
Félagsvísinda- og lagadeild 

Sálfræði 

2006 

 

Áhrif trúar á sjálfsvirðingu hjá  

íslenskum ungmennum 

 

Tryggvi Guðjón Ingason 

Lokaverkefni í Félagsvísinda- og lagadeild 



Samningur milli nemenda Háskólans á Akureyri og bókasafns 
háskólans um meðferð lokaverkefna 

Ég undirrituð/aður,................................................................nemandi við Háskólann á Akureyri afhendi 

hér með bókasafni háskólans þrjú eintök af lokaverkefni mínu, eitt prentað og innbundið, annað 

prentað og óinnbundið og það þriðja á geisladiski.   

 

....................................................................................................... 

 
Prentuð eintök:

Lokaverkefnið er lokað  til __________________ 
 

Ef lokaverkefnið er opið er bókasafninu heimilt að: 
 já nei 
 lána það út til nemenda eða kennara HA  
 

lána það út til utanaðkomandi aðila 
 

lána það til lestrar á staðnum 
 

Ef lokaverkefnið er opið er heimilt: 
 já nei 
 að vitna til þess í ræðu og riti 
 

að vitna til þess í ræðu og riti að fengnu samþykki mínu í hverju   
 tilviki 
 

Ef lokaverkefnið er opið er heimilt: 
 já nei 
 að ljósrita takmarkaða hluta þess til eigin nota 
 

að ljósrita tiltekna hluta þess að fengnu samþykki mínu í hverju    
 tilviki 
 

já nei 
 Bókasafninu er heimilt að ljósrita lokaverkefnið til viðhalds á snjáðum   
 eintökum sínum, þó aldrei svo að það eigi fleiri en tvö eintök í senn 
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Lokaverkefnið er lokað  til __________________ 
 
Þó að lokaverkefnið sé lokað er bókasafninu heimilt að leyfa aðgang á vefnum að: 
 já nei 
 efnisyfirliti  
 

útdrætti 
 

heimildaskrám 
 

Lokaverkefnið er opið og bókasafninu heimilt að:  
já nei 
 bjóða opinn aðgang að því á vefnum í heild sinni til allra  
 

bjóða aðeins aðgang að því af staðarneti háskólans 
 

leyfa fjarnemum og starfsmönnum háskólans aðgang utan staðarnets háskólans með 
aðgangs- og lykilorðum 

 

Akureyri /      20 
 
___________________________  ___________________________ 
 
nemandi     bókavörður 
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Útdráttur 

Mikil aukning hefur verið í rannsóknum á trú síðastliðin ár og hefur það ósjaldan verið tengt 

góðri heilsu (Emmons og Paloutzian, 2003), einnig hefur sjálfsvirðing mikið verið rannsökuð 

í tengslum við heilsu (Brown, 1993) og því eru tengsl trúar og sjálfsvirðingar umfjöllunarefni 

þessarar rannsóknar.Unnið var úr gögnum frá árinu 2003 þar sem allir nemendur níunda og 

tíunda bekk Íslands voru þátttakendur, og er úrtakið handahófskennt úrtak úr helmingi þeirra. 

Heildarfjöldi þátttakenda er 3.481 og samsvara þeir heildarþýðinu mjög vel. Mælitæki 

rannsóknarinnar eru sjálfsvirðingakvarði Rosenberg og 12 almennar spurningar um trú. Settar 

voru fram þrjár tilgátur, og er tilgáta eitt: Þeir einstaklingar sem eru meira trúaðir hafa hærri 

sjálfsvirðingu en þeir sem eru minna trúaðir, tilgáta tvö er: Stelpur hafa lægri sjálfsvirðingu 

en strákar, og að lokum þriðja tilgátan er: Stelpur eru trúaðri en strákar. Fyrst voru 

trúarspurningarnar þáttagreindar og komu þrír þættir úr spurningarlistanum, það er trúarleg 

reynsla, trúarleg umgengni og trúarleg hegðun og var notast við þessa þrjá þætti auk 

heildartrúar sem eru allir þættirnir lagðir saman. T-próf var notað við marktektarprófun og 

var miðað við alpha stuðullinn 0,05, auk þess var fundinn áhrifastærðin fyrir hvert t-próf. 

Niðurstöður leiddu í ljós að marktækur munur er á sjálfsvirðingu þeirra sem eru meira trúaðir 

og þeirra sem eru minna trúaði á öllum þáttunum nema einum en það er þátturinn trúarleg 

hegðun. Kynjamunur mældist bæði hvað sjálfsvirðingu varðar og styrk trúar, þar sem stelpur 

voru trúaðri og höfðu þær minni sjálfsvirðingu. En áhrifastærðin er lítil, annars vegar 

varðandi áhrif trúar á sjálfsvirðingu og hins vegar varðandi áhrif kynja á trú, hins vegar er 

áhrifastærðin meðal há varðandi áhrif kynja á sjálfsvirðingu. Allar tilgátur stóðust en taka 

þarf niðurstöðunum með fyrirvara vegna þess hve áhrifastærðin er lítil. Niðurstöðurnar benda 

til þess að Íslensk ungmenni sem eru meira trúuð hafi hærri sjálfsvirðingu en þeir sem eru 

minna trúuð. 
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Abstract 

Much growth has been in the research of religion in the last few years and it has often been 

related to health (Emmons and Paloutzian, 2003), self-esteem has also been researched much 

in relation to health (Brown, 1993), that is why relationship between religion and self-esteem 

is the topic of this research. The data is from 2003 when every student in the ninth and the 

tenth grade in Iceland participated in a research study, were the sample is randomly taken 

from half of that. The whole sample consists of 3.481 students and is a good reflection of the 

population. The instruments used in the study are: The Rosenberg self-esteem scale and 12 

questions about religion. There where three hypotheses used, hypothesis one is: Individuals 

who are more religious have higher self-esteem than individuals who are less religious, 

hypothesis two is: Girls have lower self-esteem than boys, and the third and last hypothesis 

is: Girls are more religious than boys. First the religion questions were factor analyzed, which 

brought out three factors, that is religious experience, religious socialization and religious 

behavior, and these three factors and religion as a whole where used to measure religion. 

Significance was assessed using t-tests with the alpha level set at ,05. Effec size was also 

measured. The results showed that individuals who are more religious are more likely to have 

higher self-esteem than individuals who are less religious. This was apparent on three of the 

four factors, only religious behavior did not show any difference. Gender differences were 

found with regards to both religion and self-esteem, were girls were more religious and had 

lower self-esteem. The effect size was low in religion and self-esteem and also in gender 

difference on religion but medium with self-esteem. All the hypotheses were accepted but it 

has to be considered that the effect size is low. The results indicate that Icelandic adolescence 

who are more religious have higher self-esteem than those who are less religious.  
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Inngangur 

 

Rannsóknir á sjálfsvirðingu eiga sér langa og afkastamikla sögu í sálfræði. Margar ástæður 

geta legið þar að baki en helstu ástæðurnar eru hugsanlega þær að sýnt hefur verið fram á að 

sjálfsvirðing hefur almenn og sterk áhrif á hugsun, hvatir, tilfinningar og hegðun hjá 

einstaklingum (Campbell og Lavallee, 1993). Sýnt hefur verið fram á tengsl sjálfsvirðingar 

við þætti tengda heilsu, dæmi um þetta eru: lotugræðgi (Baumeister, Campbell, Krueger og 

Vohs, 2003), líkamleg heilsa (Brown, 1993) og þunglyndi (Lasko o.fl., 1996). Sjálfsvirðing 

er yfirleitt mæld með því að fólk metur sjálft hvernig viðhorf það hefur til sjálfs sín og er 

oftast notast við staðlaða spurningalista (Baumeister o.fl., 2003). Sjálfsvirðing er þáttur í 

mannlegu eðli sem flestir þekkja og er talið að foreldrar eigi stóran þátt í því hvernig og hvort 

einstaklingur þróar með sér góða sjálfsvirðingu (Dweck, 1999). Og á það einnig við með trú, 

því talið er að foreldrar eigi stóran þátt í að móta trúarhugmyndir barna sinna (Argyle, 2000).  

Rannsóknir á trú hafa aukist undanfarin ár og vilja margir halda því fram að þessi 

fræði innan sálfræðinnar séu stórlega vanmetin og þyrfti að taka meira tillit til trúar í 

rannsóknum á sálfræðilegum fyrirbærum (Emmons og Paloutzian, 2003). Tengslin á milli 

trúar og heilbrigði eru sérstaklega góð því oftast eru þau jákvæð (Argyle, 2000; Emmons og 

Paloutzian, 2003; Hill og Pargament, 2003; Koenig, George og Titus, 2004; Lee og Newberg, 

2005; Vilchinsky og Kravetz, 2005), dæmi um heilsuþætti sem eru tengdir trú eru: lengra líf 

(Argyle, 2000; McCullough, Larson, Hoyt, Koenig og Thoresen, 2000), líkamleg heilsa 

(Koenig o.fl., 2004) og sálræn heilsa (Argyle, 2000). Stærsta vandamálið við að rannsaka trú 

er sennilega hversu víðfeðmt hugtak þetta getur verið. Það að vera trúaður getur verið 

gríðarlega ólíkt eftir því hvar í veröldinni einstaklingurinn er staddur, til dæmis eru flestir 

Ísraelar gyðingatrúar, Ítalir eru flestir kaþólikkar (Wulff, 1997) og Íslendingar eru flestir í 

þjóðkirkjunni og því Lúterstrúar (Hagstofa Íslands, 2006).  
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Trú hefur fylgt mannkyninu öldum saman og er líklegt að einhver ástæða liggi þar að 

baki. Oft er sagt að sannkristið fólk sé einnig gott fólk, það er einstaklingur sem er góður er 

sannkristinn og því er ekki ólíklegt að trú hafi einhver góð áhrif á fólk. Þessi góðu áhrif geta 

verið í mörgum myndum og er hugsanlegt að ein þessara mynda sé há sjálfsvirðing. Þess 

vegna er markmið þessarar rannsóknar að skoða hvort trú hafi áhrif á sjálfsvirðingu. 

