
BS ritgerð 
 

 
 
 
 
 

Andleg vellíðan, þunglyndi, kvíði og streita hjá 

börnum út frá hjúskaparstöðu foreldra á 

uppvaxtarárum 

 

Hlynur Jónsson 

Óskar Marinó Sigurðsson 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sálfræðideild  
Heilbrigðisvísindasvið  

Leiðbeinandi: Friðrik H. Jónsson 
júní 2009 



 1

Formáli 

 

Þessi BS ritgerð í sálfræði er lokakafli sálfræðináms okkar við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi var Friðrik H. Jónsson og viljum við þakka honum 

fyrir ómetanlega hjálp við framkvæmd þessarar rannsóknar. 

Einnig viljum við þakka Jakobi Smára fyrir aðstoð með mælikvarða 

og notkun á þeim. Pétri Tyrfingssyni fyrir leyfi hans til að nota DASS 

kvarðann og tímann sem hann gaf af sér fyrir spurningar okkar um hann. 

Viljum við þakka þátttakendum fyrir hjálp þeirra og tíma. Án þeirra 

hefði þessi rannsókn aldrei orðið að veruleika. 

Síðast en ekki síst viljum við þakka okkar nánustu fyrir allan þann 

andlega stuðning sem þau hafa veitt okkur í námi okkar, ekki síst á þessum 

síðustu vikum.  

Án alls þessa fólks hefði þetta verk verið óvinnandi og færum við 

þeim þakkir fyrir að eiga það að. 
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Útdráttur 

 

Langtíma áhrif hjúskaparstöðu foreldra var rannsökuð hjá 283 íslenskum 

háskólanemum, á aldrinum 20 til 50 ára. Þátttakendur svöruðu Þunglyndis, 

kvíða og streitukvarðanum (DASS), Þunglyndiskvarða til notkunar á 

sjúkrahúsum (HADS), Þunglyndiskvarða til faraldsfræðirannsókna (CES-

D), Kvarða andlegrar vellíðunar (Affect Balance Scale, ABS) og nokkrum 

spurningum um fjölskylduhagi á uppvaxtarárum.  

Rannsóknin sýndi mun á því hvort foreldrar hefðu skilið, verið 

einstæðir, í sambúð eða verið giftir en ekki í þá átt sem búast hefði mátt 

við. Þeir sem áttu foreldra sem höfðu verið gift eða verið einstæðir voru 

kvíðnari og þunglyndari en þeir sem áttu fráskilda foreldra og foreldra í 

sambúð. Þeir sem áttu færri systkini voru kvíðnari en þeir sem áttu fleiri.  

Ekki kom fram munur á öðrum þáttum, hvorki í streitu né andlegri 

vanlíðan, sama hvaða hópar voru bornir saman. 
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Á Íslandi eins og í flestum öðrum vestrænum löndum, hefur samsetning 

fjölskyldna breyst á undanförnum árum og áratugum. Dæmigert íslenskt 

fjölskyldumynstur er á margan hátt fjölbreyttara og flóknara en áður var. 

Að jafnaði upplifa íslensk börn nú um stundir allt aðrar heimilisaðstæður 

en jafnaldrar þeirra gerðu fyrir 50 árum. Í kringum 1960 voru giftingar til 

dæmis tvöfalt algengari en í dag og skilnaðir einungis í um 10% tilvika 

(Hagstofa Íslands, 2009), meðan á vorum dögum er svo komið að um 

helmingur allra hjónabanda og óvígðra sambúða enda með skilnaði 

(Hagstofa Íslands, 2009).  

Á árinu 2007 voru hér á landi rúmlega þúsund lögskilnaðir eða 

sambúðarslit þar sem börn komu eitthvað við sögu. Í flestum tilvikum var 

samið um sameiginlega forsjá yfir börnunum en í 95% tilvika búa þau hjá 

móður sinni. (Hagstofa Íslands, 2009). Á Íslandi árið 2007 voru rúmlega 

12.000 einstæðir foreldrar, þar af rúmlega 11.000 einstæðar mæður, 

samanborið við um 33.000 gift eða ógift pör með börn (Hagstofa Íslands, 

2009).  

Á mörgum stöðum úti í heimi, þó sérstaklega í Bandaríkjunum er litið 

á einstæða foreldra og börn þeirra hornauga. Eru einstæðir foreldrar oftar 

en ekki meðal þeirra fátækustu og oft á tíðum undirmálsmenn í sínu 

samfélagi (Biblarz og Raferty, 1999). Gagnstætt þessu er hér á landi mikill 

stuðningur við einstæð foreldri. Til dæmis eru skólar fríir, læknisþjónusta 

mjög ódýr og einstæðir foreldrar fá þá hjálp sem þeir þarfnast frá sínu 

sveitarfélagi í formi fjárhagsaðstoðar. Af þeim rúmlega 11.000 einstæðu 

mæðrum þáðu einungis um 1500 fjárhagsaðstoð frá sínu sveitarfélagi árið 

2007 eða jafnmargar og fjöldi einstæðra barnlausra karla báðu um 

(Hagstofa Íslands, 2009). Það sem gerir þessa rannsókn frábrugðna 

erlendum rannsóknum er velferðarkerfi okkar og hinn mikli fjöldi 

einstæðra foreldra. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að bág fjárhagsleg 

staða foreldra hefur langtímaáhrif á uppeldi barna (Biblarz og Raferty, 

1999). 

Giftingaraldur hefur einnig hækkað verulega hér á landi undanfarna 

áratugi, sbr. töflu 1. Flest hjónabönd verða nú til að undangenginni óvígðri 

sambúð eða níu af hverjum tíu hjónaböndum (Hagstofa Íslands, 2009).  
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Tafla 1. Meðalgiftingaraldur á Íslandi í árum (Hagstofa Íslands, 2009) 

 Kyn 

Tímabil Karlar Konur 

1961-1965 21 19 

2001-2005 29 27 

 

Af þessu má álykta að uppeldisaðstæður íslenskra barna hafi breyst 

verulega. Út frá þessum upplýsingum er eðlilegt að skoða hvaða áhrif 

breyttar aðstæður hafi á börn, bæði á uppvaxtarárum og fullorðinsárum. 

Ef horft er til Bretlands þá er tíðni giftinga þar mun hærri en á Íslandi. Í 

Bretlandi er giftingartíðnin næstum 20 á hverja 1000 íbúa. Tíðni skilnaða 

er að sama skapi há, eða um 12 af hverjum 1000, þannig að hlutfall 

hjónabanda sem enda í skilnaði er sambærilegt og hér (UK National 

Statistics, 2009). Fjöldi einstæðra foreldra í Bretlandi hefur að sama skapi 

aukist gífurlega og eru nú um þrjár milljónir barna alin upp af einstæðu 

foreldri. Um einn fjórði forráðamanna allra breskra fjölskyldna teljast til 

einstæðra foreldra. Um helmingur þeirra fellur undir bresk fátæktarmörk 

(UK National Statistics, 2009).  

Þessu er eins háttað í Bandaríkjunum þar sem rúmlega 40% allra barna 

undir 18 ára aldri horfir upp á skilnað foreldra sinna (Cherlin, Furstenberg, 

Chase-Lansdale, Kiernan, Robins og Morrison, 1991). Árið 1998 voru í 

Bandaríkjunum 23% allra barna undir 18 ára aldri alin upp af einstæðri 

móður, 18% hvítra barna samanborið við 51% svartra. Um 39% þessara 

einstæðra mæðra voru með tekjur undir fátæktarmörkun samanborið við 

aðeins 7% giftra para með börn (Dunifon og Kowaleski-Jones, 2002).  

 

Áhrif hjúskaparstöðu foreldra á uppeldi barna 

Áhrif hjúskaparstöðu foreldra á uppeldi barna hafa mikið verið rannsökuð. 

Börn sem búa hjá öðru foreldrinu eftir skilnað upplifa meiri tilfinningaleg 

og hegðunarleg vandamál og virðist ganga verr í skóla en þau sem búa hjá 

báðum foreldrum sínum (Cherlin, o.fl., 1991).  

