, neftóbak og munntóbak) á ævinni?“ Þessi breyta fékk gildin núll (nei, hef aldrei prófað 

tóbak) og einn (já, hef prófað tóbak). 

Einnig voru sameinaðar breyturnar „Hversu oft drekkur þú áfengi, svo sem bjór, 

léttvín, sterkt vín, áfengan gosdrykk eða einhvern annan áfengan drykk“, í eina breytu sem 

hlaut nafnið „Hefur þú einhvern tíma smakkað áfengi?“ Þessi breyta fékk gildin núll (nei, hef 

ekki smakkað áfengi) og einn (já, ég hef smakkað áfengi).  

Kendall's tau-c próf (Kendall rank correlation coefficient) var notað til að reikna 

styrkleika (marktækni) fylgninnar á milli áhættuhegðunar, félagstengsla og skipulagðara og 

óskipulagðara tómstunda. Kendall's tau-c fylgnipróf segir til um hver styrkur tengsla tveggja 

breyta er og í hvaða átt tengslin eru. Ef um er að ræða neikvæða fylgni hækka gildi annarrar 

breytunnar á meðan gildi hinnar lækkar en ef um jákvæða fylgni er að ræða hækkar gildi 

annarrar breytunnar um leið og gildi hinnar hækkar (Ary, Jacobs, Razavieh og Sorensen, 

2006).  Við mat á tölfræðilegri marktækni var miðað við p<0,05. Niðurstöðurnar eru sýndar 

bæði í rituðu máli og í myndrænu formi. 

Við úrvinnslu gagna taldi rannsakandi ekki nauðsynlegt að framkvæma marktektarpróf 

þar sem fjöldi þátttakenda í rannsókninni voru nægilega margir til að niðurstöður teldust 

marktækar. Eftir að tölfræðilegri úrvinnslu var lokið í SPSS var tölfræðilegum upplýsingum 

breytt í myndrænar töflur en notast var við Microsoft Office Excel 2007. 
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Niðurstöður 

Tafla 1 sýnir að þátttakendur í rannsókninni voru 3857 unglingar í 10.bekk á Íslandi 

og af þeim svöruðu 3707 einstaklingar um kyn og búsetu. Samtals voru 2130 unglingar sem 

voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu (57,5% af heild) og þar af voru strákar 1084 talsins 

(50,9%) en stúlkur 1046 talsins (49,1%). Á landsbyggðinni voru 1577 unglingar (42,5% af 

heild) og þar af voru drengirnir 785 talsins (49,8%) en stúlkur voru 792 (50,2%).  

 

Tafla 1. Sýnir kynjafjölda eftir búsetu 

 

Strákar Stelpur Alls 

Höfuðborgarsvæði  1084 1046 2130 

Landsbyggð 785 792 1577 

Alls  1869 1838 3707 

 

 

Áhættuhegðun 

Ef byrjað er að skoða hvort að unglingar hafi neytt tóbaks á ævinni sýna niðurstöður 

(mynd 1) að drengir hafa neytt tóbaks oftar (46%) en stúlkur (30%). Hvað varðar búsetu þá 

virðast drengir á landsbyggðinni hafa prófað tóbak oftar (48%) en drengir á 

höfuðborgarsvæðinu (44%).   

Ef skoðað er sérstaklega hvort nemendur hafi drukkið áfengi af einhverju tagi um 

ævina sýna niðurstöður (mynd 1) að mjög svipað hlutfall er á milli stráka og stelpna sem hafa 

smakkað áfengi (stúlkur 38% og strákar 39%). Hins vegar virðast unglingar á 

höfuðborgarsvæðinu hafa smakkað áfengi oftar (39,5%) en jafningjar þeirra á landsbyggðinni 

(36%).  
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Sé það skoðað sérstaklega hvort að unglingar hafi notað hass eða marijúana um ævina 

sýna niðurstöður að mikill meirihluti segir svo ekki vera (mynd 1). Strákar eru líklegri (13%) 

en stúlkur (5%) til þess að hafa prófað hass eða marijúana. Ef niðurstöður eru skoðaðar eftir 

búsetu má sjá að 15% drengja á höfuðborgarsvæðinu hafa prófað að minnsta kosti einu sinni 

eða oftar hass eða marijúana, samanborið við 9% drengja á landsbyggðinni. Og stúlkur á 

höfuðborgarsvæðinu hafa prófað hass eða marijúana í 6% tilvika samanborið við 3% stúlkna á 

landsbyggðinni. 

 

 

 

Mynd 1. Hefur þú neytt tóbaks (sígarettur, vindlar, pípa, neftóbak og munntóbak),  

smakkað áfengi, eða prófað hass eða marijúana á ævinni?  

 

Jafningjahópurinn 

Skoðuð var fylgni á milli þess að vinir stundi íþróttir eða líkamsrækt og hvort 

unglingurinn sé í íþróttum, líkamsrækt eða íþróttafélagi. Niðurstaðan sýnir að það er veik 
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fylgni á milli þess að vinir stundi íþróttir eða líkamsrækt og að unglingar taki þátt í íþróttum 

eða líkamsrækt (Τ-c(3748) = 0,208, p < 0,05). Þetta gefur til kynna að unglingar sem segja að 

vinir þeirra stundi íþróttir eða líkamsrækt eru að jafnaði líklegri en þeir sem ekki segja að 

vinir sínir stundi íþróttir eða líkamsrækt til að gera slíkt sjálfir. Með vitneskju um íþróttaiðkun 

vina má skýra 4% af breytileika í íþróttaiðkun unglinga. 