 

Sjálfsvirðing 

Sjálfsvirðing er hugtak sem flestir einstaklingar í vestrænum þjóðfélögum þekkja til, en þrátt 

fyrir vinsældir hugtaksins hefur það einungis verið í umræðunni tengt mannlegri hegðun í 

rúm eitthundrað ár (Ward, 1996). Venjulega lýsa þeir sem eru með háa sjálfsvirðingu sér sem 

einstaklingi með marga góða eiginleika en aftur á móti lýsa þeir sem hafa lága sjálfsvirðingu 

sér venjulega með hlutlausum hætti, það er að segja gildi sjálfsins er hlutlaust (Campbell og 

Lavallee, 1993). Há sjálfsvirðing hefur verið tengd við marga jákvæða eiginleika hjá 

einstaklingum, til dæmis námsgetu (Dukes og Lorch, 1989) og hamingju (Baumeister o.fl., 

2003), en hins vegar hefur lág sjálfsvirðing verið tengd við mörg vandamál, til dæmis við 

auknar líkur á að taka sitt eigið líf (Overholser, Adams, Lehnert og Brinkman, 1995) og 

þunglyndi (Lasko o.fl., 1996). Vegna þessa finnst fólki sjálfsvirðing mikilvæg, því þegar 

sjálfsvirðingin er há þá er líklegra að það sé hamingjusamt en aftur á móti ef sjálfsvirðingin er 

lág er líklegra að því líði illa. Almennt er þróun sjálfsvirðingarinnar yfir ævina á þann hátt að 

sjálfsvirðingin er há á meðan einstaklingurinn er barn, fellur þó nokkuð á unglingsárunum, 

hækkar jafnt og þétt í gegnum fullorðinsárin en lækkar hratt aftur á efri árum (Robins, 

Trzesniewski, Tracy, Gosling og Potter, 2002). 
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Skilgreiningar á sjálfsvirðingu. 

Ekkert viðfangsefni nútímasálfræðinnar er meira rannsakað en sjálfið (the self), sem 

samanstendur af mörgum undirþáttum og er einn þeirra sjálfsmyndin (self-concept). Svar við 

spurningunni: „Hver er ég?“ er góð leið til að komast að því hver sjálfsmyndin er (Myers, 

2005). Ein af þeim spurningum sem þarf að svara til að þekkja sjálfsmyndina er hver 

sjálfsvirðingin (self-esteem) er og hefur verið sýnt fram á að sjálfsvirðingin er líklega 

mikilvægasti þáttur sjálfsmyndarinnar (Greenwald, Bellazza og Banaji, 1988). Margar 

skilgreiningar á sjálfsvirðingu eru til, en ein sú algengasta lítur á sjálfsvirðingu sem mat 

einstaklingsins á sjálfum sér, þar sem há sjálfsvirðing merkir að einstaklingurinn metur sig 

almennt mikils virði en aftur á móti metur einstaklingur með lága sjálfsvirðingu sig á frekar 

óhagstæðan máta. Sjálfsvirðing er því upplifun einstaklingsins á sjálfum sér og á því byggja 

flestar aðferðir sem meta sjálfsvirðingu á spurningalistum, sem biðja þátttakandann að meta 

sjálfan sig huglægt, hvernig hann upplifir sjálfan sig (Baumeister o.fl., 2003). Aðra 

skilgreiningu sjálfsvirðingar setti Steinem (1992) fram en þar er hugmyndin sú að 

einstaklingur með háa sjálfsvirðingu upplifir þá sannfæringu að vera elskaður og finnst hann 

vera þess verður að vera elskaður, að vera metinn að verðleikum, óháð því hvað 

einstaklingurinn gerir í lífinu. Að lokum skilgreindi Coopersmith (1967) sjálfsvirðingu sem 

persónulegt mat á sínum eigin verðleikum sem er tjáð með afstöðu eða framkomu til sjálfs 

sín. 

Ein af þeim aðferðum sem notaðar eru til að mæla sjálfsvirðingu er 

sjálfsvirðingarkvarði Rosenberg. Skilgreindi Rosenberg sjálfsvirðingu sem jákvæða eða 

neikvæða afstöðu gagnvart ákveðnum hlut, í þessu tilfelli sjálfinu. En sjálfsvirðingin er 

margþætt því einstaklingur getur haft mjög mikið álit á sjálfum sér í einum aðstæðum en aftur 

á móti getur sama manneskjan haft meðal eða mjög lítið álit á sjálfum sér í öðrum aðstæðum. 

Manneskja sem mælist með háa sjálfsvirðingu á Rosenberg kvarðanum er manneskja sem 
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finnst hún vera ,,nógu góð”. Þessum einstaklingi finnst hann vera einhvers virði, hann ber 

virðingu fyrir því hver hann er en hann ber ekki lotningu í garð sjálfs síns né telur hann að 

aðrir geri það í hans garð. Hann þarf ekki endilega að telja sig betri en aðra en hann telur sig 

alls ekki verri en aðra. Hann telur sig ekki fullkominn heldur þekkir hann sín takmörk og 

ætlar að þroskast og bæta sig. Aftur á móti felur lág sjálfsvirðing í sér að hafna sjálfum sér, 

sjálfsfyrirlitningu og sjálfsóánægju. Einstaklinginn vantar virðingu fyrir sjálfinu og hvað 

sjálfið upplifir, sjálfsmyndin er ógeðfeld og hann vildi að hún væri öðruvísi (Rosenberg, 

1965). Samkvæmt þessari skilgreiningu er líklegt að há sjálfsvirðing sé jákvæð gagnvart 

flestum þáttum sem kemur að mannlegri hegðun og virðist sem hún eigi við einstakling sem 

er sáttur við lífið og tilveruna. En hvort það að vera sáttur geti spáð fyrir um hvort 

einstaklingur standi sig vel á hinum og þessum þáttum sem snerta mannlega hegðun er óvíst. 

Að minnsta kosti var góði dátinn Svejk í skáldsögu Hasek (1970/e.d.) ansi sáttur við lífið 

þrátt fyrir að vera ekkert sérstaklega sterkur á svellinu í hinum og þessum mannlegu þáttum, 

hann þótti til að mynda ekki ýkja gáfaður.  

 

Uppeldi og sjálfsvirðing. 

Coopersmith (1967) telur uppeldi stóran áhrifaþátt hvað varðar sjálfsvirðingu en hann setti 

fram hugmynd um hvernig samskipti foreldra og barna þeirra ætti að vera til að börnin öðlist 

háa sjálfsvirðingu. Um er að ræða þrjá þætti sem hann telur vera mikilvæga. Í fyrsta lagi áttu 

foreldrar að hafa óskilyrðisbundið jákvætt viðmót gagnvart börnum sínum, það er sama 

hvernig börnin haga sér þá eiga foreldrarnir að sýna jákvætt viðmót. Í öðru lagi er 

nauðsynlegt að hafa skýr og ákveðin hegðunarmynstur, það er foreldrar eiga að setja skýrar 

reglur hvernig börnin eigi að haga sér og þannig öðlast þau sjálfsvirðingu þegar börnin hegða 

sér í samræmi við það. Í þriðja og síðasta lagi eiga foreldrarnir að gefa börnum sínum frelsi 
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og svigrúm ef þau hegða sér innann „rammans“ og einnig er mikilvægt að foreldrarnir sýni 

jákvætt samþykki sitt þegar börnin hegða sér eins og til er ætlast.  

Bent hefur verið á að sú aðferð að bæta sjálfsvirðingu hjá fólki með því að hæla því 

fyrir allt og ekkert er ekki rétta leiðin til að auka sjálfsvirðingu (Crocker og Knight, 2005; 

Dweck, 1999). Dweck (1999) segir frá því að flestir foreldrar, og flestir einstaklingar,  

misskilji hvernig gefa eigi börnum og einstaklingum sjálfsvirðingu. Segir hún sjálfsvirðingu 

ekki vera innri stærð sem eykst með auðveldum sigrum og minnkar með mistökum. Heldur sé 

það jákvæð upplifun einstaklingsins á sjálfum sér þegar hann tekur að fullu þátt í lífinu og er 

að nota alla sína eiginleika til fullnustu við iðju sem hefur mikið gildi fyrir hann. Þess vegna 

skilar það ekki góðum árangri að segja við barnið eða einstaklinginn hversu gáfaður eða 

fallegur hann er eins og flestir foreldrar gera til að hækka sjálfsvirðinguna. Frekar ættu 

foreldrar að hjálpa börnunum að takast á við verkefni þar sem þau þurfa á öllu sínu að halda 

til að leysa, því þó svo að þeim takist ekki að leysa verkefnið þá læra þau af reynslunni og 

með því kemur sjálfsvirðingin sjálfkrafa innan frá án þess að þurfa að segja við börnin hversu 

gáfuð þau eru. Einnig er mikilvægt fyrir foreldrana að sýna börnum sínum fram á þetta með 

því að vera sjálft virk og sýna foreldrarnir þannig börnum sínum hvernig megi sækja sér 

sjálfsvirðingu í líki góðrar fyrirmyndar.  

 

Sjálfsvirðing, heilsa, félagslegir þættir og persónuleikaþættir.  

Þar sem greint hefur verið frá hvað sjálfsvirðing felur í sér og einnig hvernig eigi að gefa 

einstaklingum háa sjálfsvirðingu er ekki úr vegi að athuga hvort sjálfsvirðing sé eins 

mikilvæg í daglegu lífi og af er látið. Rannsóknir á sjálfsvirðingu hafa snert ýmis svið 

mannlegs umhverfis, til dæmis félagslega þætti, persónuleikaþætti og heilsu (Mruk, 1999).  
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Þegar sjálfsvirðing er skoðuð í tengslum við félagslega þætti kennir ýmissa grasa. 

Hafa rannsóknir sýnt fram á veik jákvæð tengsl á milli hárrar sjálfsvirðingar og námsgetu 

(Dukes og Lorch, 1989; Hair og Graziano, 2003; Quatman og Watson, 2001) en í ljós kom 

hjá Baumeister o.fl. (2003) ,sem tóku saman margar rannsóknir, að ekki hafði há sjálfsvirðing 

sterk tengsl við námsgetu. Hins vegar komust Baumeister og félagar einnig að því að 

einstaklingar með háa sjálfsvirðingu standa sig betur en annað fólk við vinnutengd verkefni 

og að einstaklingar með háa sjálfsvirðingu telja að þeir séu mun vinsælli en aðrir en oftast er 

það eingöngu í þeirra eigin höfði en ekki annarra. Aftur á móti virðist lág sjálfsvirðing hafa 

neikvæð tengsl við velgengni (Harter, 1993). 

Þegar sjálfsvirðing er athuguð í tengslum við persónuleikaþætti kemur í ljós að há 

sjálfsvirðing hefur jákvæð tengsl við hamingju (Baumeister o.fl., 2003), jákvæðar tilfinningar 

(Jones og Buckingham, 2005; Mruk, 1999), eiginleikann að vera jákvæður og eiginleikann að 

takast á við lífið og tilveruna (Mruk, 1999). Að sama skapi hefur verið sýnt fram á að 

einstaklingar með lága sjálfsvirðingu virðast ekki hafa eins sterkan „skjöld“ eða varnir gegn 

ýmsum áreitum í lífinu (Mruk, 1999). Þegar sjálfsvirðing er skoðuð í sambandi við heilsu, 

bæði líkamlega og sálræna, kemur til dæmis í ljós að há sjálfsvirðing minnkar líkur á því að 

fólk fái lotugræðgi (Baumeister o.fl., 2003).  Lág sjálfsvirðing hefur tengsl við líkamlega 

heilsu (Brown, 1993), sálræna kvilla (Coopersmith, 1967; Harter, 1993), þunglyndi (Lasko 

o.fl., 1996), félagsfælni (Izgiç, Akyüz, Doğan og Kuğu, 2004), hærri streitu við lausn 

talnaþrauta (Hughes, 2003), kvíða, misnotkun lyfja (Mruk, 1999) og lélega líkamsímynd 

(Izgiç o.fl., 2004).  