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum þá 

vegnar börnum best þegar þau búa hjá líffræðilegum, giftum foreldrum 

sínum. Sýnt hefur verið fram á með nokkurri vissu að þeim unglingum 
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sem búa hjá líffræðilegri móður sinni og stjúpföður vegni ekki eins vel og 

þeim sem alast upp hjá báðum foreldrum (Manning og Lamb, 2003). Samt 

sem áður virðist sem einstæðum mæðrum vegni verst þegar kemur að 

velferð barna þeirra og er það rakið til lægri tekna og minni stuðnings 

foreldra við uppeldið (Manning og Lamb, 2003).  

Víðast hvar meðal þjóða gefur hjónabandið ýmis réttindi og félagslega 

stöðu (social standing) sem getur haft jákvæð áhrif á velferð barna. Í 

mörgum löndum er illa liðið að fólk búi í óvígðri sambúð og jafnvel er 

litið niður á börn einstæðra mæðra. Fordóma gagnvart einstæðum 

foreldrum og erfiðleika þeirra má að sumu leyti rekja til stjórnarhátta 

viðkomandi landa. Í Bandaríkjunum eru til dæmis fylki sem sett hafa lög 

og reglur sem gera það að verkum að fólk hefur fjárhagslegan ávinning af 

því að giftast. Víða virðist vera litið á einstæðar mæður og börn þeirra sem 

óhefðbundnar fjölskyldur sem þurfi að fækka eða koma í veg fyrir. 

Rannsóknir hafa sýnt fram að slíkir stjórnarhættir hafa ekki tilætluð áhrif 

(Fitzgerald og Ribar, 2004). 

 

Langtímaáhrif skilnaðar á börn 

Rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum fráskilnaðar foreldra á börn þegar 

kemur fram á fullorðinsár barnanna. Þeirra langtímaáhrifa sem gætir eru 

meira þunglyndi (Strohschein, 2005) , kvíði (Strohschein, 2005), streita 

(Williams og Dunne-Bryant, 2006) og andleg vanlíðan (Amato, Kurdek, 

Demo og Allen, 1993). 

Sumar rannsóknir sýna að langtímaáhrifin séu engin. Í einni rannsókn 

var fólk spurt 20 árum eftir skilnað foreldra sinna hvernig þeim liði. 

Meirihluti þeirra sagði að sér hefði liðið betur eftir skilnað foreldra sinna. 

Þess má geta að meirihluti þeirra hélt sambandi við föður sinn og er aldrei 

að vita nema það samband hafi stuðlað að bættri andlegri vellíðan (Ahrons 

og Tanner, 2003).  

Aðrar rannsóknir sýna hins vegar fram á að skilnaður foreldra hafi 

langtímaáhrif á viðkomandi. Í rannsókn Amato og Booth (1991) var sýnt 

fram á að fullorðið fólk frá skilnaðarheimilum átti við fleiri og stærri 

vandamál að glíma mörgum árum eftir skilnað foreldra þeirra.  
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Út frá enn öðrum rannsóknum má áætla að vegna ólíkra viðbragða 

barna við skilnaði sé að jafnaði ekki mikill munur á andlegri vellíðan 

barna fráskildra og barna hverra foreldrar hafa ekki skilið. Á sum 

skilnaðarbörn herja ýmis vandamál tengd skilnaðinum, önnur aðlagast vel 

og önnur sýna jafnvel jákvæðar breytingar í hegðun (Amato, 1993). Þrátt 

fyrir að flestar rannsóknir sýni ekki mikinn mun þá sýna þær fram á 

neikvæð áhrif skilnaðar á börn (Amato og Booth, 1991). Sumar rannsóknir 

sýna að þessi munur dvíni með árunum og að stór meirihluti 

skilnaðarbarna séu heilbrigðir fullorðnir einstaklingar (Ahrons, 2007). 

Önnur rannsókn leiddi síðan í ljós að eftir því sem lengri tími leið á milli 

skilnaðar foreldra og mælingum á börnum þeirra, jókst munurinn á milli 

barnanna. Þeir sem upplifðu skilnað foreldra sinna sem börn urðu frekar 

þunglyndir og mældust með verri andlega vellíðan eftir því sem leið á 

ævina (Cherlin, o.fl., 1991).  

Andleg vellíðan er oft mæld með kvarða sem heitir Kvarði andlegrar 

vellíðunar (ABS) (Bradburn, 1969) þar sem spurt er um jákvæðar og 

neikvæðar tilfinningar. Höfundur Kvarða andlegrar vellíðunar  (Bradburn, 

1969) fann mjög litla fylgni á milli þessara tveggja þátta og hélt þar af 

leiðandi fram að þeir væru sjálfstæðir og óháðir. Ekki hafa allar rannsóknir 

stutt þetta og verið honum sammála að þessu leyti (Cherlin og Reeder, 

1975 og Diener, 1984). Í rannsókn sem náði til tíu Evrópulanda á árunum 

1981 – 1990 átti að útkljá allan ágreining um kvarðann og hvað hann 

raunverulaga mældi. Niðurstaðan var sú, að kvarðinn mælir í raun andlega 

vellíðan og að jákvæðir og neikvæðir hlutar kvarðans mynda í raun eitt 

heildstætt gildi andlegrar vellíðunar (Van Schuur og Kruijtbosch 1995).  

 

Lífsánægja og félagsleg staða skilnaðarbarna 

Þegar mæld var lífsánægja og félagsleg staða skilnaðarbarna og barna 

hverra foreldrar höfðu ekki skilið kom í ljós að aldur barnanna skipti ekki 

máli fyrir langtímaáhrif á andlega vellíðan (Amato og Booth, 1991). Öll 

börn sýna hins vegar einhver merki neikvæðra áhrifa skilnaðar foreldra en 

aldur barna við skilnað hefur mikið að segja hver áhrifin verða. Dálítill 

tími getur liðið frá skilnaði foreldra og þar til áhrifa hans gætir. Það sem  

framkallar þessi síðbúnu áhrif er t.d. að samband við foreldra versni, minni 
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möguleikar á námi eða starfsframa eða jafnvel skortur á fyrirmyndum fyrir 

langtíma sambönd eða kynjahlutverk (Chase-Lansdale, Cherlin og 

Kiernan, 1995). Áhrifin geta legið í dvala (sleeper effect) þar til einhver 

atburður, eins og þeir sem nefndir eru hér að ofan, vekur þau síðar á 

ævinni  (Van der Valk, Spruijt, Goede, Maas og Meeus, 2005).  

Skilnaður hefur í för með sér aðlögunartímabil, bæði fyrir barn og 

foreldra. Yfirleitt fá mæður forræði barna við skilnað. Margar rannsóknir 

hafa verið gerðar á mikilvægi þess að börn haldi sambandi við föður eftir 

skilnað (Amato og Gilbreth, 1999). Þær rannsóknir hafa sýnt fram á að 

óæskileg hegðun skilnaðarbarna á unglingsaldri sé meiri hjá þeim sem 

hafa ekki föðurímynd og að slík hegðun sé mun algengari hjá strákum en 

stúlkum (Antecol og Bedard, 2007). Birtar hafa verið greinar um þetta 

málefni svo árum skiptir og hafa rannsóknir stutt þessa umræðu. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á mikilvægi feðra í uppeldi barna sinna eftir 

skilnað eða sambúðarslit (Painter og Levine, 2000). Niðurstöður þeirra eru 

reyndar mjög misvísandi. Sumar rannsóknir sýna fram á jákvæð áhrif þess 

að börn séu í sambandi við föður sinn, aðrar neikvæð áhrif og enn aðrar 

sýna ekki fram á neinn mun (Amato og Gilbreth, 1999). Aftur á móti sýna 

rannsóknir sterk tengsl á milli greiðslu barnabóta og jákvæðrar velferðar 

barna (Amato og Gilbreth, 1999).  

Samband skilnaðarbarns við föður sinn getur líka verið tengt kyni 

barnsins. Rannsóknir hafa sýnt fram á að mæður og dætur hafa meira 

samband sín á milli eftir skilnað en synir og feður (Lye, 1996). Þegar 

kemur að fullorðinsárum skilnaðarbarna hafa dætur meira samband við 

báða foreldra en synir (Lye, 1996). Bæði dætur og synir á fullorðinsárum 

hafa minna samband við föður sinn en móður (Lye, 1996). Þetta gæti verið 

ein skýring á mun óæskilegri hegðun drengja en stúlkna á unglingsárum 

(Lye, 1996). 