Einnig reyndist vera veik fylgni milli þess að unglingar segi að vinir þeirra stundi 

íþróttir eða líkamsrækt og að þeir sjálfir séu í íþróttafélagi (Τ-c(3779) = 0,256, p < 0,05). 

Fylgnin er jákvæð þannig að unglingar sem segja að vinir þeirra stundi íþróttir eða líkamsrækt 

eru að jafnaði líklegri en þeir sem segja að vinir sínir stundi ekki íþróttir eða líkamsrækt til 

þess að vera sjálfir í íþróttafélagi og má skýra 7% af breytileika í þátttöku unglinga í 

íþróttafélagi með vitneskju um íþróttaiðkun vina. 

 

Áhættuhegðun Vina  

Skoðuð var fylgni á milli þess að vinir neyti vímuefna og hvort að unglingar geri slíkt hið 

sama. Niðurstaðan sýnir að það er meðal sterk fylgni á milli þess að vinir drekki áfengi og að 

unglingar drekki áfengi (Τ-c(3681) = 0,498, p < 0,05). Það bendir til þess að þeir unglingar sem 

segja að vinir sínir drekki áfengi eru að jafnaði líklegri en þeir sem segja að vinir sínir drekki 

ekki áfengi til þess að smakka áfengi sjálfir. Með vitneskju um áfengisneyslu vina má skýra 

25% af breytileika í áfengisneyslu unglinga.   

Einnig reyndist vera meðal sterk fylgni milli þess að unglingar segi að vinir þeirra 

reyki sígarettur og að þeir reyki sígarettur sjálfir (Τ-c(3725) = 0,421, p < 0,05). Fylgnin er 

jákvæð þannig að unglingar sem segja að vinir sínir reyki sígarettur eru að jafnaði líklegri, en 

þeir sem segja að vinirnir reyki ekki sígarettur, til þess að reykja sjálfir sígarettur og má skýra 

18% breytileika í reykingum með vitneskju um reykingar vina.   
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Þegar skoðuð var fylgnin á milli þess að unglingar segi að vinir reyki hass og þeir 

reyki sjálfir hass eða marijúana er fylgnistuðullinn almennt veikari en t.d. fylgnistuðullinn 

fyrir áfengi og tóbak (Τ-c(3737) = 0,182, p < 0,05). Þetta kann að vera vegna þess að mjög lítil 

hópur unglinga sögðust hafa prófað hass eða marijúana (331 þátttakandi) og af þeim sökum er 

fylgnistuðullinn fyrir hass og marijúana næmari fyrir dreifingunni á breytunum. Hins vegar er 

fylgnin jákvæð þannig að unglingar sem segja að vinir sínir reyki hass eru að jafnaði líklegri 

en þeir sem segja að vinir sínir reyki ekki hass til þess að reykja hass eða marijúana sjálfir. 

Með vitneskju um hass reykingar vina má skýra 3% af breytileika í hass og marijúana 

reykingum unglinga.  

 

Að vera með vinum sínum að heiman á daginn eftir skóla 

Skoðuð var fylgni á milli hversu oft unglingar eru að heiman með vinum sínum eftir skóla á 

daginn og á kvöldin og hvort að unglingar neyti áfengis, tóbaks, hass eða marijúana. 

Niðurstaðan sýnir að það er veik fylgni á milli þess að vera að heiman með vinum eftir skóla 

og þess að unglingar drekki áfengi (Τ-c(3652) = 0,172, p < 0,05) á þann hátt að unglingar sem 

segjast vera að heiman með vinum eftir skóla eru að jafnaði líklegri en þeir sem segjast ekki 

vera með vinum sínum að heiman eftir skóla til þess að drekka áfengi. Með vitneskju um 

hversu oft unglingurinn er að heiman með vinum sínum eftir skóla má skýra 3% af breytileika 

í áfengisneyslu unglinga. 

Mjög svipuð niðurstaða er á milli þess að vera að heiman með vinum eftir skóla og 

þess að unglingar neyti tóbaks, því þar er einnig veik fylgni (Τ-c(3691) = 0,174, p < 0,05). Því 

virðast unglingar sem eru að heiman með vinum eftir skóla vera einnig að jafnaði líklegri en 

þeir sem eru ekki með vinum sínum að heiman eftir skóla til þess að neyta tóbaks. Með 

vitneskju um hversu oft unglingurinn er að heiman með vinum sínum eftir skóla í viku má 

skýra 3% af breytileika í tóbaksnotkun unglinga. 
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 Einnig reyndist vera fylgni á milli þess að vera að heiman með vinum sínum eftir 

skóla og að unglingar neyti hass eða marijúana, en hér er fylgnin mun veikari (Τ-c(3732) = 

0,062, p < 0,05). Fylgnin er jákvæð þannig að unglingar sem segja að þeir séu tvo til fimm 

daga í viku að heiman með vinum sínum eftir skóla eru að jafnaði líklegri en þeir sem segjast 

sjaldan eða aldrei fara að heiman með vinum sínum eftir skóla til þess að neyta hass eða 

marijúana. Með vitneskju um hversu oft unglingurinn er að heiman með vinum sínum eftir 

skóla í viku má skýra 0,4%  af breytileika í hass- og marijúananeyslu unglinga. 

 

Að vera með vinum sínum að heiman á kvöldin 

Skoðuð var fylgni á milli þess að vera að heiman með vinum sínum á kvöldin og hvort að 

unglingar neyti áfengis, tóbaks, hass eða marijúana. Niðurstaðan sýnir að það er veik fylgni á 

milli þess að vera að heiman með vinum sínum á kvöldin og að unglingar drekki áfengi (Τ-

c(3648) = 0,247, p < 0,05) á þann hátt að unglingar sem segjast vera að heiman á kvöldin með 

vinum sínum eru að jafnaði líklegri til þess að drekka áfengi sjálfir en þeir sem segjast ekki 

vera að heiman með vinum eftir skóla. Með vitneskju um hversu oft unglingurinn er að 

heiman með vinum sínum á kvöldin má skýra 6% af breytileika í áfengisneyslu unglinga. 