Þrátt fyrir að þessar rannsóknir sýni óumdeilanlega fram á kosti hárrar sjálfsvirðingar, 

þá eru einnig til hliðar sjálfvirðingar sem eru ekki eins góðar. Einstaklingar með háa 

sjálfvirðingu virðast eiga erfiðara með að sjá eigin galla og takmörk. Til dæmis hefur há 

sjálfsvirðing áhrif á eiginleikann til innskoðunar sem getur leitt til rangs mats á hver takmörk 
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einstaklingsins eru og getur það leitt til þess að einstaklingurinn tekur of mikla áhættu (Mruk, 

1999). Einnig getur verið að gott sé að vera með miðlungs háa sjálfsvirðingu því sýnt hefur 

verið fram á að bæði há og lág sjálfsvirðing hefur verið tengd við ýgi (Perez, Vohs og Joiner, 

2005). Einnig virðist vera sem að einstaklingar með háa sjálfsvirðingu bregðist verr við ef 

sjálfsvirðingu þeirra er ógnað en þeir sem hafa lægri sjálfsvirðingu. Einstaklingar sem leggja 

aðra í einelti eru líklegri að vera með háa sjálfsvirðingu og eru jafnvel fullir sjálfsaðdáunar 

(Myers, 2005). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur hafa lægri sjálfsvirðingu en karlar (Chubb,  

Fertman og Ross, 1997; Harper og Marshall, 1991; Kling, Hyde, Showers og Buswell, 1999; 

Levy og Baumgardner, 1991; Quatman og Watson, 2001). Einnig hefur verið sýnt fram á að 

karlar taka að sér erfiðari verkefni en konur, sem getur verið vegna þess að einstaklingar með 

hærri sjálfsvirðingu taka að sér erfiðari verkefni en þeir einstaklingar sem hafa lægri 

sjálfsvirðingu (Levy og Baumgardner, 1991).  

Eins og fram hefur komið hefur sjálfsvirðing verið rannsökuð í tengslum við mjög 

marga þætti, til dæmis hafði Rosenberg mikinn áhuga á samfélagslegum þáttum og var einn 

af þessum þáttum sem hann rannsakaði trú (Rosenberg, 1965). Rannsóknir á trú í tengslum 

við sálfræðilega þætti hafa aukist jafnt og þétt síðustu ár (Emmons og Paloutzian, 2003) og 

hefur verið sýnt fram á tengsl þeirra við sjálfsvirðingu (Mruk, 1999; Rosenberg, 1965; Steger 

og Frazier, 2005). En af mörgu er að taka og er trúarsálfræði orðin gríðarlega „víðferm“ 

fræðigrein (Argyle, 2000; Wulff, 1997).  

 

Trú 

Eins og flestir vita þá hefur trú og trúarbrögð fylgt manninum í margar aldir en líklega eru 

færri sem vita hvort hægt er að mæla trú og þá hvernig. Argyle (2000) sagði frá því að 

munurinn á trú og hinum vísindalegu rannsóknum væri sá að vísindalegar rannsóknir 
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rannsökuðu allt sem er raunverulegt, utan líkamans, en aftur á móti væri trú eitthvað sem 

gerðist innan líkamans og því ósýnilegt. Þetta mætti túlka á þann hátt að vísindin eru sjáanleg 

en trúin ósjáanleg en hvernig er hægt að rannsaka eitthvað sem er ekki sjáanlegt? Allt frá 

upphafi sálfræðinnar sem vísindagreinar, hefur hlutverk sálfræðinnar einnig verið að 

rannsaka ósjáanlega þætti (Schultz og Schultz, 2004). Af þeim sökum tengjast þessi tvö svið 

að einhverju leyti, til dæmis var  William James mjög áhugasamur um trú og sálfræði 

(Emmons og Paloutzian, 2003; Wulff, 1997). Áhuginn á trúarlegri sálfræði minnkaði mikið 

upp úr 1920 (Argyle, 2000), líklega vegna tilkomu atferlisstefnunnar (atferlisfræðingar telja 

að ekki sé hægt að rannsaka innri ferli) (Schultz og Schultz, 2004), aftur á móti hafa 

rannsóknir á sviði trúarlegrar sálfræði aftur verið að aukast jafnt og þétt, sérstaklega núna 

síðustu fimmtán ár. Til dæmis var PsychInfo leitarvélin látin athuga hversu oft orðin trú 

(religion) og andlegt (spirituality) hafi verið notað í tilvitnunum (citations) á árunum 1988-

2001 og kom í ljós að trú hafði verið notað 1198 sinnum og andlegt hafði verið notað  777 

sinnum (Emmons og Paloutzian, 2003).  

 

Þróun, kynjamunur og fjölskylda. 

Þróun trúarinnar hjá einstaklingnum er æði misjöfn en reynt hefur verið að skýra þessa þróun. 

Börn virðast hafa trúarlegar hugmyndir og reynslu en þau taka á sig margbreytilegar 

birtingarmyndir. Í upphafi unglingsáranna eru einstaklingar með mjög sterka trú en trúin 

virðist minnka á seinni hluta unglingsáranna. Þrátt fyrir að trúin minnki er mjög margt í gangi 

hjá unglingunum, efinn er sterkur og mörgum spurningum er velt upp, margir skipta um 

trúarskoðun og gerist það oftast í kringum fimmtán ára aldurinn. Á síðustu árum einstaklinga 

í grunnskóla og fyrstu árum þeirra í framhaldsskóla eiga sér oft stað miklar rökræður, til 

dæmis um tilveru guðs. Á fullorðinsárunum kemur mynd á trúarskoðunina og virðist vera lítil 

breyting á þeirri skoðun með árunum, aftur á móti virðist sem einstaklingar fari að taka meira 
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þátt í trúarlegu starfi þegar það er komið á miðjan aldur. Eftir sjötugt minnkar þátttakan í 

trúarlegu starfi en það er ekki vegna minni trúar heldur er það rakið til þess að fólk er ekki 

lengur líkamlega hæft til þess. Eftir sjötugt fer fólk að horfa meira á sjónvarp sem inniheldur 

trúarlegt efni (Argyle, 2000).  

Konur virðast vera trúaðri en karlar sama hvar athugað er í heiminum. Stark (2002) 

segir frá því í samantekt sinni á rannsóknum um kynjamun og trú í 57 löndum að konur eru 

mun trúaðri en karlar. Hvort sem kynin eru borin saman í Asíu, Indlandi, Íslömskum löndum 

eins og Albaníu eða Azerbajan, eða í Kristna heiminum. Í þessari samantekt var athugað hve 

mörg prósent sögðust vera trúaðir einstaklingar og kom til dæmis í ljós að á Íslandi sögðust 

83,5% kvenna vera trúaðar en 66,0% karla sögðust vera trúaðir, sem bendir til þó nokkurs 

kynjamunar.   

Félagsmótun (socialisation) á líklega stóran þátt í því hvernig og hvort 

einstaklingurinn fer að þroska með sér einhverskonar trú (Argyle, 2000). Til dæmis telja 

sumir fræðimenn að í heilanum á hverri einustu manneskju sé svæði sem hefur með trú að 

gera, hins vegar þarf að virkja þetta svæði og leikur trúarlegt umhverfi líklega stóra rullu í því 

sambandi (Boyer, 2001). Fólk sem býr í Ísrael, Kyoto eða á Ítalíu er líklegra til að hafa 

trúarlegar skoðanir sem eru svipaðar og flest allir aðrir sem búa á sama svæði (Argyle, 2000). 

Á Íslandi eru langflestir í Lútersku Þjóðkirkjunni en samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands 

(2006) voru 84,1% landsmanna í þjóðkirkjunni, 4,6% í fríkirkjusöfnuði og 4,6% í öðrum 

trúfélögum, einnig voru 3,9% í óskráðum trúarfélögum og 2,5% voru utan trúfélaga. Þrátt 

fyrir að langflestir Íslendingar tileyri einhverjum trúarsöfnuði og þrátt fyrir að rannsókn sem 

bar saman 21 þjóð hafi sýnt fram á að Íslendingar séu þar í sjöunda sæti yfir hve sterkar 

trúarlegar tilfinningar (religious feelings) hann upplifir þá kom einnig í ljós að þeir voru í 

neðsta sæti í kirkjusókn (Campbell og Curtis, 1994).  
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Fjölskyldan er stór áhrifaþáttur í að móta trúarskoðanir einstaklingsins, til dæmis á 

fyrstu árum lífs síns þá halda börnin að einu réttu trúarskoðanirnar séu skoðanir foreldra 

þeirra. Meðalhá fylgni er á milli trúarskoðana barna og foreldra þeirra og þó svo að nokkur 

hópur snúi baki við fjölskyldutrúnni einhvern tíman á lífsleiðinni þá snúa flestir aftur til baka. 

Oftast eignast börnin vini með svipaðar trúarskoðanir en sumir skipta um trú og þar eiga vinir 

oft stóran þátt í máli (Argyle, 2000).  

 

Skilgreining og heilsa. 

Erfitt getur reynst að skilgreina jafn huglægan þátt og trú er fyrir fólki en samt sem áður hefur 

verið reynt að gera það (Argyle, 2000; Wulff, 1997). Hunt (2002) skilgreindi trú á þann hátt 

að trúa á eitthvað yfirnáttúrulegt eða guðdómlegt (supernatural), sem til er í öllum 

samfélögum þótt mjög margbreytileg sé. Í trúarsálfræði síðustu ára hefur verið mjög vinsælt 

að skilgreina á milli hugtakana trú og andlegt. Emmons og Paloutzian (2003) útskýra þessi 

tvö hugtök annars vegar á þann hátt að andlegt er eitthvað sem við upplifum og tengjum 

þannig persónulega við okkur sjálf óháð persónugerðum eða ópersónugerðum æðri öflum. 

Hins vegar eru rætur trúarinnar komnar frá venjum, settar fram af yfirvöldum og benda á 

stærri innri raunveruleika sem manneskjan er tengd. Þannig mætti segja að andlegt sé 

persónuleg upplifun einstaklingsins á einhverju æðra en aftur á móti er trú eitthvað sem hefur 

verið komið fyrir í einstaklingnum af utanafkomandi þáttum, t.d. trúarbrögðum.   