Eftir skilnað breytist margt til hins verra hjá börnum. Fyrir utan að  

annað foreldrið hverfur af heimilinu þá breytist einnig fjárhagsleg staða 

heimilisins til hins verra. Þetta getur haft margvísleg neikvæð áhrif á 

börnin. Börnin gætu auk þess þurft að flytja eða skipta um skóla og jafnvel 

missa samband við vini og ættingja. Þá skiptir aldur barna einnig máli við 

skilnað foreldranna, því skilnaður hefur neikvæð áhrif á námsárangur hjá 
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yngri börnum (Amato, 2001). Eldri börn eiga aftur á móti erfiðara með að 

aðlagast, þau upplifa meira þunglyndi, kvíða og streitu (Amato, 2001). 

Einnig hefur verið sýnt fram á að skilnaður foreldra skilar sér bæði í  lágu 

menntunarstigi barna og barneigna á unglingsaldri (Cherlin, Chase-

Lansdale og McRae, 1998). Með fjölgun systkina mælist námsárangur 

skilnaðarbarna verri, m.a. vegna færri úrræða foreldra til handa hverju 

barni. (Manning og Lamb, 2003).  

Samanborið við börn sem alist hafa upp hjá báðum foreldrum hafa 

skilnaðarbörn mælst með verri andlega vellíðan og hafa fleiri vandamál 

eins og til dæmis þunglyndi (Van der Valk, o.fl., 2005). Einnig greina 

karlar sem koma frá skilnaðarheimilum frá meiri kvíða en þeir sem ólust 

upp hjá báðum foreldrum sínum (Kulka og Weingarten, 1979). Flestar 

rannsóknir ýta undir þá staðreynd að skilnaður foreldra minnkar líkur á 

andlegri vellíðan barna á fullorðinsárum (Amato og Booth, 1991). 

Rannsóknir hafa líka sýnt fram á að þeir sem koma frá brotnum heimilum 

líður verr andlega, heilsast verr líkamlega og hafa minni ánægju af 

vinasamböndum þegar kemur fram á fullorðinsár (Glenn og Kramer, 

1985).  

Íslenskar rannsóknir hafa líka sýnt fram á meiri andlega vanlíðan hjá 

fullorðnum sem eiga foreldra sem hafa skilið en þeim sem eiga foreldra 

sem eru giftir. Þeir fyrrnefndu greina einnig frá minni tengslum við 

fjölskyldu sína en hinir síðarnefndu (Jónsson, Njarðvík, Ólafsdóttir og 

Grétarsson, 2000). 

 

Þunglyndi og aðrir sálrænir kvillar 

Þunglyndi er ein algengasta geðröskunin í hinum vestræna heimi. Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli skilnaðar foreldra og þunglyndis 

barna þegar kemur fram á fullorðinsár (Lauer og Lauer, 1991), þó að ekki 

megi rekja öll tilvik þunglyndis til skilnaðar. Það er til dæmis algengara að 

börn þunglyndra glími við tilfinningaleg og hegðunarleg vandamál en börn 

þeirra sem hafa ekki greinst með þunglyndi (Strohschein, 2005). Eins og 

áður segir þá eykst hættan á þunglyndi hjá börnum eftir skilnað og það 

óháð efnahagslegum þrengingum (Strohschein, 2005). Ef foreldrar skilja 

áður en börn þeirra ná sjö ára aldri aukast líkur á þunglyndi barnanna á 
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fullorðinsárum og eru þau tvisvar sinnum líklegri til að berjast við 

þunglyndi síðar á ævinni (Gilman, Kawachi, Fitzmaurice og Buka, 2003).  

Samskipti innan fjölskyldu getur líka aukið líkur á þunglyndi og öðrum 

sálrænum kvillum svo sem kvíða og streitu. Ef áhrif skilnaðar eru 

einangruð frá öðrum orsökum kemur í ljós að skilnaður eykur líkur á kvíða 

og þunglyndi hjá börnum (Strohschein, 2005). Þannig að skilnaður 

foreldra getur haft margvísleg áhrif og ekki er alltaf víst hver 

birtingarmynd þeirra er eða hvenær þau koma fram. 

Ekki er hægt að vera fullviss um að skilnaður valdi alltaf þessum 

áhrifum á viðkomandi heldur gæti ýmislegt annað verið orsakavaldur. 

Sumar rannsóknir sýna að mikinn hluta af áhrifum skilnaðar á börn er 

hægt að rekja til persónueinkenna barna og fjölskyldumeðlima fyrir 

skilnaðinn (Cherlin, o.fl., 1991). Afleiðingar skilnaðar á vellíðan er 

auðveldast að skilja útfrá streitu og aðlögun. Mikil streita getur fylgt 

skilnaði og á hún rætur að rekja til aðlögunar viðkomandi á lífi eftir 

skilnað (Amato, 2000). Margt breytist, svo sem efnahagslegar aðstæður, 

tilfinningalegur stuðningur og félagsleg staða. Það er almennt samþykkt að 

andleg vanlíðan í kjölfar skilnaðar megi rekja til þess að úrræðum fækkar 

og streita eykst (Amato, 2000).  

Fráskilnaður fólks með ung börn getur lengt tímabil aðlögunar og gert 

það ferli enn flóknara og erfiðara fyrir vikið. Einkum þá vegna samninga 

um hvernig skuli skipta forræði yfir börnum. Áframhaldandi og náið 

samband fólks eftir skilnað getur útskýrt að hluta hvers vegna aðlögun er 

erfiðari fyrir hjón með ung börn en þau hafa síður þroska til að skilja hvers 

vegna svona hlutir gerast (Williams og Dunne-Bryant, 2006). Börn sem 

verða vitni að skilnaði foreldra sinna og hvernig samband sem eitt sinn var 

traust getur brostið eiga erfiðara með að treysta fólki og að leggja traust 

sitt í sambönd (King, 2002). 

Þær rannsóknir sem ná til einstæðra foreldra eru að mestu frá 

Bandaríkjunum. Flestar þeirra sýna að börnum vegni hvað verst þegar þau 

eru alin upp af einstæðu foreldri (McLanahan og Sandefur, 1994). Margar 

af þessum rannsóknum taka hins vegar ekki mið af efnahagslegri stöðu 

þessara fjölskyldna. Þegar rannsóknir tóku mið af bágri efnahagslegri 
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stöðu einstæðra mæðra fundust engin merki þess að börn bæru skaða af að 

eiga einungis eitt foreldri að (Dunifon og Kowaleski-Jones, 2002).  

Í heildargreiningu (meta-analysis) á gögnum sem spönnuðu 30 ára 

tímabil á árunum 1960-1980 fundust engin merki langtímaáhrifa á börn 

einstæðra foreldra þegar tekið var tillit til fjárhagslegrar stöðu foreldris 

(Biblarz og Raferty, 1999). Þetta sýnir mikilvægi þess að við rannsóknir á 

einstæðum foreldrum sé  tekið mið af félagslegri stöðu, menntun og 

efnahagslegri stöðu þeirra.  

Ýmislegt bendir til þess að skilnaður geti virkað streitulosandi fyrir  

fjölskyldur þar sem innbyrðis átök hafa verið mikil. Rannsóknir hafa sýnt 

að velferð barna sé jafnvel betur borgið ef foreldrar skilja þegar 

langvarandi erfiðleikar eru í sambandi fremur en að vera saman til lengdar 

(Strohschein, 2005). Stór hluti af þeirri andlegu vanlíðan og streitu sem 

haldið sé tilkomið vegna skilnaðar foreldra hafi í raun byrjað miklu fyrr. 

Uppruna þess sé að leita til vandamála foreldra fyrir skilnað. Deilur milli 

foreldra sem skilja ekki, þrátt fyrir sambandserfiðleika, gera það að 

verkum að börnum þeirra líður verr andlega en hjá þeim sem alast upp hjá 

einstæðu foreldri (Amato, 1993). En þess má líka geta að áhrif þessara 

erfiðleika gætir meira hjá drengjum en stúlkum (Cherlin, o.fl., 1991). Það 

sem gerir þessa rannsókn frábrugðna öðrum að ekki er bara verið að 

rannsaka langtímaáhrif skilnaðar á börn heldur einnig langtímaáhrif 

uppeldis hjá einstæðu foreldri. 