Einnig reyndist vera veik fylgni á milli þess að vera að heiman með vinum sínum á 

kvöldin og að unglingar neyti tóbaks (Τ-c(3685) = 0,282, p < 0,05). Fylgnin er jákvæð þannig 

að unglingar sem segja að þeir séu að heiman á kvöldin með vinum sínum eru að jafnaði 

líklegri en þeir sem segjast ekki vera að heiman á kvöldin til þess að neyta tóbaks. Skýra má 

8% af breytileika í tóbaksnotkun með vitneskju um hversu oft unglingurinn er að heiman með 

vinum sínum á kvöldin. 

Veik fylgni var á milli þess að vera að heiman með vinum á kvöldin og að unglingur 

neyti hass eða marijúana (Τ-c(3726) = 0,084, p < 0,05). Þetta bendir til þess að unglingar sem 

segjast vera að heiman með vinum sínum á kvöldin eru að jafnaði líklegri til þess að neyta 
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hass eða marijúana samanborið við unglinga sem segjast sjaldan eða aldrei vera að heiman 

með vinum sínum eftir skóla. Með vitneskju um hversu oft unglingurinn er að heiman með 

vinum sínum á kvöldin má skýra 0,7% af breytileika í hass- og marijúananeyslu unglinga. 

 

Skipulagðar tómstundir 

Ef skoðaðar eru skipulagðar tómstundir (mynd 2) kemur í ljós að drengir eru líklegri 

(78%) til þess að vera í félögum eða samtökum samanborið við stúlkur (72%). Þá virðast 

unglingar á landsbyggðinni vera oftar þátttakendur í félögum eða samtökum (79,5%)  

samanborið við unglinga á höfuðborgarsvæðinu (70,5%). 

 

Mynd 2. Ert þú þátttakandi í einhverju félagi eða samtökum?  

 

Þátttaka í félagi eða samtökum 

Skoðuð var fylgni á milli þess að vera þátttakandi í einhverju félagi eða samtökum og hvort 

að unglingur hafi prófað vímuefni. Niðurstaðan sýnir að það er veik fylgni á milli þess að vera 
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þátttakandi í einhverjum samtökum eða félagi og að unglingar neyti áfengis (Τ-c(3696) = -0,112, 

p < 0,05) á þann hátt að unglingar sem segja að þeir séu þátttakendur í félagi eða samtökum 

eru að jafnaði ólíklegri til þess að neyta áfengis en aðrir sem segist ekki vera í félagi eða 

samtökum. Með vitneskju um þátttöku í samtökum eða félagi má skýra 1,3% af breytileika í 

áfengisneyslu unglinga. 

Þegar tengsl eru skoðuð á milli þess að vera þátttakandi í einhverjum samtökum eða 

félagi og að unglingur neyti tóbaks kemur í ljós veik fylgni á milli þessara þátta (Τ-c(3740) =      

-0,101, p < 0,05). Fylgnin er neikvæð þannig að unglingar sem segjast vera í samtökum eða 

félagi eru að jafnaði ólíklegri til þess að neyta tóbaks en þeir sem eru ekki þátttakendur í 

einhverjum samtökum eða félagi og má skýra 1% af breytileika í tóbaksnotkun unglinga með 

vitneskju um þátttöku í samtökum eða félagi. 

Einnig reyndist vera veik fylgni á milli þess að unglingar segist vera þátttakendur í 

samtökum eða félagi og að þeir sjálfir neyti hass eða marijúana (Τ-c(3782) = -0,047, p < 0,05). 

Fylgnin er neikvæð þannig að unglingar sem segjast vera þátttakendur í samtökum eða félagi 

eru að jafnaði ólíklegri til þess að neyta hass eða marijúana en þeir sem eru ekki þátttakendur í 

samtökum eða félagi og má skýra 0,2% af breytileika í hass- eða marijúananeyslu unglinga 

með vitneskju um þátttöku í samtökum eða félagi. 

 

Íþróttaiðkun og líkamsrækt 

Ef skoðað er hversu oft unglingar í 10.bekk stunda íþróttir eða líkamsrækt (mynd 3) má sjá að 

unglingar stunda í 92% tilfella einu sinni eða oftar í viku íþróttir eða líkamsrækt. Fleiri 

drengir stunda oftar íþróttir 4 sinnum eða oftar í viku (63%) samanborið við stelpur (54%). 

Hins vegar stunda stúlkur oftar íþróttir einu sinni til þrisvar sinnum í viku (38%) en strákar 

(29%). Hvað búsetu varðar þá stunda 9% unglinga á höfuðborgarsvæðinu nær aldrei íþróttir 

eða líkamsrækt samanborið við 6% unglinga á landsbyggðinni.   
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Mynd 3. Hversu oft stundar þú íþróttir eða líkamsrækt? 

 

Þegar tengsl voru skoðuð á milli þess að stunda íþróttir og að unglingar drekki áfengi 

sýndu niðurstöður veika fylgni (Τ-c(3662) = -0,144, p < 0,05). Fylgnin er neikvæð þannig að 

unglingar sem segjast stunda íþróttir eru að jafnaði ólíklegri en þeir sem segjast ekki stunda 

íþróttir til þess að neyta áfengis. Með vitneskju um íþróttaiðkun unglinga má skýra 2% af 

breytileika í áfengisneyslu unglinga. 