Þrátt fyrir mikla aukningu í rannsóknum um trúarlega og andlega þætti þá hefur verið 

bent á að oftar mætti huga að þessum þáttum í rannsóknum sem tengjast heilbrigði (Emmons 

og Paloutzian, 2003; Hill og Pargament, 2003). Ástæðan fyrir nauðsyn þess að auka 

rannsóknir á trúarlegum og andlegum þáttum í rannsóknum á heilbrigði eru hve jákvæð 

tengslin eru þar á milli (Argyle, 2000; Emmons og Paloutzian, 2003; Hill og Pargament, 

2003; Koenig o.fl., 2004; Lee og Newberg, 2005; Vilchinsky og Kravetz, 2005), sumir telja 
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þó að tengsl þessi séu stórlega ýkt, líklega vegna þess að niðurstöðurnar eru ekki rétt túlkaðar 

(Miller og Thoresen, 2003). Þetta ýtir enn frekar undir mikilvægi þess að rannsaka betur 

þessa þætti.  

Rannsóknir á tengslum á milli líkamlegs heilbrigðis og trúar hafa sýnt fram á að þeir 

sem eru meira trúaðir eru líklegri til að lifa lengur en þeir sem eru minna trúaðir (Argyle, 

2000; McCullough o.fl., 2000). Í rannsókn Koenig o.fl. (2004) var bæði athugað líkamlegt 

heilbrigði og sálrænt heilbrigði á meðal 50 ára og eldri sjúklinga sem lágu inn á sjúkrahúsi. Í 

ljós kom að þeir sem voru trúaðri voru örlítið líklegri til að vera við betri líkamlega heilsu en 

þeir sem ekki voru trúaðir. Einnig kom í ljós að trúaðir sjúklingar voru með meiri félagslegan 

stuðning og voru við betri sálræna heilsu en hinir. Trúaðir virðast vera hamingjusamari, 

óhræddari við dauðann, í hamingjusamari hjónaböndum sem eru líklegri til að endast lengur 

og trúaðir einstaklingar virðast gefa meira af sér til þjóðfélagsins, bæði peningalega og 

samfélagslega (Argyle, 2000). Aðrir þættir sem tengjast trú eru til dæmis góðmennska (Hardy 

og Carlo, 2005), sjálfsvirðing (Steger og Frazier, 2005) og eiginleikinn að sýna samúð 

(Steffen og Masters, 2005), einnig hefur verið bent á að hugsanlega sé trúin einn af lyklunum 

að tilgangi lífsins ef ekki lykillinn að tilgangi lífsins (Steger og Frazier, 2005; Vilchinsky og 

Kravetz, 2005). Aftur á móti eru einnig til dekkri hliðar á trú og hefur trú til dæmis verið 

tengd við fordóma. Annar stór þáttur sem hefur verið tengdur við trú er stríð og hafa flest 

stríð einhver tengsl við trú en ólíklegt er að trúin sé ástæða þess að stríð séu háð heldur er 

vandamálið miklu flóknara en svo (Argyle, 2000). En ekki verður farið meira í saumana á 

því.  
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Rannsóknir og vandamál þeim tengdum. 

Vegna þess hve víð skilgreiningin er á trú og að sama skapi hve einstaklingar eru trúaðir í 

víðum skilningi, er eitt stærsta vandamálið í trúarsálfræði hve margbreytilegum aðferðum er 

beitt til að mæla trú og þeim hugtökum sem tengjast trú (Wulff, 1997). Þrátt fyrir að búið sé 

að sýna fram á tengsl á milli trúar og hinna ýmsu þátta tengdum helbrigði eru mjög misjafnar 

aðferðir notaðar til að mæla þessa þætti (Williams, 1994; Wulff, 1997). Greint hefur verið frá 

muninum á trúarhugtakinu og andlega hugtakinu en einn af fyrstu einstaklingunum til að 

skipta trúarhugtakinu í smærri þætti var Gordon Allport (Argyle, 2000) en hann skipti 

hugtakinu upp í hugtökin innri trú (Intrinsic) og ytri trú (Extrinsic). Gildi ytri trúar eru 

hjálpsemi og gagnsemi, og einstaklingar sem tilheyra þessum flokki geta leitað til guðs án 

þess þó að afneita sjálfinu. Aftur á móti þeir einstaklingar sem eru innri trúar reyna að fylgja 

trúarjátningunni fullkomlega eftir og reyna því að lifa trúna að öllu leyti (Allport og Ross, 

1967). Hafa þessi hugtök verið mikið rannsökuð og komið hafa fram margar gagnrýnisraddir 

með þeim rökum að innri trú sé of tengd bókstafstrú og að ytri trú væri blanda af svo mörgum 

þáttum (Argyle, 2000).  

Það sem hefur verið hvað mest rannsakað varðandi trú í tengslum við heilsu eru 

trúarleg tengsl (religious affiliation). Þegar verið er að mæla mun á milli trúarlegra tengsla er 

algengast að mæla muninn á milli þess að vera mótmælandi, kaþólikki eða gyðingur 

(Williams, 1994). Einnig er mjög algengt að mæla trúarlega hegðun (religious behaviour), og 

hafa til dæmis komið í ljós jákvæð tengsl heilsu við kirkjusókn eða aðra trúarlega sókn 

(Argyle, 2000; Harris, Edlund og Larson, 2006) og notkun bænar, bæði þegar 

einstaklingurinn biður fyrir sjálfum sér (Argyle, 2000; Lee og Newberg, 2005) og einnig ef 

aðrir biðja fyrir honum (Mathews, Marlowe, Macnutt, 2000). Þrátt fyrir vinsældir trúarlegra 

tengsla og trúarlegrar hegðunar sem hugtaka í rannsóknum þá ná þau ekki yfir allt það svið 

sem hefur með trú að gera. Sú leið sem mikið hefur verið notuð til að reyna að ná yfir sem 
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flesta þætti er að notast við margvíð mælitæki. Eru þetta spurningalistar sem mæla nokkur 

hugtök í einu eða eitt hugtak sem skipt er upp í nokkur undirhugtök (Williams, 1994). Til 

dæmis hafa verið notaðar margar aðferðir til að mæla trúarlega reynslu (religious experience)

en þær leiðir sem notaðar hafa verið við mælinguna hafa verið allt frá einni spurningu upp í 

flókna skala (Argyle, 2000).  

Argyle og Hills (2000) báru saman 25 skala sem mátu trú með því að þáttagreina 

kvarðana til að finna mun á sterkri og mildari trúarlegri reynslu.  Komu í ljós þrír þættir sem 

hægt er að skýra hvern á sinn hátt. Fyrsti þátturinn heitir góð trúarleg reynsla (transcendent 

religious experience) sem mældi til dæmis hve sterkt sambandið er við Guð og hvort 

einstaklingurinn upplifði stuðning og hjálp frá Guði. Annar þátturinn var félagslegs eðlis, 

hvort um einingu væri að ræða og þriðji þátturinn huglægur og dularfullur. Einstaklingar sem 

upplifðu mildari trúarlega reynslu, til dæmis þegar þeir fóru í kirkju voru tengdir fyrstu 

tveimur þáttunum en þeir sem sögðust hafa upplifað sterka trúarlega reynslu einu sinni eða 

oftar á ævinni tengdust frekar þriðja þættinum. Sagt hefur verið frá mörgum þáttum sem 

tengjast trú og þrátt fyrir að erfitt sé að rannsaka trú er mikilvægt að halda áfram að rannsaka 

hana og tengsl hennar við hina og þessa þætti til að komast nær „sannleikanum“um trúna til 

að hægt sé að nýta góða þætti hennar betur.  

 

Samantekt og tilgátur 

Eins og áður hefur verið greint frá þá eru tengsl á milli sjálfsvirðingar og heilsu (Brown, 

1993; Baumeister o.fl., 2003) og að sama skapi eru tengsl á milli trúar og heilsu (Argyle, 

2000; Emmons og Paloutzian, 2003; Hill og Pargament, 2003; Koenig o.fl., 2004; Lee og 

Newberg, 2005; Vilchinsky og Kravetz, 2005). Þess vegna er áhugavert að athuga tengsl trúar 

og sjálfsvirðingar en sýnt hefur verið fram á jákvætt samband þar á milli (Steger og Frazier, 

2005). Þrátt fyrir að búið sé að finna samband á milli sjálfsvirðingar og trúar þá er trú 
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gríðarleg vítt hugtak (Wulff, 1997) sem erfitt er að skilgreina (Argyle, 2000; Wulff, 1997). 

Auk þess eru trúarskoðanir á milli landa og menningaheima mjög ólíkar (Wulff, 1997) og 

flestar rannsóknir á þessu sviði hafa verið framkvæmdar utan Íslands. Það er því ekki úr vegi 

að athuga hvernig þessu er farið hér á landi. Þau hugtök sem hugsanlega væri hægt að skoða í 

tengslum við sjálfsvirðingu eru: trúarleg reynsla (religious experience), trúarleg hegðun 

(religious behaviour) og trúarleg félagsmótun (religious socialisation). Einnig hefur verið 

sýnt fram á kynjamun í sjálfsvirðingu þar sem konur virðast hafa lægri sjálfsvirðingu en 

karlar (Chubb,  Fertman og Ross, 1997; Harper og Marshall, 1991; Kling, Hyde, Showers og 

Buswell, 1999; Levy og Baumgardner, 1991; Quatman og Watson, 2001), auk þess sem sýnt 

hefur verið fram á að konur eru trúaðari en karlar (Stark, 2002) um allan heim. Það liggur því 

beint við að skoða kynjamun á Íslandi bæði í tengslum við sjálfsvirðingu og trú. 

Tilgangur rannsóknarinnar var fyrst og fremst að kanna hvort tengsl væru á milli trúar 

og sjálfsvirðingar hjá 15 og 16 ára gömlum unglingum á Íslandi. Önnur markmið hennar voru 

að athuga hvort það væri kynjamunur á trú og einnig hvort kynjamunur væri á sjálfsvirðingu 

hjá 15 og 16 ára gömlum unglingum á Íslandi. Að því tilefni hafa verið settar fram þrjár 

tilgátur: 

 

1. Þeir einstaklingar sem eru meira trúaðir hafa hærri sjálfsvirðingu en þeir 

sem eru minna trúaðir. 

2. Stelpur hafa lægri sjálfsvirðingu en strákar. 

3. Stelpur eru trúaðri en strákar. 
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Aðferð 

 

Gögn 

Gögnin sem notast er við í þessari rannsókn eru fengin úr The European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), rannsókn sem framkvæmd hefur verið á 

meðal unglinga á Íslandi og í nokkrum öðrum löndum, næstum árlega frá árinu 1995. Í 

rannsókn þessari er eingöngu notast við Íslensk gögn frá árinu 2003.  