 

Tilgátur 

Þær spurningar sem leitast er við að svara eru hvort það sé einhver munur 

á milli tíðni og alvarleika þunglyndis, kvíða, streitu og andlegrar vellíðan á 

fullorðinsárum eftir því hvernig heimilisaðstæður hafi verið hjá 

viðkomandi í æsku. Hvort viðkomandi sé  alinn upp á heimili þar sem 

báðir foreldrar voru viðstaddir eða hvort hann hafi verið alinn upp af 

einstæðu foreldri og jafnvel að foreldrar hafa skilið á uppvaxtarárum 

viðkomandi. Einnig var kannað hvort skilnaður hafi langtímaáhrif á þessa 

sömu þætti og hvort það að foreldrar þínir skilji sé viss áhættuþáttur 

varðandi þunglyndi, kvíða, streitu og minni andlega vellíðan. Einnig er 
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litið til uppeldis hjá  einstæðu foreldri og hvort það hafi áhrif á tíðni 

andlegrar vellíðan, þunglyndis, kvíða og streitu. 

Því er haldið fram að áhrif fráskilnaðar foreldra á börn séu til langs 

tíma kannski ekki mikil en að þau séu til staðar. Það getur einnig haft áhrif 

á börn hve mörg systkini þau eiga óháð því hvernig fjölskyldusamsetning 

þeirra er.   

Einnig er því haldið fram að það að vera frá heimili þar sem foreldrar 

hafa skilið hafi áhrif á viðkomandi til langs tíma  heldur en að vera frá 

heimili þar sem einungis annað foreldrið sjái um uppeldið. Þannig að 

niðurstaðan ætti að vera að börn einstæðra foreldra séu ekki með meiri 

andlega vanlíðan, þunglyndi, kvíða eða streitu en þau sem eiga gifta 

foreldra eða foreldra í sambúð. 
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Í rannsókninni tóku alls 283 nemendur Háskóla Íslands þátt, 101 karl og 

182 konur. Þátttakendur voru á aldrinum 19 til 50 ára, um 85% þeirra voru 

30 ára eða yngri.   

Spurt var um fjölskylduhagi á uppvaxtarárum, áður en kvarðar voru 

lagðir fyrir. Meirihluti þeirra sem voru spurðir áttu foreldra sem höfðu 

verið giftir alla bernsku þeirra, eða N = 196, foreldrar í sambúð N = 29, 

foreldrar skildu í æsku N = 34 og aldir upp af einstæðu foreldri N = 25. 

Þátttakendur voru valdir af handahófi og allir sem tóku þátt voru 

sjálfboðaliðar. Þeim var ekki umbunað á neinn hátt. Þátttakendum var 

skipt í hópa eftir kyni og hjúskaparstöðu foreldra á uppvaxtarárum þeirra.  

 

Rannsóknaraðferðir 

Notast var við megindlegar rannsóknaraðferðir í formi staðlaðra 

mælikvarða. Við framkvæmdina voru þessir kvarðar lagðir fyrir 

fyrrgreinda nemendur Háskóla Íslands, skipti þá engu máli í hvaða námi 

þeir voru eða hve langt þeir voru komnir í námi.  

Fyrsti spurningalistinn var byggður upp á lýðfræðilegum spurningum 

sem áttu að aðgreina kyn, aldur, fjölda systkina, hvort foreldrar 

þátttakenda byggju enn saman eða væru enn giftir, hvort foreldrar þeirra 

hefðu skilið og þá við hvaða aldur viðkomandi þátttakenda, eða hvort 

þátttakendur hafi verið aldir upp af einstæðu foreldri og þá hvert kyn þess 

foreldris hafi verið, ásamt nokkrum öðrum lýðfræðilegum spurningum sem 

má sjá í heild sinni í viðauka tvö.  

Eftir lýðfræðilega spurningalistann komu kvarðar sem áttu að mæla 

kvíða, þunglyndi, streitu og andlega vellíðan.  
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Mælitæki 

Notast var við fjóra kvarða. Þeir voru: Þunglyndis, kvíða og 

streitukvarðinn (Depression Anxiety Stress Scales, DASS), 

Þunglyndiskvarði til notkunar á sjúkrahúsum (Hospital Anxiety and 

Depression Scale, HADS), Þunglyndiskvarði til faraldsfræðirannsókna 

(Center for Epidemiological Studies – Depression, CES-D) og Kvarði 

andlegrar vellíðunar (Affect Balance Scale, ABS).  Með þremur kvarðanna 

var notast við Likert mælistikur sem voru með fjórum svarmöguleikum við 

hverja fullyrðingu, þessir kvarðar voru CES-D, DASS og HADS.  Merkja 

átti við þá fullyrðingu sem átti best við eða hversu sammála eða ósammála 

þátttakendur væru þeim.  Mælistikan fyrir ABS kvarðann hafði tvo 

valkosti, já eða nei. 

DASS kvarðinn er sjálfsmatskvarði með 42 atriðum sem mæla 

einkenni depurðar, kvíða og streitu sem viðkomandi hefur fundið fyrir 

undanfarna viku (Lovibond og Lovibond, 1995). Hann er einnig til í styttri 

útgáfu með 21 fullyrðingu. Notast var við lengri útgáfuna í þessari 

rannsókn. Hver fullyrðing er með fjórum svarmöguleikum frá 0 og upp í 3. 

Draga átti hring utan um þá fullyrðingu sem átti best við eða 0 átti alls ekki 

við mig, 1 átti við mig að einhverju leyti eða stundum, 2 átti töluvert við 

mig eða drjúgan hluta vikunnar og 3 átti mjög vel við mig eða mest allan 

tímann. Stig voru gefin frá 0-3, allt eftir því hverju viðkomandi svaraði.  

Þessar 42 fullyrðingar skiptast jafnt niður á framangreinda þrjá þætti, 

það er 14 fullyrðingar fyrir þunglyndi, 14 fyrir kvíða og 14 fyrir streitu. 

Hæsta skor fyrir hverja röskun eru 42 stig, mest 3 stig fyrir hvert atriði í 

hverjum flokki. Mismunandi er eftir hverjum flokki hve mörg stig telja til 

alvarleika einkenna (Lovibond og Lovibond, 1995) sbr töflu 2. 

Tafla 2. Yfirlit yfir flokkun á DASS kvarðanum. 

Alvarleiki Þunglyndi Kvíði Streita 

Eðlilegt 0 – 9 0 – 7 0 -14 

Vægt 10 – 13 8 – 9 15 – 18 

Nokkuð 14 – 20 10 – 14 19 – 25 

Alvarlegt 21 – 27 15 – 19 26 – 33 

Mjög alvarlegt 28 + 20 + 34 + 
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Pétur Tyrfingsson sálfræðingur þýddi og staðfærði kvarðann og voru 

próffræðilegir eiginleikar hans sambærilegir erlendri útgáfu (Pétur 

Tyrfingsson, 2007). Þess ber þó að geta að sumar íslenskar rannsóknir 

benda til þess að samleitni og aðgreiningarréttmæti íslensku útgáfu 

kvarðans fyrir þunglyndis- og kvíðakvarða sé ásættanleg en athuga þurfi 

betur streitukvarðann (Jakob Smári, Daníel Þór Ólason, Þórður Örn 

Arnarson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). 

HADS er sjálfsmatskvarði, sem mælir þunglyndi og kvíða á 

sjúkrahúsum. Þessi kvarði var þróaður til notkunar á sjúkrahúsum en 

virkar jafn vel í öðrum aðstæðum til að mæla þunglyndi og kvíða. 

Kvarðinn var þýddur og staðfærður af Högna Óskarssyni geðlækni (Jakob 

Smári, Daníel Þór Ólason, Þórður Örn Arnarson og Jón Friðrik 

Sigurðsson, 2008). Það eru 14 fullyrðingar á þessum kvarða. Oddatölu 

spurningarnar eru kvíðaspurningarnar og sléttu tölurnar tilheyra 

þunglyndishlutanum, þannig að sjö atriði tilheyra hvorum undirkvarða. 