Einnig reyndist vera veik fylgni á milli þess að stunda íþróttir og að unglingar neyti 

tóbaks (Τ-c(3706) = -0,122, p < 0,05). Fylgnin er neikvæð þannig að unglingar sem segjast 

stunda íþróttir eru að jafnaði ólíklegri til þess að neyta tóbak en þeir sem segjast ekki stunda 

íþróttir og má skýra 1,5% af breytileika í neyslu tóbaks með vitneskju um íþróttaiðkun.  

 Veik fylgni er á milli þess að stunda íþróttir og að unglingar neyti hass eða marijúana 

(Τ-c(3749) = -0,080, p < 0,05) á þann hátt að unglingar sem segjast vera í íþróttum eru að 

jafnaði ólíklegri til þess að neyta hass eða marijúana samanborið við unglinga sem segjast 
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ekki vera í íþróttum. Með vitneskju um íþróttaiðkun unglinga má skýra 0,6% af  breytileika í 

hass- og marijúananeyslu unglinga. 

 

Þátttaka í Íþróttafélagi 

Sé það skoðað sérstaklega hvernig þátttaka unglinga í 10. bekk í íþróttafélagi sé háttað (mynd 

4) sýna niðurstöður að drengir eru í íþróttafélagi í 55% tilvika samanborið við 52% tilvika hjá 

stúlkum. Munurinn er af þessu að dæma ekki mikill á milli kynja en hvað búsetu varðar þá eru 

unglingar á landsbyggðinni líklegri til þess vera í íþróttafélagi (59%) heldur en unglingar af 

höfuðborgarsvæðinu (51%).  

 

 

Mynd 4. Ert þú þátttakandi í íþróttafélagi? 

 

Skoðuð var fylgnin á milli þess að vera þátttakandi í íþróttafélagi og hvort að 

unglingar neyttu áfengis, tóbaks, hass eða marijúana. Niðurstaðan sýnir að það er veik fylgni á 
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milli þess að vera þátttakandi í íþróttafélagi og að unglingar drekki áfengi (Τ-c(3693) = -0,181, p 

< 0,05). Því virðist að þeir unglingar sem segja að þeir séu þátttakendur í íþróttafélagi séu að 

jafnaði ólíklegri til þess að neyta áfengis samanborið við unglinga sem segjast ekki vera 

þátttakendur í íþróttafélagi. Með vitneskju um þátttöku unglinga í íþróttafélagi má skýra 3% 

af breytileika í áfengisneyslu unglinga. 

Einnig reyndist vera veik fylgni á milli þess að vera þátttakandi í íþróttafélagi og að 

unglingar neyti tóbaks (Τ-c(3737) = -0,154, p < 0,05). Fylgnin er neikvæð þannig að unglingar 

sem segja að þeir séu þátttakendur í íþróttafélagi eru að jafnaði ólíklegri til þess að neyta 

tóbaks en þeir sem segjast ekki vera þátttakendur í íþróttafélagi. Því má skýra 2% af 

breytileika í tóbaksnotkun unglinga með vitneskju um þátttöku unglinga í íþróttafélagi. 

Veik fylgni er á milli þess að vera þátttakandi í íþróttafélagi og að unglingar neyti 

hass- eða marijúana (Τ-c(3779) = -0,071, p < 0,05). Fylgnin er neikvæð þannig að unglingar sem 

segja að þeir séu þátttakendur í íþróttafélagi eru að jafnaði ólíklegri til þess að neyta hass eða 

marijúana en þeir sem segjast ekki vera þátttakendur í íþróttafélagi. Með vitneskju um 

þátttöku unglinga í íþróttafélagi má skýra 0,5% af breytileika í hass- eða marijúananeyslu 

unglinga. 

 

Þátttaka í Stjórnmálaflokki eða samtökum 

Skoðuð var fylgni á milli þess að vera þátttakandi í stjórnmálaflokki eða samtökum (mynd 

5A) og hvort að unglingar neyti áfengis, tóbaks, hass eða marijúana. Niðurstaðan sýnir að það 

er veik fylgni á milli þess unglingar eru þátttakendur í stjórnmálaflokki eða samtökum og að 

unglingar drekki áfengi (Τ-c(3695) = 0,015, p < 0,05) á þann hátt að unglingar sem segja að þeir 

séu þátttakendur í stjórnmálaflokki eða samtökum eru að jafnaði líklegri til þess að drekka 

áfengi en þeir sem eru ekki þátttakendur í slíkum flokkum eða samtökum. Með vitneskju um 
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þátttöku í stjórnmálaflokki eða samtökum má skýra 0,3% af breytileika í áfengisneyslu 

unglinga. 

 Einnig reyndist vera veik fylgni á milli þess að unglingar taki þátt í stjórnmálaflokki 

eða samtökum og að unglingar neyta tóbaks (Τ-c(3739) = 0,015, p < 0,05). Fylgnin er jákvæð 

þannig að unglingar sem segjast vera þátttakendur í stjórnmálaflokki eða samtökum eru að 

jafnaði líklegri til þess að neyta tóbaks en þeir sem segjast ekki taka þátt í slíkum samtökum 

eða flokkum og má skýra 0,3% af breytileika í tóbaksnotkun unglinga með vitneskju um 

þátttöku unglinga í stjórnmálaflokki eða samtökum. 