 

Þátttakendur 

Þátttakendur í The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs frá 2003 

(ESPAD 03) voru allir nemendur í níunda og tíunda bekk í grunnskólum landsins. Þegar 

ESPAD 03 var framkvæmd var notast við tær tegundir af spurningalistum og var þeim 

úthlutað á handahófskenndan hátt til nemendanna. Þátttakendur þessarar rannsóknar eru þeir 

sem svöruðu annarri útgáfu ESPAD 03 af einstaklingum sem eru fæddir 1987 og 1988 og eru 

því annað hvort fimmtán eða sextán ára. Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) var heildarfjöldi 

íslenskra krakka sem voru fimmtán og sextán ára árið 2003, 8.839 talsins og skiptust þeir í  

4.630 (52,4%) stráka og 4.209 (47,6%) stelpur. Annars vegar voru 4.652 einstaklingar 15 ára, 

sem skiptust í 2.413 (51,9%) stráka og 2.239 (48,1%) stelpur. Hins vegar voru 4.187 

einstaklingar 16 ára og skiptust þeir í 2.217 (52,9%) stráka og 1.970 (47,1%) stelpur. 

Heildarfjöldi þátttakenda í þessari rannsókn er N = 3.481 sem er um 39,9% af heildarþýðinu, 

1.819 (52,3%) voru strákar og 1.662 (47,7%) voru stelpur. Annars vegar eru 1.663 

þátttakendur sem eru 15 ára en það er um 35,7% af heildarþýðinu og skiptast þeir í 866 

(52,1%) stráka og 797 (47,9%) stelpur. Hins vegar eru 1.818 þátttakendur sem eru 16 ára sem 

er um 43, 4% af heildarþýðinu og skiptast þeir í 953 (52,4%) stráka og 865 (47,6%) stelpur.  
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Mælitæki 

Þegar spurningalistinn fyrir ESPAD 03 var gerður var notast við óbreytta útgáfu ESPAD frá 

árinu 1999 en þær spurningar sem hafði verið bætt við síðan þá voru þýddar af 

rannsóknarhópnum. Reynt var að vanda til við þýðinguna og sérstaklega var tekið tillit til 

málfræði. Spurningarnar voru aftur þýddar yfir á ensku og bornar saman við upprunalegu 

spurningarnar til að athuga hvort það væri einhver merkingamunur á þeim. Var 

spurningalistinn forprófaður á nemendum úr einum níunda bekk og einnig á nemendum úr 

skóla fyrir unglinga sem eiga við lyfjamisnotkunar vandamál að stríða. Engar athugasemdir 

komu fram við forprófunina og urðu því ekki breytingar á spurningalistanum eftir hana. Þau 

mælitæki sem notuð eru við þessa rannsókn eru auk venjulegra barkgrunsspurninga (sjá 

viðauka A) annars vegar sjálfsvirðingarkvarði Rosenberg (sjá viðauka B) og hins vegar 

nokkrar almennar spurningar um trú, trúarhegðun og trúarlegt umhverfi (sjá viðauka C).  

 

Sjálfsvirðingarkvarði Rosenberg. 

Sjálfsvirðingarkvarði Rosenberg (Rosenberg self-esteem scale) metur sjálfsvirðingu og hefur 

að geyma 10 fullyrðingar um upplifun einstaklingsins á sjálfum sér (Rosenberg, 1965). 

Einstaklingurinn metur hverja fullyrðingu á Likertskala og er ætlast til að svarað sé einum af 

fjórum svarmöguleikum sem gefnir eru upp, það er: Mjög sammála, Frekar sammála, Frekar 

ósammála og Mjög ósammála. Dæmi um fullyrðingar eru: 

- Ég er ánægð/ur með sjálfa/n mig  

- Stundum finnst mér ég einskis virði 

Spurningar númer tvö, fimm, sex, átta og níu snúa öfugt miðað við hinar 

spurningarnar og þarf því að snúa svörunum við áður en unnið er úr þeim, það er þegar 

svarað er mjög sammála í einhverjum þessara spurninga er eins og svarað væri mjög 

ósammála í einhverjum af hinum spurningunum. Þegar unnið er úr niðurstöðum er gefið eitt 
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stig fyrir að vera mjög sammála, tvö stig fyrir að vera frekar sammála, þrjú stig fyrir að vera 

frekar ósammála og fjögur stig fyrir að vera mjög ósammála í atriðum eitt, þrjú, fjögur, sjö og 

tíu. En síðan er þessu snúið við í atriðum númer tvö, fimm, sex, átta og níu. Spurningarnar 

eru lagðar saman til að fá eitt heildarskor og því hærra sem skorið er því lægri er 

sjálfsvirðingin. 

Rosenberg kvarðinn var settur fram til að mæla sjálfsvirðingu hjá unglingum 

(Rosenberg, 1965) og er einn mest rannsakaði (Baumeister o.fl., 2003) og mest notaði 

sjálfsvirðingarkvarði sem til er í heiminum (Baumeister o.fl., 2003; Tafarodi og Milne, 2002). 

Rosenberg hannaði skalann þannig að hann væri auðveldur í notkun (Owens og King, 2001), 

auk þess sem spurningarnar voru samdar með það fyrir augum að þátttakandinn áttaði sig á 

að verið er að mæla sjálfsvirðingu og hefur skalinn því frekar gott yfirborðsréttmæti (Owens 

og King, 2001; Rosenberg, 1965; Wylie, 1974). Í rannsókn Salyers o.fl. (2001) kom í ljós að 

áreiðanleiki endurtekinnar prófunar yfir tvær vikur var 0,80 sem er ásættanlegt. Þegar Silber 

og Tippet athuguðu samleitniréttmæti skalans árið 1965 með því að finna fylgni á milli 

þriggja annarra mælitækja sem mældu sjálfsvirðingu kom í ljós fylgnin r = 0,67, r = 0,83 og r 

= 0,56 (vitnað til í Wylie, 1974). Cronbachs Alpha eða innri samkvæmni skalans er í versta 

falli ásættanleg (Crowe, 2002) en oftast er hún góð (Salyers o.fl., 2001). Þegar Cronbachs 

Alpha var mælt í þessari rannsókn kom í ljós stuðullinn 0,90. Sjálfsvirðingarkvarði 

Rosenbergs verður að teljast vel til þess fallin að mæla sjálfsálit, því eins og sýnt hefur verið 

fram á, hefur kvarðinn gott réttmæti og góðan áreiðanleika.  

 

Trúarspurningar. 

Notast var við 12 almennar fullyrðingar um trú, trúarhegðun og trúarlegt umhverfi og sem 

dæmi má nefna: 

- Ég hef sótt styrk til guðs þegar á þurfti að halda 
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- Ég sæki guðsþjónustu reglulega 

- Faðir (fósturfaðir) minn er trúaður 

Ætlast er til að hverri fullyrðingu sé svarað með einum af fjórum svarmöguleikum sem gefnir 

eru upp, þessir svarmöguleikar eru: Á mjög illa við mig, Á frekar illa við mig, Á frekar vel 

við mig og Á mjög vel við mig. Við úrvinnslu spurninganna er gefið eitt stig fyrir að svara: Á 

mjög illa við mig, tvö stig fyrir að svara: Á frekar illa við mig, þrjú stig fyrir að svara: Á 

frekar vel við mig og fjögur stig fyrir að svara: Á mjög vel við mig. Fullyrðingarnar eru settar 

fram á einfaldan og skýran hátt og því er ekki líklegt að þátttakendur misskilji spurningarnar.  

 

Framkvæmd 

Áður en ESPAD 03 var lagt fyrir var haft samband við alla skóla landsins til að athuga hvort 

þeir vildu taka þátt í rannsókninni. Fyrst var sent bréf til skólanna en því síðar fylgt eftir með 

símtölum, í þeim tilgangi að láta hvern skóla fá einhvern einn starfsmann (tengilið) til að sjá 

um þessi mál í hverjum skóla. Í kjölfarið fékk rannsóknarhópurinn senda nemendalista fyrir 

níunda og tíunda bekk allra skólana í gegnum þennan tengilið. Voru allir skólarnir fúsir til að 

taka þátt en þrír litlir skólar skiluðu ekki af sér gögnunum.  

Rannsóknarhópurinn útbjó pakka með spurningalistum fyrir hvern níunda og tíunda 

bekk landsins og sendu þá í skólana. Í hverjum pakka var réttur fjöldi spurningalista fyrir 

hvern bekk, að auki var bréf til kennarans sem sat yfir á meðan nemendur svöruðu 

spurningalistanum og einnig fylgdi með bréf til tengiliðs hvers skóla. Áætluð fyrirlögn 

spurningalistana var 11. mars árið 2004 og höfðu 71% skólanna safnað saman gögnunum á 

þeim degi. Raunin varð sú að fyrsta fyrirlögn var 8. mars 2004 en síðasta fyrirlögn 28. mars 

2004.  

Fyrirlögninni var stjórnað af þeim kennara sem átti að kenna bekknum í það skiptið 

ásamt einum einstaklingi sem aðstoðaði rannsóknarhópinn. Ef kennarinn vildi ekki aðstoða 
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við fyrirlagningu spurningalistanna yfirgaf hann kennslustofuna og hafði þá aðstoðarmaður 

rannsóknarhópsins yfirumsjón með allri fyrirlögninni. Þegar þátttakendur höfðu klárað að 

fylla út listana settu þeir hann í ómerkt umslag og skiluðu til aðstoðarmannsins sem tók við 

umslaginu en einnig fyllti aðstoðarmaðurinn út skýrslu um hvernig gekk með fyrirlögnina.     

Öllum nemendum var tjáð að þátttaka þeirra væri með fúsum og frjálsum vilja og 

þyrftu nemendurnir því ekki að svara spurningunum hvort sem það var einni sér, nokkrum 

eða öllum. Sá sem hafði yfirumsjón með fyrirlögn spurningalistanna í hverjum bekk fékk 

fyrirmæli um að fyrirlögnin ætti að fara fram eins og um próf væri að ræða, það er ekki mátti 

vera hávaði og engin samskipti á milli nemenda voru leyfð. Ef nemendur skildu ekki eitthvað 

varðandi spurningalistann gátu þeir spurt aðstoðarmann eða kennara og voru þeir með miða 

til að geta gefið skrifleg svör. Aðstoðarmennirnir sáu um að koma gögnunum til 

rannsóknarhópsins en þar voru gögnin skönnuð með Eyes & Hands hugbúnaði sem síðan 

voru yfirfærð yfir á SPSS snið til að hægt væri að vinna frekar úr þeim.  

Einnig var notast við hugbúnað við jafngildis greiningu (parallel analysis), en hægt er 

að niðurhala skránni af vefsíðu Allen and Unwin og kallast skráin MonteCarloPA.zip (Allen 

og Unwin, e.d.).  
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Niðurstöður 

 

Niðurstöðum er skipt í tvo kafla, annars vegar verða trúarspurningarnar 12 þáttagreindar 

(factor analysis) og hins vegar verður fjallað um almennar niðurstöður, sem tengjast tilgátum 

rannsóknarinnar. 