Hægt er að nota þennan kvarða sem mælingu á þunglyndi og kvíða í 

sitthvoru lagi en einnig er hægt að nota heildarskor hans til að meta 

almenna vanlíðan. Hægt er að skora frá 0 – 21 í hvorum hluta prófsins. 

Þeir sem skora á milli 0 – 7 teljast hafa engin einkenni röskunar, skor milli 

8 – 10 þýðir að hugsanlega er um þunglyndi eða kvíða að ræða og með 

skor yfir 11 telst viðkomandi líklega hafa einkenni þunglyndis eða kvíða. 

Heildarskor fyrir kvarðann er mest 42 stig og þá tvöfaldast það skor sem 

við lítum á til að meta alvarleika einkenna, sem sagt 0 – 14 engin einkenni, 

15 – 20 á mörkunum og + 21 einkenni til staðar. Því hærra skor því meiri 

andleg vanlíðan er hjá viðkomandi (Zigmond og Snaith, 1983).  

Þessi kvarði á sér langa sögu á Íslandi og hefur verið notaður í mörgum 

rannsóknum (Fjóla Katrín Steinsdóttir, Hildur Halldórsdóttir, Arna 

Guðmundsdóttir, Steinunn Arnardóttir, Jakob Smári og Eiríkur Örn 

Arnarson, 2008). Í nýlegri rannsókn reyndist áreiðanleiki kvarðans vera 

0,89 fyrir kvíða og 0,85 fyrir þunglyndi sem sýnir að próffræðilegir 

eiginleikar hans eru sambærilegir erlendri útgáfu hans (Jakob Smári, 

Daníel Þór Ólason, Þórður Örn Arnarson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). 
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ABS er sjálfsmatskvarði sem mælir andlega vellíðan. Kvarðinn var 

þýddur á íslensku árið 1984 sem hluti af könnun á lífsgildum Evrópubúa 

(EVS study). Þetta er 10 atriða kvarði þar sem fimm atriðanna mæla 

jákvæðar tilfinningar og fimm neikvæðar tilfinningar. Spurningum er 

raðað þannig að jákvæðar og neikvæðar fullyrðingar eru á víxl. 

Viðkomandi er ætlað að svara hvort hann hafi fundið fyrir þessum 

tilfinningum undanfarnar viku. Hægt er að fá bæði jákvætt og neikvætt 

svar við öllum tíu spurningunum (Bradburn, 1969). Viðkomandi fær eitt 

stig fyrir já svar í jákvæðu fullyrðingunum en núll stig fyrir nei svar. Svo 

er gefið eitt stig fyrir já svar í neikvæðu fullyrðingunum og núll stig fyrir 

nei svar. Reiknuð er út heildin fyrir jákvæðu fullyrðingarnar og dregið frá 

þeirri tölu heildarskor neikvæða hlutans. Síðan er fimm bætt við þá 

útkomu til að koma í veg fyrir mínus gildi (Schiaffino, 2003).  Þannig eru 

skorin í þessum kvarða frá 1, minnsta andleg vellíðan, til 10, mesta andleg 

vellíðan (Lewis, McCollam og Joseph, 2000).  

CES-D kvarðinn (Radloff, 1977) er sjálfsmatskvarði með 20 atriðum, 

sem meta depurð sem viðkomandi hefur fundið fyrir undanfarna viku. 

Svarendur eiga að meta hve marga daga undanfarna viku atriðin eiga við 

þá. Dagarnir voru settir upp á fjögurra punkta stiku þar sem 0 stóð fyrir 

minna en einn dag, 1 fyrir 1-2 daga, 2 fyrir 3-4 daga og 3 fyrir 5-7 daga. 

Hægt er að skora frá 0 og upp í 60 á kvarðanum og gefur hærra skor til 

kynna meiri depurð (Radloff, 1977). Skor 16 og minna falla undir eðlilega 

svörun. Skor milli 16 – 24 eru merki um væg einkenni og skor 24 og yfir 

um alvarleg einkenni. Samt sem áður er mælt með að afmörkun skorins sé 

miðað við 16. Samkvæmt rannsóknum er þetta skor nákvæmt í um 70% 

tilvika við frekari greiningu á þunglyndi (Pandya, Metz og Patten, 2005). 

CES-D kvarðinn var þýddur og staðfærður af Fjölvari Darra Rafnssyni, 

Karli Ægi Karlssyni, Matthíasi Þorvaldssyni og Jakobi Smára. 

Próffræðilegir eiginleikar hans reyndust sambærilegir erlendri útgáfu 

kvarðans (Kolbrún Baldursdóttir, Daníel Þór Ólason, Sigurður J. 

Grétarsson, Ágústa Rakel Davíðsdóttir og Margrét Sigurjónsdóttir, 2008).  

Notuð var breytt útgáfa af CES-D kvarðanum, spurningu númer fjögur 

var breytt í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Jakobs Smára, Daníels 

Þórs Ólasonar, Þórðar Arnars Arnarson og Jóns Friðriks Sigurðssonar 
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(2008). Upprunaleg setningin var “Fannst mér ég ekkert verri en annað 

fólk” en var breytt í “Fannst mér ég jafn góð(ur) og annað fólk”. Í 

rannsókn sem gerð var á hinum ýmsu þunglyndiskvörðum, CES-D þar á 

meðal, kom þessi spurning ekki nægilega vel út (Jakob Smári, Daníel Þór 

Ólason, Þórður Örn Arnarson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008).  

 

Framkvæmd 

Þátttakendum var afhentur spurningalistinn ásamt stuttri kynningu sem 

tiltók tilgang tilraunarinnar og rétt þeirra til að neita að svara listanum. 

Meðaltími við að fylla út spurningalistann var um tíu mínútur. Flestir sem 

beðnir voru um að taka þátt gerðu það.  Svarhlutfall var mjög gott, yfir 

94%, alls skiluðu 283 af 300 spurningalistanum. Meirihluti þeirra sem 

fyllti út spurningalistann gerði það á 3. og 4.hæð Landsbókasafnsins, aðrir  

í lesrýmum Odda og Hámu. Ekki var spurt um í hvaða deild háskólans 

þátttakendur stunduðu nám. 

 

Úrvinnsla 

Útgildi voru í heildina fimm. Meðhöndlun fólst í því að þeim var sleppt úr 

tölfræðiútreikningum. Í reglum DASS kvarðans við meðhöndlun á 

útgildum kemur fram að ekki megi vanta fleiri en tvær fullyrðingar í 

hverjum undirkvarða. Annars er ekki hægt að nota svör viðkomandi í 

útreikningum (Lovibond og Lovibond, 1995). Í CES-D kvarðanum er 

tiltekið að sleppa eigi þátttakanda ef svör vantar við fjórum eða fleiri 

fullyrðinganna (Radloff, 1977). Við framkvæmd þessarar rannsóknar 

vantaði eitt og eitt svar í sumum kvörðum hjá nokkrum þátttakendum. Í 

stað þess að afskrifa alveg öll svör þeirra við alla kvarðana þá voru þeir 

kvarðar notaðir þar sem viðkomandi hafði svarað öllum fullyrðingum 

kvarðans. 

Öll gögn og upplýsingar sem fengnar voru til úrvinnslu voru nafnlaus 

og var alls trúnaðar gætt.  
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Rannsóknarsnið 

Niðurstöður þátttakenda voru greindar eftir því hvort foreldrar þeirra væru 

giftir, væru í sambúð, væru fráskildir eða hvort viðkomandi þátttakandi 

hafi verið alinn upp af einstæðu foreldri. 

Gerður var samanburður á milli hópa eftir hjúskaparstöðu foreldra 

óháð kyni og einnig háð kyni. 

 

 

Niðurstöður 

 

Góð fylgni er á milli kvarðana fjögurra, Kvarði andlegrar vellíðunar 

(ABS), Þunglyndiskvarði til faraldsfræðirannsókna (CES-D), Þunglyndis 

kvíða og streitu kvarðinn (DASS) og Þunglyndiskvarði til notkunar á 

sjúkrahúsum (HADS), eins og sjá má í töflu 3. ABS kvarðinn tengist 

hinum þremur kvörðunum neikvætt sem er skiljanlegt í ljósi þess að 

kvarðinn er að mæla andlega vellíðan og að hærra skor merkir meiri 

andleg vellíðan á meðan hátt skor á hinum merkir meira þunglyndi, kvíða 

eða streitu. Jákvæð fylgni er á milli allra kvarðanna sem mæla þunglyndi.  