Veik fylgni er á milli þess að unglingar taki þátt í stjórnmálaflokki eða samtökum og 

að unglingar neyta hass eða marijúana (Τ-c(3781) = 0,009, p < 0,05) þannig að unglingar sem 

segja að þeir séu þátttakendur í stjórnmálaflokki eða samtökum eru að jafnaði líklegri til þess 

að neyta hass eða marijúana en þeir sem eru ekki þátttakendur í slíkum flokkum eða 

samtökum. Með vitneskju um þátttöku í stjórnmálaflokki eða samtökum má skýra 0,08% af 

breytileika í hass- eða marijúananotkun unglinga. 

 

Óskipulagðar tómstundir 

Sjónvarpsáhorf á virkum dögum 

Skoðuð var fylgni á milli þess að horfa á sjónvarp á virkum dögum og hvort að unglingar 

neyti áfengis, tóbaks, hass eða marijúana. Niðurstaðan sýnir að það er ekki fylgni á milli þess 

að horfa á sjónvarp á virkum dögum og að unglingar drekki áfengi (Τ-c(3610) = 0,035, p > 

0,05). Einnig reyndist ekki vera fylgni á milli þess að horfa á sjónvarp á vikum dögum og að 

unglingar neyti tóbaks (Τ-c(3652) = 0,026, p > 0,05) eða hvort að unglingar noti hass eða 

marijúana (Τ-c(3689) = 0,013, p > 0,05). 

 



  Tímaráðstöfun unglinga: áhrif á vímuefnanotkun          39 

 

Sjónvarpsáhorf um helgar 

Skoðuð var fylgni á milli þess að horfa á sjónvarp um helgar og hvort að unglingar neyti 

áfengis, tóbaks, hass eða marijúana. Niðurstaðan sýnir að það er ekki fylgni á milli þess að 

horfa á sjónvarp um helgar og að unglingar drekki áfengi (Τ-c(3599) = 0,006, p > 0,05). Einnig 

reyndist ekki vera fylgni á milli þess að horfa á sjónvarp um helgar og að unglingar neyti 

tóbaks (Τ-c(3639) = 0,009, p > 0,05) eða hvort að unglingar neyti hass eða marijúana (Τ-c(3677) 

= -0,006, p > 0,05). 

 

Tölvuleikjaspilun á virkum dögum 

Skoðuð var fylgni á milli þess að spila tölvuleiki á virkum dögum og hvort að unglingar neyti 

áfengis, tóbaks, hass eða marijúana.  Niðurstaðan sýndir  að það er ekki fylgni á milli þess að 

spila tölvuleiki á virkum dögum og að unglingar drekki áfengi (Τ-c(3616) = -0,009, p > 0,05).  

Hins vegar sýnir niðurstaðan að það er veik fylgni á milli þess að spila tölvuleiki á 

virkum dögum og að unglingar neyti tóbaks (Τ-c(3658) = 0,067, p < 0,05) á þann hátt að þeir 

sem segjast spila tölvuleiki á virkum dögum eru að jafnaði líklegri en þeir sem spila ekki 

tölvuleiki á virkum dögum til þess að neyta tóbaks. Með vitneskju um tölvuleikjaspilun 

unglinga á virkum dögum má skýra 0,5% af breytileika í tóbaksnotkun unglinga. 

Einnig reyndist vera veik fylgni á milli þess að spila tölvuleiki á virkum dögum og að 

unglingar neyti hass eða marijúana (Τ-c(3695) = 0,056, p < 0,05). Fylgnin er jákvæð þannig að 

unglingar sem segjast spila tölvuleiki á virkum dögum eru að jafnaði líklegri en þeir sem 

segjast ekki spila tölvuleiki á virkum dögum til þess að neyta hass eða marijúana. Þá má skýra 

0,3% af breytileika í hass- eða marijúananeyslu unglinga með vitneskju um tölvuleikja spilun 

unglinga á virkum dögum.  
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Tölvuleikjaspilun um helgar 

Skoðuð var fylgni á milli þess að spila tölvuleiki um helgar og hvort að unglingar neyti 

áfengis, tóbaks, hass eða marijúana.  Niðurstaðan sýnir að ekki er fylgni á milli þess að spila 

tölvuleiki um helgar og að unglingar drekki áfengi (Τ-c(3620) = -0,014, p > 0,05).  

Hins vegar sýnir niðurstaðan að það er veik fylgni á milli þess að spila tölvuleiki um 

helgar og að unglingar neyti tóbaks (Τ-c(3662) = 0,058, p < 0,05). Þetta bendir til þess að þeir 

sem segjast spila tölvuleiki um helgar eru að jafnaði líklegri en þeir sem spila ekki tölvuleiki 

um helgar til þess að neyta tóbaks. Með vitneskju um tölvuleikja spilun unglinga um helgar 

má skýra 0,3% af breytileika í tóbaksnotkun unglinga. 

Einnig reyndist vera veik fylgni á milli þess að spila tölvuleiki um helgar og að 

unglingar neyti hass eða marijúana (Τ-c(3698) = 0,05, p < 0,05). Fylgnin er jákvæð þannig að 

unglingar sem segjast spila tölvuleiki um helgar eru að jafnaði líklegri en þeir sem spila ekki 

tölvuleiki um helgar til þess að neyta hass eða marijúana. Með vitneskju um tölvuleikja spilun 

unglinga um helgar má skýra 0,3% af breytileika í hass- eða marijúananeyslu unglinga. 