 

Þáttagreining 

Í þáttagreiningu eru tekin saman gögn í þeim tilgangi að sameina nokkrar spurningar í einn 

þátt eða fleiri, oftast með því að finna fylgni á milli spurninganna (Pallant, 2005; Wylie, 

1974). Áður en þáttagreiningin hefst er mikilvægt að athuga hvort nægilega margir 

þátttakendur hafi svarað spurningalistanum, en 3.269 einstaklingar svöruðu öllum 

spurningunum sem er miklu meira en nægjanlegur fjöldi (Pallant, 2005). Þáttagreiningunni er 

skipt upp í tvo hluta, í fyrri hlutanum verða gögnin metin og þættirnir dregnir saman aftur á 

móti í seinni hlutanum verður þáttunum snúið og þeir skýrðir.   

 

Fyrri hluti þáttagreiningar. 

Fyrsta skrefið í fyrri hluta þáttagreiningarinnar er að skoða hvernig fylgnin er á milli 

spurninganna, það er sýnt í fylgnitöflu (correlation matrix) (sjá viðauka D) en til að 

þáttagreiningin sé viðeigandi er mikilvægt að einhverjar spurningarnar hafi fylgnistuðullinn 

hærri en 0,30 (Pallant, 2005) sem og margar gera. Æskilegt er að „mæling Kaiser-Meyer-

Olkin um úrtakshæfni“ (KMO) hafi hærri stuðul en 0,60 (Kaiser, 1970, 1974) og einnig þarf 

Bartletts prófið (Bartlett´s test of sphericity) að vera marktækt miðað við 

marktektarstuðulinn, α < 0,05 (Bartlett, 1954). Kom í ljós að KMO hefur stuðulinn 0,87  og 

Bartletts prófið hefur p < 0,05. 
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Næsta skref er að komast að því í hve marga þætti spurningunum verður skipt. Til að 

komast að því með fullnægjandi hætti þarf að huga að þremur hlutum. Fyrst ber að nefna  

Kaiser´s mælikvarðann (Kaiser´s criterion) eða eigingildið, þar sem eingöngu verður notast 

við þætti sem hafa eigingildið einn eða hærra (Pallant, 2005). Komu í ljós þrír þættir sem 

höfðu eigingildið hærra en einn. Næst er athugað með skriðupróf (Cattel´s scree test), til að 

sjá hve marga þætti á að nota er best að telja í gegnum hve marga punkta á skriðugrafi (scree 

plot) línan fer áður en línan verður lárétt (Cattel, 1966). Eins og mynd 1 sýnir fer línan 

greinilega í gegnum þrjá punkta áður en línan verður lágrétt og þess vegna ættu að koma þrír 

þættir úr þáttagreiningunni. 
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Mynd 1. Eigingildi fyrir hvern þátt 
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Síðasta skrefið til að meta hve margir þættir koma úr spurningunum 12 er jafngildis 

greining, en sýnt hefur verið fram á að þessi aðferð er sú nákvæmasta af þeim þremur sem 

notaðar eru í þessum hluta þáttagreiningarinnar (Hubbard og Allen, 1987) og felur það í sér 

að bera saman stærð eigingildisins við handahófskennd gögn af sömu stærð. Fjöldi eigingilda 

sem eru hærri en þau sem fást úr gögnunum með handahófsaðferðinni er þáttafjöldin sem gott 

er að nota í þessari þáttagreiningu (Pallant, 2005). Eins og tafla 1 sýnir eru þrjú eigingildi 

hærri en handahófseigingildin og því er rétt að þrír þættir verði notaðir úr þessum 

spurningalista.  

 

Tafla 1  
Eigingildi, handahófseigingildi og hvort þátturinn var  samþykktur 
 

Númer þáttar   Eigingildi Handahófseigingildi Ákvörðun 
 

1 6,021 1,115 Samþykkt 
2 2,026 1,088 Samþykkt 
3 1,139 1,061 Samþykkt 
4 0,598 1,041 Hafnað 
5 0,544 1,021 Hafnað 
6 0,376 1,006 Hafnað 
7 0,316 0,990 Hafnað 
8 0,250 0,974 Hafnað 
9 0,209 0,955 Hafnað 
10 0,180 0,938 Hafnað 
11 0,178 0,917 Hafnað 
12 0,164 0,894 Hafnað 

 

Síðasta skrefið í fyrri hluta þáttagreiningarinnar er að skoða þáttarfylkið (component 

matrix) (sjá viðauka E), en þar kemur í ljós að þó nokkrar spurningar hafa fylgnistuðulinn 

hærri en 0,3 eins og æskilegt er (Pallant, 2005). 
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Tafla 2  
Kvaðratsumma eftir snúning, hlutfall (%) af mismuni og hlutfall (%) vaxandi 

Kvaðratsumma snúnings  

Þáttur Samtals % af mismuni % vaxandi 

1 3,358 27,98 27,98 
2 3,235 26,96 54,94 
3 2,593 21,61 76,55 

Seinni hluti þáttargreiningar.   

Markmið seinni hluta þáttagreiningar er að komast að því hvaða spurningar tilheyra hverjum 

af þeim þremur þáttum sem við ætlum að finna. Til að gera þetta er spurningunum snúið 

(rotated). Notast var við aðferð sem kallast Varimax snúningur (Varimax rotation) og eins og 

sjá má í töflu 2 kom í ljós að allir þrír þættirnir skýra 76,6% af mismuninum. Auk þess sést á  

 

Tafla 3  
Samsetning stuðla í Varimax snúningi  

Spurning Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 
 
Ég gæti sótt styrk til Guðs ef á þyrfti að halda 0,811 0,178 0,291 
Ég hef sótt styrk til Guðs þegar á þurfti að halda 0,801 0,142 0,273 
Trúin skiptir miklu máli 0,756 0,340 0,223 
Ég trúi á Guð 0,744 0,357 0,057 
Ég bið reglulega til Guðs 0,744 0,180 0,353 
Flestir kunningjar mínir eru trúaðir 0,195 0,872 0,113 
Faðir (fósturfaðir) minn er trúaður 0,206 0,853 0,090 
Móðir (fósturmóðir) mín er trúuð 0,242 0,840 0,070 
Bestu vinir mínir eru trúaðir 0,222 0,819 0,154 
Ég tek reglulega þátt í trúarlegu starfi öðru en guðsþjónustu 0,216 0,130 0,881 
Ég sæki guðsþjónustu reglulega 0,257 0,151 0,864 
Ég les reglulega í ritningum trúar minnar (t.d. Biblíunni) 0,281 0,065 0,827 
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fylgnistuðlunum í töflu 3 að fimm efstu spurningarnar eru þáttur eitt, næstu fjórar spurningar 

tilheyra þætti tvö og síðustu þrjár spurningarnar tilheyra þætti þrjú.  

 

Heiti þáttanna.  

Fyrsti þátturinn inniheldur til dæmis spurningar um persónulegt samband einstaklingsins við 

guð og hvort einstaklingurinn geti og hafi leitað til guðs. Spurningarnar í þessum þætti falla 

vel undir hugtakið „góða trúarlega reynslu“ sem Argyle og Hills (2000) settu fram og lýsir 

vægri trúarlegri reynslu. Spurningarnar í öðrum þættinum fjalla allar um hvort fólkið sem 

einstaklingurinn umgengst er trúað og því fellur þessi þáttur undir hugtakið trúarlega 

félagsmótun (Argyle, 2000). Þriðji og jafnframt síðasti þátturinn inniheldur spurningar sem 

tengjast virkni einstaklingsins til trúariðkunar og ástundun trúarinnar, til dæmis hvort 

einstaklingurinn sækir guðsþjónustur. Þessar spurningar samræmast hugtakinu um „trúarlega 

hegðun“. 

 Spurningarnar fyrir hvern þátt voru sameinaðar með því að leggja saman gildi hverrar 

spurningar og síðan var deilt með fjölda spurninganna í þættinum. Það er spurningarnar fimm 

fyrir trúarlega reynslu þáttinn voru lagðar saman og því næst var deilt með fimm, eins var 

farið að með hina tvo þættina. Einnig var gerður þáttur sem kallast heildartrú og var notast 

við sömu aðferð lýst var hér á undan, það er allar 12 trúarspurningarnar voru lagðar saman og 

síðan var deilt með 12. Þetta er gert til að allir þættirnir hafa sömu spönnina, það er frá einum 

upp í fjóra. Í ljós kom að fylgnistuðull Cronbachs Alpha fyrir alla þrjá þættina var mjög 

góður, þar sem stuðullinn fyrir þáttinn sem mælir trúarlega reynslu var 0,90, stuðullinn fyrir 

þáttinn sem mælir trúarlega félagsmótun var 0,90 og stuðullinn fyrir þáttinn sem mælir 

trúarlega hegðun var 0,89.  
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Niðurstöður tengdar tilgátum 

Við tölfræðilega úrvinnslu þessara gagna var notaður Alpha stuðullinn 0,05 sem býður upp á 

95% öryggi fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Einnig verður reiknuð út áhrifastærð 

(Cohen´s d) fyrir öll martektarpróf og er miðað við að lítil áhrifastærð sé um 0,20, miðlungs 

áhrifastærð er um 0,50 og mikil áhrifastærð ku vera 0,8 og hærri (Cohen, 1998).  

 

Tafla 4  
Meðaltöl sjálfsvirðingar á tvískiptum trúarþáttum, ásamt staðalfrávikum, t-prófa og áhrifastærða 
 

Sjálfsvirðing   Sjálfsvirðing     
 minna trúaðra  meira trúaðra    
 

Þáttur M sf  M sf df t-gildi d

Trúarleg reynsla 20,34 6,76  19,33 6,15 3221 4,37* 0,16 
 
Trúarleg félagsmótun 20,51 6,76  19,42 6,26 3231 4,73* 0,17 
 
Trúarleg hegðun 19,85 6,50  20,24 6,46 256 -0,87 -0,06 
 

Heildar trú   20,37 6,67  19,12 6,11 3138 5,36* 0,20 
 
* p < 0,05   

Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hvort munur væri á þeim sem eru meira 

trúaðir og þeim sem eru minna trúaðir gagnvart sjálfsvirðingu. Til að flokka þátttakendur var 

hverjum trúarþætti skipt í tvennt, annars vegar eru það einstaklingar sem eru minna trúaðir og 

eru þeir með spönnina 1 til 2,50 og hins vegar þeir einstaklingar sem eru meira trúaðir og eru 
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þeir með spönnina 2,51 og upp í 4. Til að athuga áhrif trúar á sjálfsvirðingu voru skoðaðir 

allir trúarþættirnir, það er trúarleg reynsla, trúarleg félagsmótun, trúarleg hegðun og 

heildartrú. Eins og sést í töflu 4 þá mælist marktækur munur á milli þeirra sem eru minna 

trúaðir og þeirra sem eru meira trúaðir og eru þeir sem eru meira trúaðir með hærri 

sjálfsvirðingu en þeir sem eru minna trúaðir á þremur þáttum af fjórum. Trúarleg hegðun er 

eini þátturinn sem mælir ekki mun á milli meira og minna trúaðra. Aftur á móti var 

áhrifastærðin lítil á þáttunum þremur þar sem munur mældist.  
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Mynd 2. Meðaltal sjálfsvirðingar fyrir stráka og stelpur 
 

Í upphafi var talið að stelpur hefðu lægri sjálfsvirðingu en strákar og reyndist sá 

grunur á rökum reistur. Eins og mynd 2 sýnir voru stelpur með fleiri stig (M = 21,7; sf = 6,7)

á sjálfsvirðingarkvarða Rosenberg en strákar (M = 18,2; sf = 5,8) og reyndist marktækur 

munur þar á milli, t(3.328) = -16,5, p < 0,05 og var áhrifastærðin meðalhá, eða d = 0,57. Í

framhaldi er ekki úr vegi að skoða kynjamun á trú. 