Tafla 3. Fylgni milli þeirra kvarða sem notaðir voru í rannsókninni. 

Kvarðar ABS CES-D DASS HADS 

ABS - -0,58 * -0,70 * -0,71 * 

CES-D  - 0,73 * 0,66 * 

DASS   - 0,78 * 

HADS    - 

* p < 0,01 

 

Þunglyndi 

Börn fráskilinna foreldra og börn einstæðra foreldra voru frekar þunglynd 

en börn giftra eða börn foreldra í sambúð á þunglyndishluta DASS (t(56) = 

-2,1 p < 0,05) og HADS (t(57) = -2,3 p < 0,05). Á CES-D kvarðanum voru 

börn giftra frekar þunglynd en börn foreldra í sambúð (t(213) = -2,3 p < 

0,05). Börn einstæðra foreldra voru frekar þunglynd en börn foreldra í 
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sambúð (t(48) = -2,1 p < 0,05).  Ekki reyndist munur á þunglyndi fyrir 

börn fráskilinna á CES-D kvarðanum. 

 Á þunglyndishluta HADS voru börn einstæðra foreldra frekar 

þunglynd en börn foreldra í sambúð (t(51) = -2,1 p < 0,05). Börn 

fráskilinna foreldra voru síður þunglynd heldur börn giftra DASS (t(228) = 

-2,7 < 0,05). 

Fyrir þunglyndishluta DASS voru stúlkur fráskilinna síður þunglyndar 

en stúlkur einstæðra foreldra (t(39) = -2,1 p < 0,05). Stúlkur giftra foreldra 

voru frekar þunglyndar en stúlkur fráskilinna (t(136) =-2,9 p < 0,05) (sjá 

töflu 5). Ekki kom fram munur á þunglyndi hjá drengjum eftir 

hjúskaparstöðu foreldra. 

Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik þunglyndis eftir hjúskaparstöðu foreldra. 

Meðaltöl og staðalfrávik 

Hjúskaparstaða DASS  CES-D HADS  

Sambúð 3,2  (3,9) 

N = 27 

2,5  (3,0) * 

N = 25 

2,8  (2,4) * 

N = 28 

Gift 4,9  (6,4) * 

N = 196 

4,2  (5,4) * 

N = 190 

3,3  (3,2) 

N = 193 

Fráskilin 2,9  (3,5) * 

N = 34 

3,1  (4,0) 

N = 34 

2,6  (2,7) * 

N = 34 

Einstætt for. 6,5  (8,0) * 

N = 24 

5,4  (5,9) * 

N = 25 

4,6  (3,8) * 

N = 25 

* p < 0,05 

 

Kvíði 

Börn fráskilinna og einstæðra foreldra voru ekki kvíðnari en börn giftra 

foreldra og foreldra í sambúð. Engin munur var á kvíða hjá drengjum og 

stúlkum giftra foreldra og foreldra í sambúð. Stúlkur giftra foreldra og 

foreldra í sambúð voru kvíðnari en stúlkur fráskilinna og einstæðra 

foreldra samkvæmt DASS (t(176) = 2,1 p < 0,05). Ekki fannst munur á 

kvíða hjá drengjum í sömu hópum.  

 Stúlkur fráskilinna og einstæðra foreldra voru kvíðnari en drengir á 

kvíðahluta HADS (t(56) = -2,5 p < 0,05).  

Drengir fráskilinna voru síður kvíðnir en stúlkur á kvíðahluta HADS 

(t(17) = 2,5 p < 0,05). Drengir foreldra í sambúð voru kvíðnari en drengir 
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giftra á kvíðahluta DASS (t(80) = 2,4 p < 0,05) og HADS (t(81) = 2,0 p < 

0,05). Stúlkur giftra voru kvíðnari en stúlkur einstæðra á kvíðahluta DASS 

(t(134) = 2,3 p < 0,05).  

Á kvíðahluta HADS voru stúlkur kvíðnari en drengir óháð 

hjúskaparstöðu foreldra (t(280) = -1,1 p < 0,01). 

 

Tafla 5. Meðaltöl og staðalfrávik karla og kvenna eftir hjúskaparstöðu foreldra. 

Meðaltöl og staðalfrávik 

 Karlar Konur 

Hjúskaparstaða HADS  

kvíði 

DASS  

kvíði 

DASS 

þunglyndi 

DASS 

kvíði 

HADS 

kvíði 

Giftir/Sambúð 5,0  (3,3) 

N = 83 

3,5  (4,3) 

N = 82 

4,2  (5,9) 

N = 138 

3,4  (4,1) * 

N = 137 

5,6  (3,5) 

N = 137 

Fráskildir/Einstæðir 4,0  (2,9) * 

N = 16 

3,2  (3,9) 

N = 16 

4,4  (6,4) 

N = 41 

2,3  (2,3) * 

N = 41 

6,6  (3,7) * 

N = 42 

Sambúð 7,3  (3,2) * 

N = 7 

7,5  (10,9) * 

N = 6 

2,8  (3,5) 

N = 21 

3,2  (3,2) 

N = 21 

5,9  (2,9) 

N = 21 

Gift 4,8  (3,2) * 

N = 76 

3,2  (3,3) * 

N = 76 

4,5  (6,2) * 

N = 117 

3,4  (4,2) * 

N = 116 

5,6  (3,6) 

N = 116 

Fráskilin 3,8  (2,9) * 

N = 12 

2,2  (2,7) 

N = 12 

2,4  (2,0) * 

N = 21 

2,6  (2,5) 

N = 21 

6,3  (3,9) * 

N = 21 

Einstætt for. 4,8  (3,3) 

N = 4 

6,0  (5,9) 

N = 4 

6,5  (8,6) * 

N = 20 

2,0  (2,1) * 

N = 20 

6,8  (3,5) 

N = 21 

Óháð 4,8  (3,2) * 

N = 102 

3,4  (4,2) 

N = 101 

4,2  (6,0) 

N = 180 

3,2  (3,8) 

N = 179 

5,9  (3,6) * 

N = 180 

* p < 0,05  

 

Aðrar niðurstöður 

Áhrif fjölda systkina voru, að þeir sem áttu færri systkini voru meira 

stressaðir samkvæmt streituhluta DASS (t(123) = 2,4 p < 0,05) og DASS 

(t(123) = 2,8 p < 0,05).  

Börn sem ólust upp á heimili með stjúpmóður voru minna þunglynd á 

þunglyndishluta HADS (t(280) = -3,1 p < 0,05). Andleg vellíðan þeirra var 

líka meiri samkvæmt ABS (t(280) = 3,7 p < 0,05). Enginn slíkur munur 

kom fram hjá börnum sem ólust upp með stjúpföður. 
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Börn sem bjuggu með afa sínum eða ömmu á uppvaxtarárum voru 

kvíðnari en þau sem gerðu það ekki. Munurinn kom fram á kvíðahluta 

HADS (t(283) = 2,1 p < 0,05). 

Aðrar fjölskylduaðstæður höfðu ekki áhrif.   

 

Tafla 6. Meðaltöl og staðalfrávik eftir fjölskylduaðstæðum á uppvaxtarárum. 