 

Tölvunotkun á virkum dögum 

Skoðuð var fylgni á milli þess að nota tölvu (vafra á netinu, senda tölvupóst, vera á 

spjallrásum, sinna heimanámi o.þ.h. á virkum dögum og hvort að unglingar neyti áfengis, 

tóbaks, hass eða marijúana. Niðurstaðan sýnir að það er veik fylgni á milli þess að nota tölvu 

á virkum dögum og að unglingar drekki áfengi (Τ-c(3619) = 0,184, p < 0,05) á þann hátt að því 

meira sem unglingar nota tölvu á virkum dögum því meiri líkur að jafnaði eru að þeir drekki 

áfengi samanborið við þá sem nota tölvu lítið sem ekki neitt á virkum dögum. Með vitneskju 

um tölvunotkun unglinga á virkum dögum má skýra 3% af breytileika í áfengisnotkun 

unglinga. 
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Einnig reyndist vera veik fylgni á milli þess að nota tölvu á virkum dögum og að 

unglingar neyti tóbaks (Τ-c(3660) = 0,156, p < 0,05). Fylgnin jákvæð þannig að unglingar sem 

segjast nota tölvu á virkum dögum eru að jafnaði líklegri en þeir sem segjast ekki nota tölvuna 

á virkum dögum til þess að neyta tóbaks. Þá má skýra 2% af breytileika í tóbaksnotkun með 

vitneskju um tölvunotkun unglinga um helgar. 

Veik fylgni er á milli þess að nota tölvu á virkum dögum og að unglingar neyti hass 

eða marijúana (Τ-c(3697) = 0,043, p < 0,05). Fylgnin er jákvæð þannig að unglingar sem segjast 

nota tölvuna á virkum dögum eru að jafnaði líklegri en þeir sem segjast ekki nota tölvuna á 

virkum dögum til þess að neyta hass eða marijúana. Þá má skýra 0,2% af breytileika í hass- 

eða marijúananeyslu unglinga með vitneskju um tölvunotkun unglinga á virkum dögum. 

 

Tölvunotkun um helgar 

Skoðuð var fylgni á milli þess að nota tölvu (vafra á netinu, senda tölvupóst, vera á 

spjallrásum, sinna heimanámi o.þ.h. um helgar og hvort að unglingar neyti áfengis, tóbaks, 

hass eða marijúana. Niðurstaðan sýnir veika fylgni á milli þess að nota tölvu um helgar og að 

unglingar drekki áfengi (Τ-c(3608) = 0,165, p < 0,05). Þetta gefur til kynna að unglingar sem 

segjast nota tölvuna um helgar eru að jafnaði líklegri en þeir sem nota ekki tölvuna um helgar 

til þess að neyta áfengis. Með vitneskju um tölvunotkun unglinga um helgar má skýra 3% af 

breytileika í áfengisneyslu unglinga. 

Einnig reyndist vera veik fylgni á milli þess að nota tölvu um helgar og að unglingar 

neyti tóbaks (Τ-c(3649) = 0,138, p < 0,05). Fylgnin er jákvæð þannig að unglingar sem segjast 

nota tölvuna um helgar eru að jafnaði líklegri til þess að neyta tóbaks samanborið við 

unglinga sem segjast ekki nota tölvuna um helgar og má skýra 2% af breytileika í 

tóbaksnotkun unglinga með vitneskju um tölvunotkun unglinga um helgar. 
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Veik fylgni reyndist vera á milli þess að nota tölvuna um helgar og að unglingar neyti 

hass eða marijúana (Τ-c(3687) = 0,026, p < 0,05) á þann hátt að unglingar sem segjast nota 

tölvuna um helgar eru að jafnaði líklegri til þess að neyta hass eða marijúana en þeir sem 

segjast ekki nota tölvuna um helgar. Með vitneskju um tölvunotkun unglinga um helgar má 

skýra 0,7% af breytileika í  hass- eða marijúananeyslu unglinga. 

 

Í viðauka A má sjá töflur yfir þátttöku í ýmsum tómstundum skipt eftir búsetu og kyni. 

Áhugaverðustu niðurstöðurnar eru meðal annars þær að strákar og stelpur á landsbyggðinni 

taka mun meiri þátt í sjálfboðaliðsstarfi (mynd 5A), æskulýðsstarfi (mynd 7A) og öðrum 

félögum (mynd 7A) samanborið við stráka og stelpur af  höfuðborgarsvæðinu. Stelpur á 

landsbyggðinni taka einnig meiri þátt í kirkju og trúarstarfi (mynd 6A) og 

menningarsamtökum (mynd 6A) en aðrir jafningjar. 

 

Í töflu 2 kemur fram hve sterk tengsl jafningjar, skipulaðar – og óskipulagðar 

tómstundir hafa við neyslu áfengis, tóbaks, hass eða marijúana.  
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Tafla 2. Fylgnitafla 

 Kendall's tau-c Áfengi Tóbak 

Hass- eða 

marijúana 

Jafningjar     

Vinir reykja sígarettur  0,402* 0,421* 0,201* 

Vinir drekka áfengi 0,498* 0,437* 0,182* 

Vinir reykja hass 0,199* 0,222* 0,182* 

Að heiman með vinum á daginn eftir 

skóla 0,172* 0,174* 0,062* 

Að heiman með vinum á kvöldin 0,247* 0,282* 0,084* 

    

Skipulagðar tómstundir    

Þátttakandi í samtökum eða félagi -0,112* -0,101* -0,047* 

Íþróttafélag -0,181* -0,154* -0,071* 

Sjálfboðaliðastarf 0,008 0,019 -0,002 

Stjórnmálaflokkur eða samtök 0,015* 0,015* 0,009* 

Menningarsamtök -0,024* -0,042* -0,012 

Kirkju eða trúarstarf -0,028* -0,032* -0,004 

Æskulýðsstarf -0,014 -0,007 -0,016* 

Önnur félög 0,014 0,005 -0,012 

Íþróttaiðkun eða líkamsrækt -0,144* -0,122* -0,08* 

    