Þegar skoðað var hvort strákar eða stelpur væru meira trúuð kom í ljós, eins og tafla 5 

sýnir, marktækur munur á þremur af fjórum trúarþáttum og voru það stelpurnar sem voru 
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trúaðri í öll skiptin en aftur á móti reyndist áhrifastærðin lítil á öllum þáttunum. Þegar 

athugað var hvaða þáttur það var sem ekki mældi marktækan mun á milli kynja kom í ljós að 

sá þáttur er trúarleg hegðun.  

 

Tafla 5  
Meðaltöl trúar fyrir stráka og stelpur á tvískiptum trúarþáttum, ásamt staðalfrávikum, 
t-prófum og áhrifastærðum 
 

Trú hjá  Trú hjá    
 Stelpum Strákum    
 

Tegund trúar M sf M sf df t-gildi d 
 

Trúarleg reynsla 2,50 0,87 2,29 0,87 3320 -6,79* 0,24 
 
Trúarleg félagsmótun 2,84 0,87 2,66 0,92 3342 -6,00* 0,20 
 
Trúarleg hegðun 1,50 0,87 1,46 0,92 3368 -1,81 0,04 
 

Heildar trú 2,28 0,66 2,14 0,67 3235 -6,36* 0,21 
 
* p < 0,05   

Til að átta sig betur á kynjamuninum með tilliti til minni eða meiri trúar er hægt að 

athuga hlutfall kynja sem svara hverjum þætti og til dæmis skoða hvort hlutfalslega fleiri 

stelpur hafi flokkast í meira trúaða flokkinn en strákar. Í ljós kom eins og tafla 6 sýnir að 

stelpur eru líklegri til að vera meira trúaðar en strákar á öllum trúarþáttunum. Stelpur eru 

líklegri en strákar til að halda því fram að fólkið sem þær umgangast sé meira trúað en strákar 

og munar þar næstum tíu prósent. Mjög lítill munur er á hlutfalli kynja þegar kemur að 



Áhrif trúar     30 

trúarlegri hegðun og telur langstærsti hluti beggja kynja sig stunda minni trúarlega hegðun 

frekar en meiri trúarlega hegðun.    

 

Tafla 6  
Kynjahlutfall þátttakenda á milli þeirra sem eru minna trúaðir og þeirra sem eru 
meira trúaðir á öllum trúarþáttunum 
 

Minni trú  Meiri trú  
 

Tegund trúar Strákar  Stelpur  Strákar  Stelpur  
 

Trúarleg reynsla 61,2% 48,0%  38,8% 52,0%  
 
Trúarleg félagsmótun 43,6% 34,2%  56,4% 65,8%  
 
Trúarleg hegðun 93,4% 92,8%  6,6% 7,2%  
 

Allar saman  63,0% 53,8%  37,0% 46,2%  
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Umræður 

 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort trú hefði áhrif á sjálfsvirðingu með þeim hætti 

að þeir sem eru meira trúaðir séu með hærri sjálfsvirðingu en þeir sem eru minna trúaðir. 

Nýleg erlend rannsókn hafði sýnt fram á að svo væri (Steger og Frazier, 2005) og því ekki 

ólíklegt að svo væri einnig hér á landi. Þegar farið var að skoða niðurstöður þessarar 

rannsóknar kom í ljós að þau Íslensku ungmenni sem eru meira trúuð eru oftast líklegri til að 

vera með hærri sjálfsvirðingu en þeir sem eru minna trúaðir. Þeir sem telja sig meira trúaða 

varðandi trúarlega reynslu, til dæmis þeir sem geta leitað og hafa leitað til guðs eru með hærri 

sjálfsvirðingu en þeir sem ekki telja sig geta gert það. Sömu sögu er að segja af þeim sem 

telja að fólkið sem það umgengst sé meira trúað en minna trúað, því þessir einstaklingar eru 

með hærri sjálfsvirðingu en þeir sem telja fólkið sem það umgengst vera minna trúað. Þrátt 

fyrir að sýnt þyki að trú hafi áhrif á sjálfsvirðingu verður að taka til greina að áhrifastærðin er 

lág og því eru áhrif trúar á sjálfsvirðingu frekar lítil. Enda hefur verið bent á að tengsl trúar 

og heilbrigði séu hugsanlega stórlega ýkt, líklega vegna þess að niðurstöður eru ranglega 

túlkaðar (Miller og Thoresen, 2003) og getur verið það sama upp á teningnum hvað 

sjálfsvirðingu varðar. Aftur á móti virðist trúarlega hegðun, til dæmis að fara til 

guðsþjónustu, ekki hafa áhrif á sjálfsvirðingu.  

Trúarleg hegðun virðist skera sig úr frá hinum þáttunum, þáttur sem inniheldur 

spurningar sem tengjast iðkun trúarinnar, það er að segja ástundun í guðsþjónustu, ástundun í 

öðru trúarlegu starfi og einnig ástundun í lestri trúarlegra bókmennta. Íslendingar teljast með 

minnstu kirkjusókn af 23 þjóðum en eru í sjöunda sæti yfir trúarlegar tilfinningar (Campbell 

og Curtis, 1994), sem gæti bent til þess að þeir sem á annað borð sækja meira kirkju og aðrar 

trúarsamkomur hér á landi séu þeir sem eru bókstafstrúar (orthodoxy). Það sem styrkir þessa 

vangaveltu enn betur er að þessi þáttur er með langlægsta trúarmeðaltalið og auk þess eru 



Áhrif trúar     32 

langfæstir þátttakendur sem teljast til þess hóps sem er meira trúaðir á þessum kvarða 

samanborið við hina kvarðana. En vissulega þarf að fara varlega út í alhæfingar, því ekki eru 

til staðar rannsóknir sem sýna fram á að þessi þáttur mæli  bókstafstrú.  

Þegar erlendar rannsóknir um kynjamun varðandi sjálfsvirðingu eru skoðaðar kemur í 

ljós, svo ekki verður um villst, að konur hafa lægri sjálfsvirðingu en karlar (Chubb,  Fertman 

og Ross, 1997; Harper og Marshall, 1991; Kling, Hyde, Showers og Buswell, 1999; Levy og 

Baumgardner, 1991; Quatman og Watson, 2001), þess vegna var farið af stað með þá 

hugmynd að konur væru með lægri sjálfsvirðingu en karlar hér á Íslandi einnig. Þegar 

niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar kemur í ljós að þær eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir og til að auka gildi niðurstaðnanna þá er áhrifastærðin að þessu sinni meðalhá sem 

sýnir fram á að kyn hefur áhrif á sjálfsvirðingu og því má segja að íslenskar unglingsstúlkur 

séu með lægri sjálfsvirðingu en íslenskir unglingspiltar. Þar sem kynjamunur er á 

sjálfsvirðingu er ekki úr vegi að athuga einnig með kynjamun á trú.  

Nýleg rannsókn hafði sýnt fram á að konur frá 57 þjóðum telja sig vera trúaðri en 

karlar hjá öllum þessum þjóðum, hvort sem þær eru ítalskar, ísraelskar eða íslenskar (Stark, 

2002). Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við það og eru því íslenskar 

unglingsstelpur trúaðri en íslenskir unglingspiltar. Íslenskar unglingsstelpur eru trúaðri á 

þremur þáttum af fjórum. Í fyrsta lagi virðast þær sjálfar upplifa meiri trú í gegnum trúarlega 

reynslu en strákar gera. Í öðru lagi telja þær að manneskjurnar sem þær umgangast vera 

trúaðri en fólkið sem strákarnir umgangast. Hugsanlega má rekja þennan mun til þess að 

stelpur eru meira meðvitaðar um trú en strákar, samanber trúarlega reynslu, því ólíklegt 

verður að teljast að stelpur eigi til dæmis trúaðri foreldra en strákar. Í þriðja og síðasta lagi er 

kynjamunur á heildar trú og er það ekki óvænt í kjölfar þess að munur mælist á hinum 

þáttunum. Fjórði og síðasti þátturinn er trúarleg hegðun og ekki er munur á milli kynja hvað 

styrk trúar varðar. Þessi þáttur sker sig frá hinum þáttunum enn og aftur, hugsanlega vegna 
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þess að rekja megi þennan þátt til bókstafstrúar. Aftur á móti þegar áhrifastærðin er skoðuð 

kemur í ljós að áhrif kyns á trú eru lítil og bendir þetta til þess að þrátt fyrir að stelpur séu 

trúaðri en strákar að aðrir þættir en kyn hafi áhrif á trú. Eins og fram kemur í þessari 

rannsókn þá hefur trú áhrif á sjálfsvirðingu, en áhugavert er að þrátt fyrir að stelpur séu með 

meiri trú en strákar eru þær þrátt fyrir það með lægri sjálfsvirðingu en strákar. Þetta bendir til 

þess að trú á sjálfsvirðingu hafi minni áhrif en kyn á sjálfsvirðingu.  

 Áhugavert gæti verið að athuga betur hvort að bókstafstrú á Íslandi hafi neikvæð 

tengsl við sjálfsvirðingu. Því þó svo að bent hafi verið á í rannsókn þessari að hugsanlega sé 

einn þáttur rannsóknarinnar, það er trúarleg hegðun, sé að mæla bókstafstrú þarf að gera mun 

fleiri rannsóknir á þættinum til að sýna fram á slíkt. Því væri einnig áhugavert að rannsaka 

betur þann þátt í framtíðinni og athuga hvort þessi þáttur hefði fylgni við aðra þætti sem mæla 

bókstafstrú. Einnig skal bent á að taka þarf mælingum á þessum þætti með fyrirvara, því 

mikill þátttakendamunur er á milli hópa á þættinum. Yfir 90% þátttakenda voru í hópnum 

sem mældi minna trúaðir og innan við 10% þátttakenda voru í hópnum sem mældi meira 

trúaðir. Hins vegar er heildarfjöldi þátttakenda það mikill að óvíst er að um galla sé að ræða.  