Meðaltöl og staðalfrávik 

Fjölskyldu-

aðstæður 

 DASS 

streita 

DASS 

heild 

HADS 

þunglyndi 

HADS 

kvíði 

ABS 

Fjöldi 

systkina  

á heimili 

1-2 7,4  (5,9) * 

N = 98 

15,3  (13,3) * 

N = 98 

3,3  (3,2) 

N = 98 

5,5  (3,5) 

N = 98 

7,4  (2,1) 

N = 97 

3< 4,4  (5,4) * 

N = 27 

8,4  (10,6) * 

N = 27 

2,3  (2,5) 

N = 28 

4,6  (3,7) 

N = 29 

7,9  (1,8) 

N = 29 

Stjúpmóðir 

á heimili 

Já 4,8  (6,3) 

N = 4 

8,3  (8,3) 

N = 4 

1,3  (1,3) * 

N = 4 

4,8  (5,7) 

N = 4 

8,5  (0,6) * 

N = 4 

Nei 7,5  (6,8) 

N = 276 

15,1  (14,6) 

N = 272 

3,3  (3,2) * 

N = 278 

5,5  (3,5) 

N = 280 

7,4  (2,2) * 

N = 278 

Afi eða 

amma 

á heimili 

Já 7,8  (6,6) 

N = 45 

17,0  (15,6) 

N = 44 

3,8  (2,8) 

N = 44 

6,5  (3,6) * 

N = 46 

7,2  (2,1) 

N = 46 

Nei 7,3  (6,9) 

N = 236 

14,6  (14,3) 

N = 233 

3,2  (3,2) 

N = 239 

5,3  (3,5) * 

N = 239 

7,4  (2,2) 

N = 237 

* p < 0,05
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Umræða 

 
Í rannsókn þessari var lagt upp með að athuga muninn á háskólanemum 

eftir því hvort foreldrar þeirra hefðu verið giftir á uppvaxtarárum 

nemendanna, hvort foreldrar þeirra hefðu skilið, hvort þeir hefðu verið í 

óvígðri sambúð eða hvort nemendurnir hefðu verið aldir upp af einstæðu 

foreldri. Markmiðið var að bera nemendurna saman út frá eftirtöldum 

röskunum: þunglyndi, kvíða, streitu og andlegri vellíðan. Munur kom fram 

á milli hópa eftir kyni og þunglyndi, kvíða, streitu og andlegri vellíðan. 

Engar niðurstöður voru afgerandi. Flestar rannsóknir á þessu sviði sýna að 

tölfræðilegur munur á milli hópa hjá börnum fráskilinna fyrir andlega 

vellíðan, þunglyndi, streitu og kvíða er yfirleitt mjög lítill. (Amato og 

Booth, 1991).  

Tilgátur fengu stuðning að hluta. Börn fráskilinna hefðu samkvæmt 

tilgátu átt að vera með meira þunglyndi, kvíða, streitu og andlega vanlíðan 

en börn giftra, börn sambúðarforeldra og börn einstæðra foreldra. Sú var 

ekki raunin, heldur voru börn fráskilinna með minna þunglyndi og kvíða 

en hinir hópanir. Ekki fannst munur fyrir streitu og andlega vanlíðan. 

Einnig voru börn einstæðra foreldra ekki með meira þunglyndi, kvíða, 

streitu eða andlega vanlíðan en börn giftra eða þeirra sem áttu foreldra í 

sambúð. Þetta styður aðaltilgátu. Andleg vanlíðan hjá börnum einstæðra 

foreldra er svipuð og hjá öðrum háskólanemum óháð hjúskaparstöðu 

foreldra. 

Þar sem niðurstöður voru ekki ótvíræðar og enginn einn hópur var með 

meira þunglyndi, kvíða, streitu eða andlega vanlíðan en hinir er hægt að 

álykta að áhrif þess að foreldrar voru giftir eða í sambúð, fráskildir eða  

einstæðir sé ekki afgerandi þáttur. Það að vera alinn upp af einu foreldri 

hafði engin langtímaáhrif á viðkomandi. 

Þunglyndi á milli hópa óháð kyni sýnir að börn einstæðra foreldra eru 

með meira þunglyndi en börn fráskilinna og börn foreldra í sambúð. 

Þunglyndiseinkennin eru reyndar ekki alvarleg og falla innan eðlilegra 

marka. Þessar niðurstöður eru ekki á þann veg sem búast mátti við, 
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allavega ekki þegar horft er til þunglyndis hjá börnum einstæðra og 

fráskilinna. Börn einstæðra foreldra eru þunglyndari en börn foreldra í 

sambúð. Það er í samræmi við fyrri rannsóknir en ekki í samræmi við 

tilgátur þessarar rannsóknar. Þær tilgátur voru að börn einstæðra myndu 

ekki vera frábrugðin börnum giftra eða sambúðarforeldra með tilliti til 

þunglyndis, kvíða, streitu og andlegrar vellíðunar. Það sem vekur áhuga er 

að börn einstæðra skuli vera þunglyndari en börn fráskilinna. Ástæða fyrir 

þessu gæti verið að skilnaður foreldra þeirra hafi verið lítill streituvaldur 

og lítið um árekstra á milli þeirra í kjölfar skilnaðar. Börn fráskilinna í 

þeim tilvikum eru þar með ekki mjög frábrugðin þeim sem bjuggu hjá 

báðum foreldrum, eins og sumar rannsóknir hafa sýnt (Amato og Booth, 

1991). Börn giftra eru minna þunglynd en börn skilnaðar- og 

sambúðarforeldra. Þetta er ekki í samræmi við fyrri rannsóknir. Gæti 

skýrst að einhverju leyti af hjónabandi foreldra þeirra. Andleg vellíðan 

reyndist minni hjá þeim sem lýstu hjónabandi foreldra sinna sem 

óhamingjusömu en hjá þeim sem sögðu það vera hamingjusamt (Amato og 

Booth, 1991).  

Rannsóknir hafa sýnt að yfir helmingur háskólanema telur sig vera 

þunglynda eftir að háskólanám þeirra hófst. Aðallega vegna álags, 

peningavandræða og erfiðleika í sambandi (Dixon og Kurpius, 2008). 

Börn einstæðra og fráskilinna foreldra fara síður í nám.  .Háskólanemar 

eru því kannski ekki hentugasta úrtakið til að rannsaka börn einstæðra 

foreldra. Samt sem áður hafa aðrar rannsóknir fundið mun á þunglyndi og 

andlegri vanlíðan hjá háskólanemum fyrir börn fráskilinna og giftra 

(Jónsson, 2000).  

Flestar rannsóknir sýna að ef einungis annað foreldrið er til staðar þá 

nær það foreldri ekki að viðhalda aga eða vera fyrirmynd fyrir barn sitt. Í 

þessari rannsókn kom ekki fram neinn munur á milli kynja ef einstæða 

foreldrið var af gagnstæðu kyni. Enda hafa rannsóknir sýnt að ekki skiptir 

máli fyrir langtímaáhrif uppeldis hvort foreldrið sé af sama kyni og barnið 

(Downey og Powell, 1993). 

Það hefur einnig mikil áhrif á börn einstæðra foreldra og fráskilinna að 

fjárhagsleg staða þeirra sé verri en hjá börnum giftra eða í sambúð. Þessi 

rannsókn tekur ekki fyrir fjárhag eða stöðu fyrir og eftir fráskilnað. Lakari 
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fjárhagur barna fráskilinna og einstæðra foreldra hefur takmörkuð áhrif á 

tækifæri þessara barna til náms. Hérlendis ganga flest börn í 

almenningsskóla og fá sömu menntun óháð fjárhag foreldra. Flestir geta 

líka farið í háskólanám hérlendis ólíkt því sem tíðkast í Bandaríkjunum þar 

sem öll framhaldsmenntun er mjög dýr. 

Að lokum þá stóðust tilgátur í meginatriðum og færir rannsóknin rök 

fyrir að börn einstæðra foreldra, hvort sem foreldrið er einstætt er vegna 

skilnaðar eða annars, njóti ekki síðra uppeldis en börn sem búa hjá báðum 

foreldrum á uppvaxtarárum sínum. 
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Viðauki 1 Töflur 
 

Tafla 7. Skor á DASS kvarðanum eftir hjúskaparstöðu foreldra og kyni þátttakenda. 

Þunglyndis, Kvíða og Streitukvarðinn  

Meðaltöl og staðalfrávik 

Úrtak Þunglyndi Kvíði Streita 

 Karlar Konur Heild Karlar Konur Heild Karlar Konur Heild 

Sambúð 

N=29 

4,8 

(5,0) 

2,8 

(3,5) 

3,2 

(3,9) 

7,5 

(10,9) 

3,2 

(3,2) 

4,1 

(5,8) 

11,0 

(7,9) 

6,5 

(5,6) 

7,6 

(6,4) 

Skilnaður 

N=34 

2,8 

(3,4) 

2,4 

(2,0) 

2,9 

(3,4) 

2,2 

(2,7) 

2,6 

(2,5) 

2,6 

(2,6) 

4,6 

(6,3) 

7,3 

(5,7) 

6,8 

(6,4) 

Gift 

N=196 

5,5 

(6,7) 

4,5 

(6,2) 

4,9 

(6,4) 

3,2 

(3,3) 

3,4 

(4,2) 

3,3 

(3,9) 

6,8 

(6,0) 

7,5 

(7,5) 

7,3 

(7,0) 

Einst. for. 