Óskipulagðar tómstundir    

Sjónvarpsáhorf á virkum dögum 0,035 0,026 0,013 

Sjónvarpsáhorf um helgar 0,006 0,009 0,006 

Tölvuleikjaspilun á virkum dögum  -0,009 0,067* 0,056* 

Tölvuleikjaspilun um helgar -0,014 0,058* 0,05* 

Tölvunotkun á virkum dögum  0,184* 0,156* 0,043* 

Tölvunotkun um helgar 0,165* 0,138* 0,026* 

* p < 0,05       
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Umræða 

 

Markmið rannsóknarinnar var margþætt; að skoða tímaráðstöfun unglinga í 10. bekk á 

Íslandi, að kanna sambönd milli skipulagðra- og óskipulagðra tómstunda og áhættuhegðunar 

og kanna tengsl á milli jafningja og áhættuhegðunar. Rannsókninni var einnig ætlað að draga 

fram mynd af þeim mun sem kynni að vera á tímaráðstöfun og áhættuhegðun unglinga á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að unglingar sem segja að vinir sínir neyti áfengis, 

tóbaks, hass eða marijúana eru mun líklegri til þess að neyta slíkra efna sjálfir. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem halda því fram að jafningjahópurinn vegi 

mjög þungt hvað áhættuhegðun varðar (Aseltine, 1995; Osgood, Wilson, O‘Malley, Bachman 

og Johnston, 1996; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Með þessar niðurstöður til hliðsjónar er 

fyrsta tilgáta rannsóknarinnar studd þar sem því var haldið fram að unglingar sem segjast eiga 

vini sem neyta vímuefna séu líklegri til þess að gera slíkt hið sama.  

Það er gífurlega erfitt að segja til um hvort að unglingar byrji að neyta vímuefna vegna 

áhrifa frá jafnöldrum. Það er vegna þess að ekki er hægt að útiloka að unglingurinn hafi haft 

tilhneigingar til vímuefna og af þeim sökum leitað uppi jafningja þar sem að vímuefnaneysla 

viðgengst. En niðurstöður þessarar rannsóknar gefa engu að síður vísbendingar um að 

jafningjar hafi áhrif á unglinginn með einum eða öðrum hætti. Ef vinir unglingsins neyta 

vímuefna aukast óneitanlega líkurnar á því að unglingurinn prófi vímuefni. 

Önnur tilgáta rannsóknarinnar var tvíþætt, í fyrsta lagi þá væru unglingar á 

landsbyggðinni líklegri til þess að taka þátt í skipulögðum tómstundum samanborið við 

unglinga af höfuðborgarsvæðinu. Í öðru lagi að vegna þess að unglingar á landsbyggðinni 

væru virkari þátttakendur í skipulögðum tómstundum væru þeir ólíklegri til þess að neyta 

vímuefna samanborið við unglinga á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður um þátttöku unglinga 
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í skipulögðum tómstundum sýna að af þeim átta mögulegum svarmöguleikum um þátttöku í 

skipulögðum tómstundum eru unglingar á höfuðborgarsvæðinu einungis hlutfallslega 

fjölmennari í stjórnmálaflokkum eða samtökum samanborið við landsbyggðina (mynd 5A). 

Einnig sýna niðurstöður að unglingar á landsbyggðinni taka oftar þátt í skipulögðum 

tómstundum en unglingar af höfuðborgarsvæðinu (myndir 2,4,5A-7A). Til dæmis þá virðast 

unglingar á landsbyggðinni hreyfa sig að jafnaði oftar (mynd 3) og eru virkari þátttakendur í 

íþróttafélögum (mynd 4) samanborið við unglinga á höfuðborgarsvæðinu  

Niðurstaða um neyslu vímuefna íslenskra unglinga leiddi í ljós að unglingar á 

landsbyggðinni smakka sjaldnar áfengi og eru ólíklegri til þess að hafa prófað hass eða 

marijúana samanborið við unglinga á höfuðborgarsvæðinu (mynd 1). Niðurstöður um 

tóbaksnotkun gefa til kynna að unglingar á höfuðborgarsvæðinu eru ólíklegri til þess að hafa 

prófað tóbak en unglingar á landsbyggðinni (mynd 1). Út frá þessum niðurstöðum má draga 

þá ályktun að tilgáta tvö sé felld og þó svo að unglingar á landsbyggðinni séu virkari 

þátttakendur í skipulögðum tómstundum sýni niðurstöður að það dragi ekki úr líkum á 

tóbaksnotkun. Engar rannsóknir eru til á Íslandi sem geta hugsanlega skýrt þær niðurstöður að 

drengir á landsbyggðinni neyti oftar tóbaks en drengir á höfuðborgarsvæðinu. Gæti verið að 

tóbaksnotkun drengja á landsbyggðinni sé einhvernvegin tengd þeim starfstéttum sem ráða 

vinnumarkaði á landsbyggðinni svo sem bændum, sjómönnum og verkamönnum? Er 

möguleiki á að tóbaksnotkunin sé menningartengd, þ.e. viðurkenndari á landsbyggðinni en á 

höfuðborgarsvæðinu? Þetta eru af sjálfsögðu getgátur sem ekki eru byggðar á neinum 

rannsóknum, en úr því mætti bæta.          