Gallar rannsóknarinnar eru hugsanlega nokkrir. Í fyrsta lagi er það trúarhugtakið, því 

þó svo að fræðimenn séu búnir að skilgreina hugtakið trú (Hunt, 2002), þá er alltaf verið að 

fjölga hugtökum sem tengjast trú. Hugsanlega vegna þess hve vítt hugtak trú er og hvað 

merkingin að vera trúaður er misjöfn eftir trúarbrögðum, þjóðum og ég tala ekki um 

einstaklingum, þá er mjög erfitt að mæla trú hjá einstaklingum sem tilheyra öllum 

þjóðarbrotum og trúarbrögðum (Argyle, 2000;Wulff, 1997). Því þarf að hafa í huga við lestur 

þessarar rannsóknar að þeir sem telja sig trúa mikið á guð gætu verið að meina allt annað en 

önnur manneskja sem segist trúa mikið á guð. Í öðru lagi þarf að hafa í huga að öflun gagna 

átti sér stað fyrir þremur árum eða árið 2003 og því gæti viðhorf þessa aldurshóps eitthvað 

hafa breyst. Í þriðja lagi er ekki reynt að alhæfa niðurstöður þessarar rannsóknar yfir á alla 
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Íslendinga, því annars vegar eru þetta allt unglingar og hins vegar er sá aldur einmitt aldurinn 

sem flestir efast og telja sig minnst trúaða (Argyle, 2000).     

Þrátt fyrir vissa galla rannsóknarinnar að þá gefa niðurstöður rannsóknarinnar 

ákveðnar vísbendingar og eru þær mikilvæg viðbót við aðrar rannsóknir um þetta efni og 

auka þær skilning á trúarhugtakinu. Lagt var upp með að trú hefði jákvæð áhrif á 

sjálfsvirðingu hjá íslenskum ungmennum og kom ljós að þeir einstaklingar sem eru meira 

trúaðir eru líklegri til að hafa hærri sjálfsvirðingu en þeir sem eru minna trúaðir. Einnig var 

lagt upp með að kynjamunur væri bæði varðandi trú og varðandi sjálfsvirðingu og kom í ljós 

eins og spáð hafði verið að íslenskar stelpur eru trúaðri en íslenskir strákar og að íslenskar 

stelpur hafa lægri sjálfsvirðingu en íslenskir strákar. Tilgáturnar voru því allar studdar og var 

um mun að ræða, en munurinn var ekki stór og því ekki víst að þessi munur skipti máli. Að 

lokum virðist sem trúarleg hegðun á Íslandi hafi ekki áhrif á sjálfsvirðingu og því er 

mikilvægt að skoða betur hina tvo þættina, það er trúarlega reynslu og trúarlega félagsmótun 

þannig að hægt sé að nýta þessa þætti bæði betur og til góðs.  
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Viðauki A  

Almennar bakgrunnsspurningar 

Ert þú strákur eða stelpa? 

  Strákur      Stelpa 

Hvaða ár ert þú fædd(ur)? 

 1986 
  1987 
  1988 
  1989 
  Annað ár, hvaða? __________________ 
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Viðauki B 

Sjálfsvirðingarkvarði Rosenberg 

 
Hér að neðan eru ýmsar staðhæfingar um tilfinningar þínar til sjálfs þíns. 
 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið  

Mjög Frekar Frekar Mjög 
 sammála sammála ósammála ósammála

a)  Ég er ánægð/ur með sjálfa/n mig ............ .....□ □ □ □
b)  Stundum finnst mér ég einskis virði........ .....□ □ □ □
c)  Mér finnst ég hafa marga góða eiginleika .....□ □ □ □
d)  Ég get gert margt jafn vel og aðrir.......... .....□ □ □ □
e)  Mér finnst ég ekki hafa margt til að   

vera stolt/ur af.......................................... .....□ □ □ □
f)  Stundum finnst mér ég sannarlega  

vera gagnslaus......................................... .....□ □ □ □
g)  Mér finnst ég vera að minnsta kosti jafn  

mikils virði og aðrir.................................. .....□ □ □ □
h)  Ég vildi óska að ég gæti borið meiri  

virðingu fyir sjálfum/sjálfri mér.................. .....□ □ □ □
i)  Þegar allt kemur til alls finnst mér ég   

misheppnaður/misheppnuð....................... .....□ □ □ □
j)  Ég hef jákvæða afstöðu til sjálfs mín.......... .....□ □ □ □
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Viðauki C 

Trúarspurningar 

 
Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig?  

Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið

Á mjög Á frekar Á frekar Á mjög 
illa við illa við vel við vel við 

 um mig um mig um mig um mig 

a)  Ég trúi á guð............................................ .....□ □ □ □
b)  Trúin skiptir mig miklu máli....................... .....□ □ □ □
c)  Ég bið reglulega til Guðs.......................... .....□ □ □ □
d)  Ég les reglulega í ritningum  

trúar minnar (t.d. Biblíunni)....................... .....□ □ □ □
e)  Ég sæki guðsþjónustu reglulega..............  .....□ □ □ □
f)  Ég tek reglulega þátt í trúarlegu  

starfi öðru en guðsþjónustu...................... .....□ □ □ □
g)  Ég gæti sótt styrk til  

Guðs ef á þyrfti að halda........................ .....□ □ □ □
h)  Ég hef sótt styrk til Guðs  

þegar á þurfti að halda............................ .....□ □ □ □
i)  Bestu vinir mínir eru trúaðir....................... .....□ □ □ □
j)  Flestir kunningjar mínir eru trúaðir............ .....□ □ □ □
k)  Móðir (fósturmóðir) mín er trúuð............. .....□ □ □ □
l)  Faðir (fósturfaðir) minn er trúaður................ .....□ □ □ □
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Viðauki D 

Fylgnitafla fyrir allar trúarspurningarnar 

 

Fy
lg

ni
ta

fla

1,
00

0
,7

28
,5

81
,2

90
,3

39
,2

96
,5

67
,5

12
,4

55
,4

46
,4

40
,4

39

,7
28

1,
00

0
,6

73
,4

30
,4

47
,4

13
,6

28
,5

88
,4

70
,4

59
,4

54
,4

47

,5
81

,6
73

1,
00

0
,5

11
,5

11
,4

59
,6

46
,6

31
,3

59
,3

43
,3

63
,3

54

,2
90

,4
30

,5
11

1,
00

0
,6

93
,6

91
,4

58
,4

41
,2

31
,2

03
,1

95
,2

05

,3
39

,4
47

,5
11

,6
93

1,
00

0
,7

87
,4

73
,4

43
,2

96
,2

68
,2

51
,2

59

,2
96

,4
13

,4
59

,6
91

,7
87

1,
00

0
,4

59
,4

33
,2

88
,2

48
,2

17
,2

28

,5
67

,6
28

,6
46

,4
58

,4
73

,4
59

1,
00

0
,8

19
,3

92
,3

61
,3

85
,3

51

,5
12

,5
88

,6
31

,4
41

,4
43

,4
33

,8
19

1,
00

0
,3

53
,3

33
,3

57
,3

25

,4
55

,4
70

,3
59

,2
31

,2
96

,2
88

,3
92

,3
53

1,
00

0
,8

23
,6

06
,6

15

,4
46

,4
59

,3
43

,2
03

,2
68

,2
48

,3
61

,3
33

,8
23

1,
00

0
,6

73
,6

74

,4
40

,4
54

,3
63

,1
95

,2
51

,2
17

,3
85

,3
57

,6
06

,6
73

1,
00

0
,8

21

,4
39

,4
47

,3
54

,2
05

,2
59

,2
28

,3
51

,3
25

,6
15

,6
74

,8
21

1,
00

0

É
g

trú
iá

G
uð

Tr
úi

n
sk

ip
tir

m
m

ál
i

É
g

bi
ð

re
gl

ul
eg

É
g

le
s

re
gl

ul
eg

rit
ni

ng
um

trú
ar

d.
Bi

bl
íu

nn
i)

É
g

sæ
ki

gu
ðs

þ
re

gl
ul

eg
a

É
g

te
k

re
gl

ul
eg

trú
ar

le
gu

st
ar

fi
gu

ðs
þj

ón
us

tu
É

g
gæ

ti
só

tt
st

G
uð

s
ef

á
þy

rft
É

g
he

fs
ót

ts
ty

þe
ga

rá
þu

rft
ia

B
es

tu
vi

ni
rm

ín
trú

að
ir

Fl
es

tir
ku

nn
in

g
er

u
trú

að
ir

M
óð

ir
(fó

st
ur

m
er

trú
uð

Fa
ði

r(
fó

st
ur

fa
ð

er
trú

að
ur

Fy
lg

ni
g

trú
iá

G
uTr

úi
n

ki
pt

ir
m

i
m

ik
lu

m
áÉ

g
bi

ð
eg

lu
le

ga
til

G
uð

s

Ég
le

s
re

gl
ul

eg
a

í
rit

ni
ng

um
úa

rm
in

na
d.

B
ib

líu
nn

É
g

sæ
ki

uð
sþ

jó
nu

s
re

gl
ul

eg
a

É
g

te
k

gl
ul

eg
a

þá
ít

rú
ar

le
gu

ar
fi

öð
ru

e
uð

sþ
jó

nu
sg

gæ
ti

só
yr

k
til

G
uð

á
þy

rft
ia

ha
ld

a

É
g

he
fs

ót
yr

k
til

G
uð

eg
ar

á
þu

r
að

ha
ld

aes
tu

vi
n

m
ín

ir
er

u
trú

að
ir

Fl
es

tir
un

ni
ng

ja
m

ín
ir

er
u

trú
að

ir

M
óð

ir
ós

tu
rm

óð
i

m
ín

er
trú

u

Fa
ði

r
ós

tu
rfa

ði
r

m
in

n
er

trú
að

ur



Áhrif trúar     45 

Viðauki E 

Þáttafylki 

Þáttafylkia

,806

,783 -,344

,768

,746 -,359

,729 -,382

,689 ,478

,682 ,548

,674 ,542

,670 -,478 ,398

,668 ,546

,638 -,496 ,432

,619 -,524 ,331

Trúin skiptir mig miklu
máli
Ég gæti sótt styrk til
Guðs ef á þyrfti að halda
Ég bið reglulega til Guðs
Ég hef sótt styrk til Guðs
þegar á þurfti að halda
Ég trúi á Guð
Bestu vinir mínir eru
trúaðir
Flestir kunningjar mínir
eru trúaðir
Móðir (fósturmóðir) mín
er trúuð
Ég sæki guðsþjónustu
reglulega
Faðir (fósturfaðir) minn
er trúaður
Ég tek reglulega þátt í
trúarlegu starfi öðru en
guðsþjónustu
Ég les reglulega í
ritningum trúar minnar (t.
d. Biblíunni)

1 2 3
Þáttur

3 þættir greindir.a. 