N=25 

6,7 

(5,1) 

6,5 

(8,6) 

6,5 

(8,0) 

6,0 

(5,9) 

2,0 

(2,1) 

2,6 

(3,2) 

9,0 

(9,5) 

9,4 

(7,5) 

9,3 

(7,5) 

 

 

 

 

Tafla 8. Skor á CES-D kvarðanum eftir hjúskaparstöðu foreldra og kyni þátttakenda. 

Þunglyndiskvarði til faraldsfræðirannsókna 

Meðaltöl og staðalfrávik 

 Þunglyndi  

 Karlar Konur Heild  

Sambúð 

N=29 

12,9 

(7,6) 

10,2 

(8,0) 

10,8 

(7,9) 

 

Skilnaður 

N=34 

8,2 

(5,9) 

8,9 

(5,7) 

9,1 

(6,4) 

 

Gift 

N=196 

11,3 

(7,5) 

10,1 

(8,5) 

10,8 

(8,4) 

 

Einst. for. 

N=25 

17,5 

(9,1) 

12,1 

(8,7) 

13,0 

(8,8) 
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Tafla 9. Skor á ABS kvarðanum eftir hjúskaparstöðu foreldra og kyni þátttakenda. 

Kvarði Andlegrar Vellíðunar 

Meðaltöl og staðalfrávik 

Andleg Vellíðan 

 Karlar Konur Heild 

Sambúð 

N=29 

7,4 

(2,7) 

11,8 

(18,6) 

10,8 

(16,3) 

Skilnaður 

N=34 

7,5 

(2,2) 

7,5 

(1,9) 

7,3 

(2,2) 

Gift 

N=196 

7,3 

(2,2) 

7,6 

(2,3) 

7,5 

(2,3) 

Einstætt foreldri 

N=25 

6,3 

(2,9) 

6,7 

(2,7) 

6,6 

(2,7) 

 

 

 

 

Tafla 10. Skor á HADS kvarðanum eftir hjúskaparstöðu foreldra og kyni þátttakenda. 

Þunglyndiskvarði til notkunar á sjúkrahúsum 

Meðaltöl og staðalfrávik 

 Þunglyndi Kvíði Andleg Vanlíðan 

 Karlar Konur Heild Karlar Konur Heild Karlar Konur Heild 

Sambúð 3,4 

(3,0) 

2,5 

(2,2) 

2,8 

(2,4) 

7,3 

(3,2) 

5,9 

(2,9) 

6,2 

(3,0) 

10,7 

(5,3) 

8,4 

(4,7) 

9,0 

(4,9) 

Skilnaður 2,2 

(3,2) 

2,6 

(2,2) 

2,6 

(2,7) 

3,8 

(2,9) 

6,3* 

(3,9) 

5,6 

(3,9) 

5,9 

(5,6) 

8,9 

(5,4) 

8,3 

(6,0) 

Gift 3,4 

(3,4) 

3,2 

(3,1) 

3,3 

(3,2) 

4,8 

(3,2) 

5,6 

(3,6) 

5,3 

(3,5) 

8,0 

(5,7) 

8,8 

(6,2) 

8,6 

(6,0) 

Einst.For. 5,5 

(1,0) 

4,4 

(4,2) 

4,6 

(3,8) 

4,8 

(3,3) 

6,8 

(3,5) 

6,4 

(3,5) 

10,3 

(3,8) 

11,2 

(6,9) 

11,0 

(6,4) 
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Viðauki 2 Lýðfræðilegar spurningar 
 

Lýðfræðilegar spurningar 
 

1) Aldur:  _____ 
 

2) Kyn:  _______ 
 

3) Fjölskyldu staða á uppvaxta árum (aldur frá 0-16 ára)? 
Vinsamlegast dragið hring utan um það sem á við. 

a. Foreldrar skráðir í sambúð  
b. Foreldrar eru fráskildir 
c. Foreldrar eru í óvígðri sambúð 
d. Foreldrar eru gift 
e. Einstæður foreldri 

i. Alin(n) upp af móður 
ii. Alin(n) upp af föður 
iii. Annað ef já þá hvaða, t.d alinn upp af ömmu og afa 

 
______________________________________________________
_____ 
 
______________________________________________________
_____ 

 
4) Fjöldi systkina á heimilinu á uppvaxta árum (0-16 ára)?  

___________ 
 
 

6)    Heimilisaðstæður á uppvaxtarárum (dragðu hring utan um það 
sem á við). 

 
 Já Nei 
Líffræðileg móðir 1 2 

Líffræðilegur  faðir 1 2 

Stjúpmóðir 1 2 

Stjúpfaðir 1 2 

Fóstur foreldrar 1 2 

Systkini 1 2 

Amma og Afi  1 2 

Aðrir ættingjar 1 2 

Aðrir en ættingjar 1 2 
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Viðauki 3 Þunglyndiskvarði til faraldsfræðirannsókna 

 

 



 34

Viðauki 4 Þunglyndis, Kvíða og Streitukvarðinn 
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Viðauki 5 Kvarði Andlegrar Vellíðunar 
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Viðauki 6  Þunglyndiskvarði til notkunar á sjúkrahúsum

Vinsamlega strikaðu undir það svar, 
sem við á fyrir síðustu viku. 
 
Ég er uppspennt(ur) og 
taugastrekkt(ur): 
Næstum alltaf 
Oft 
Öðru hvoru, stundum 
Alls ekki 
 
Ég nýt þess enn, sem ég var vön (vanur) 
að gera: 
Ábyggilega eins mikið 
Ekki alveg eins mikið 
Aðeins að litlu leyti 
Varla nokkuð 
 
Ég fæ einhvers konar 
hræðslutilfinningu eins og eitthvað 
hræðilegt sé að fara að gerast: 
Alveg örugglega og oft slæma 
Já, en ekki svo slæma 
Að litlu leyti, en ég hef ekki áhyggjur af 
því 
Alls ekki 
 
Ég get hlegið og séð það skoplega í 
kringum mig: 
Eins mikið og áður 
Ekki alveg eins mikið núna 
Ábyggilega ekki eins mikið núna 
Alls ekki 
 
Áhyggjur fara í gegnum hugann: 
Svo til stöðugt 
Mjög oft 
Öðru voru, en ekki svo oft 
Aðeins stöku sinnum 
 
Ég er kát(ur): 
Alls ekki 
Ekki oft 
Stundum 
Svo til alltaf 
 
Ég get setið róleg(ur) og slappað af: 
Alltaf 
Yfirleitt 
Ekki oft 
Alls ekki 
 
Ég er seinni til hugsana og verka: 
Næstum alltaf 
Mjög oft 
Stundum 
Alls ekki 

 
Ég finn til hræðslukenndar, fæ 
óróleikatilfinningu í magann: 
Alls ekki 
Öðru hvoru 
Nokkuð oft 
Mjög oft 
 
Ég hef misst áhugann á því hvernig ég 
lít út: 
Alveg örugglega 
Ég hirði ekki um mig eins og ég ætti að 
gera 
Kannski hirði ég ekki um mig eins og ég 
ætti 
Ég hirði jafn vel um mig og áður 
 
Ég er óróleg(ur), eins og ég þurfi alltaf 
að vera að aðhafast eitthvað: 
Mjög mikið 
Þó nokkuð mikið 
Ekki svo mjög 
Alls ekki 
 
Ég hlakka til þess sem framundan er: 
Eins mikið og áður 
Eitthvað minna en áður 
Örugglega minna en áður 
Eiginlega alls ekki 
 
Ég fæ skyndileg ofsahræðsluköst: 
Mjög oft 
Nokkuð oft 
Ekki mjög oft 
Alls ekki 
 
Ég get notið góðrar bókar eða 
skemmtilegs efnis í útvarpi eða 
sjónvarpi: 
Oft  
Stundum 
Ekki oft 
Mjög sjaldan 
 
 
Athugaðu nú hvort þú hafir svarað 
öllum spurningunum. 
 
Þökkum samvinnuna! 