Þvert gegn því sem haldið var fram í tilgátu þrjú sem var að skipulagðar tómstundir 

drægju úr líkum á áhættuhegðun sýnir niðurstaðan að þátttaka í stjórnmálaflokki eða 

samtökum auki líkur á áhættuhegðun. Með öðrum orðum þá eru þeir sem taka þátt í 

stjórnmálaflokkum eða samtökum líklegri til þess að neyta vímuefna en þeir sem taka þátt í 
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annarskonar tómstundum. Það skal tekið fram að fylgnin á milli þátttöku í stjórnmálaflokkum 

eða samtökum og áhættuhegðunar er veik og skýrir aðeins 0,3% af breytileika í áhættuhegðun 

unglinga. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Cooley og félaga frá árinu 1995 þar 

sem þeir héldu því fram að þátttaka í stjórnmálaflokkum ykju líkur á áhættuhegðun. Cooley 

o.fl. (1995) telja ástæðu þessarar niðurstöðu vera þá að oft sé óljóst hver sé ábyrgðarmaður í 

stjórnmálasamtökum og unglingar því oft á tíðum eftirlitslausir. Þetta gefur oftar tækifæri til 

þess að prófa vímuefni. Stjórnvöld setja skýr markmið í að skapa vímuefnalausa aðstöðu þar 

sem unglingar fá fræðslu og stuðning. En stjórnvöld þurfa að líta sér nær þar sem að 

forvarnarstarf  innan stjórnmálaflokka virðist ekki í hávegi haft en einmitt þar er mjög 

mikilvægt að koma á fót slíku starfi hjá ungliðahreyfingum flokkanna.  

Aðrar niðurstöður sýna, í samræmi við flestar innlendar og erlendar rannsóknir, að 

þátttaka í skipulögðum tómstundum dregur úr líkum á áhættuhegðun og því töluvert 

forvarnargildi fólgið í þátttöku slíkra tómstunda (Barber, Eccles og Stone, 2001; Mancini og 

Huebner, 2004; Osgood o.fl., 1996; Peretti-Watel og Lorente, 2004; Zill, Nord og Loomis, 

1995; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á það að 

íþróttaiðkun dregur verulega úr líkum á því að unglingur hefji vímuefnanotkun (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Silja Björg Baldursdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2005; Hera 

Hallbera Björnsdóttir o.fl., 2003; Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991; Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1998; Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2006) sem niðurstöður 

þessarar rannsóknar styðja. Foreldrar geta leitast við að beina unglingum sínum og börnum í 

átt að íþróttum og reynt að halda þeim að sem flestum skipulögðum tómstundum til þess að 

draga úr líkum á áhættuhegðun.  

 Óskipulagðar tómstundir eins og tölvuleikjaspilun og tölvunotkun auka líkur á 

áhættuhegðun meðal unglinga. Tölvuleikjaspilun eykur líkur á því að unglingar noti tóbak, 

hass og marijúana en tölvunotkun eykur líkur á neyslu áfengis, tóbaks, hass og marijúana. 
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Þessi niðurstaða styður við tilgátu fjögur þar sem haldið var fram að óskipulagðar tómstundir 

hafi jákvæð tengsl við átthættuhegðun unglinga. Þetta er hins vegar ekki í samræmi við 

niðurstöður Þórólfs Þórlindssonar o.fl. frá árinu 1998 þar sem fram kom að tölvunotkun hefði 

neikvæð tengsl við áhættuhegðun. Hugsanleg skýring fyrir þessum breytingum gæti verið sú 

að árið 1998 var tölvunotkun ekki eins algeng og hún er nú. Unglingar sem voru félagslega 

sterkir voru hugsanlega frekar að heiman með vinum sínum, en unglingar sem voru ekki 

sterkir félagslega voru frekar heima í tölvunni. Í dag nota unglingar mjög mikið tölvur til þess 

að vafra um á netinu, sækja samskiptasíður eins og fésbók (e. facebook) og til þess að vinna 

heimavinnu (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009). Samkvæmt 

Hagstofu Íslands (2006) eru 95% heimila, þar sem börn yngri en 16 ára eiga heima, með tölvu 

og internettengingu og er það hæsta hlutfall internettenginga á heimilum í Evrópu. Samkvæmt 

þessu er hægt að ætla að unglingar hvort sem þeir séu félagslega sterkir einstaklingar eða ekki 

noti tölvur í mjög miklu mæli. Samskiptasíður geta verið varhugaverðar þar sem unglingar 

eiga þar eftirlitslaus samskipti við jafningja og jákvæð viðhorf til áhættuhegðunar fá að vaða 

uppi afskiptalaust. Því væri áhugavert að rannsaka tengsl tölvunotkunar og áhættuhegðunar 

frekar.     

Það er gríðarlega jákvætt að notkun, íslenskra unglinga í 10. Bekk, á áfengi,tóbaki, 

hassi og marijúana fari minnkandi á milli ára (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2008). Samkvæmt 

Silju Björk Baldursdóttur (2004) hafa miklar hugarfarsbreytingar átt sér stað hjá íslenskum 

foreldrum og virðast foreldrar hafa gert sér grein fyrir því að vímuefnaneysla unglinga sé 

orðin staðreynd og á slíku verði að taka eins og svo mörgu öðru í uppeldi barna og unglinga.  

Foreldrar verða að reyna að setja traust sitt á dómgreind unglingsins.  Þegar allt kemur 

til alls er það hugsanlega það að veita börnum sínum ást, umhyggju, skilning og þolinmæði, í 

rauninni það eina sem foreldrar geta gert til að draga úr líkum á vímuefnaneyslu barna sinna.
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Viðauki A 

 

 

Mynd 5A. Ert þú þátttakandi í sjálfboðaliðsstarfi, stjórnmálaflokki eða samtökum?  
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Mynd 6A. Ert þú þátttakandi í menningarsamtökum (tónlist, vísindum eða öðru), kirkju 

eða trúarstarfi? 
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Mynd 7A. Ert þú þátttakandi í æskulýðssamtökum eða í einhverju öðru félagi?  
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