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Útdráttur 

 

Samskipti unglinga hafa verið mikið rannsökuð í gegnum árin sérstaklega með tilliti til 

neikvæðs jafningjaþrýstings sem leiðir oftar en ekki til áhættuhegðunar. Áhrif jafningja hafa 

einnig verið rannsökuð með tilliti til upplifunar unglingsstúlkna á eigin sjálfi og líkamsímynd. 

Í þessari samantekt er sérstaklega skoðað hvort unglingsstúlkur á aldrinum 11-18 ára séu 

móttækilegar fyrir jafningjaþrýstingi og hvaða áhrif hann getur haft í för með sér.   

Sjálfsmynd unglingsstúlkna er viðkvæm og vegna sterkra tengsla þeirra við jafningja, 

skipta skoðanir þeirra miklu máli. Því eru unglingsstúlkur tilbúnar að snúa baki við eigin 

gildum til þess eins að samræmast ákveðinni ímynd sem viðgengst innan jafningjahópsins. 

Gagnrýni jafningja hvað varðar útlit unglingsstúlkna hefur mikil áhrif á neikvæða 

líkamsímynd þeirra og upplifa stúlkur oft mikinn þrýsting til að líta út á ákveðinn hátt. Vegna 

þessara áhrifa þróa þær oft með sér átraskanir til þess að ná settum markmiðum. 

Unglingsstúlkur eru í hættu á að þróa með sér kvíða þar sem þær óttast neikvætt álit jafningja 

sinna.   

Niðurstöður rannsókna sýna fram á að jafningjar hafa mikil áhrif á hegðun 

unglingsstúlkna og hefur áhættuhegðun þeirra aukist til muna undanfarin ár eins og áfengis- 

og vímuefnanotkun. Hins vegar hefur dregið úr reykingum meðal unglingsstúlkna þrátt fyrir 

félagslegt gildi þeirra. Kynhegðun unglingsstúlkna hefur breyst með tímanum og stunda þær 

nú frekar óábyrgt kynlíf sem meðal annars má rekja til óbeins jafningjaþrýstings.  

 

 

Lykilorð; sjálfsmynd, unglingsstúlkur, sjálfsvirðing, jafningjar og jafningjaþrýstingur. 
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Abstract  

Relations between teenagers have been the subject of many studies, particularly with respect 

to negative peer pressure, which more often than not leads to risk behaviour. Peer influence, 

as a factor in how teenage girls perceive their identity and body image, has also been studied.  

In this academic summary the focus is on finding out if teenage girls between the ages of 11 

and 18 are much influenced by peer pressure, and, if so, in what way. 

Research has shown that the self-image of teenage girls is fragile and the opinions of 

their peers has a great influence on them, largely because of the strong bond that exist 

between teenage girls and their peers. Therefore teenage girls seem to be ready to turn against 

their own values in order to fit into a certain image that is accepted within the peer group.  

Criticism of peers, regarding the appearance of teenage girls, has a great negative influence on 

their perception of themselves, and makes them feel as if they must conform to a certain 

appearance. This negative influence can increase the risk of teenage girls developing eating 

disorders in order to reach their goal of a certain appearance, and anxiety disorders where they 

fear the negative opinions of their peers. 

Risk behaviour of teenage girls, such as smoking, the use of alcohol and narcotics, and 

sexual behaviour, is much influenced by their peers. Therefore it is important to support 

teenage girls in developing a good self-image in order to decrease negative influences of their 

peers. 

 

 

 

Keywords: self-concept, adolescent girls, self-esteem, peers and peer pressure.  
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Inngangur 

 

Unglingsárin eru talin vera einn mikilvægasti þroskatími einstaklings þar sem andlegar, 

líkamlegar og félagslegar breytingar eiga sér stað. Samskipti unglinga hafa vakið mikla 

athygli og verið mikið rannsökuð í gegnum árin. Á þessum árum byrjar unglingurinn að 

skilgreina sig sem einstakling og leitar eftir auknu sjálfstæði frá foreldrum. Í kjölfarið sækir 

hann meira í félagsskap vina og jafningja. Að vera hluti af jafningjahóp er talið vera eitt 

mikilvægasta verkefnið sem unglingurinn fæst við. Með því að tilheyra hópi jafningja eflist 

félagsþroskinn og sjálfstraustið eykst, auk þess sem jafningjasambönd hjálpa unglingnum að 

skilja hvernig heimurinn virkar fyrir utan fjölskylduna.  

Óskráðar reglur innan jafningjahóps fela í sér að einstaklingar innan hópsins hafa 

sömu gildi og viðmið gagnvart útliti og hegðun. Unglingsstúlkur eru viðkvæmar fyrir 

gagnrýni og eru því oft áhrifagjarnar, en viðurkenning jafningjahópsins er þeim afar 

mikilvæg. Álit jafningjanna hefur því oft mikil áhrif á sjálfsmynd og sjálfsvirðingu þeirra.  

Jafningjaþrýstingur er einn þáttur samskipta sem er talinn hafa mikil áhrif á þroska og 

upplifun unglingsins af sjálfum sér. Hann getur ýmist verið jákvæður eða neikvæður. Sem 

dæmi um jákvæðan þrýsting má nefna hvatningu um heilbrigt líferni og skynsamar ákvarðanir 

um framtíðina. Neikvæður jafningjaþrýstingur getur haft alvarleg áhrif á líf unglingsins þar 

sem þrýstingur sem þessi, leiðir oftar en ekki til slæmrar ákvarðanatöku sem setur mark sitt á 

framtíðina. Hann tengist iðulega áhættuhegðun svo sem vímuefnaneyslu, óábyrgu kynlífi og 

átröskunum. Neikvæðar upplifanir geta haft áhrif á sjálfsmynd, líkamsímynd og geðheilbrigði 

unglingsins. Neikvæður jafningjaþrýstingur hefur verið meira rannsakaður gegnum árin 

heldur en jákvæður jafningjaþrýstingur (Walker og Bean, 2009).  
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Höfundar þessarar fræðilegu samantektar hafa áhuga á að skoða þær þroskabreytingar 

sem unglingsstúlkur verða fyrir og þá sérstaklega með tilliti til áhrifa frá jafningjum. Það er 

tilfinning höfunda að stór hluti unglingsáranna einkennist af lélegri sjálfsmynd, erfiðleikum 

með að skilgreina sjálfa sig og mikilli löngun að tilheyra hópi jafningja. Það þarf að hvetja 

unglingsstúlkur til þess að meta sjálfan sig meira, fá þær til að standa fast á sínum skoðunum, 

byggja þær upp þannig að þær þori að vera eins og þær eru og vera óhræddar við álit annarra. 

Markmiðið með þessari fræðilegu samantekt er að skoða áhrif jafningja á hegðun og 

þroska unglingsstúlkna á aldrinum 11-18 ára. Til þess að öðlast meiri skilning á þessu 

viðfangsefni voru lagðar fram tvær rannsóknarspurningar sem hafðar voru að leiðarljósi.  

o Eru unglingsstúlkur móttækilegar fyrir jafningjaþrýstingi? 

o Hver eru áhrif jafningjaþrýstings á unglingsstúlkur? 

 

Skilgreiningar á hugtökum 

 

Áhættuhegðun 

Áhættuhegðun (risk behavior) unglinga er skilgreind hegðun unglings sem getur valdið 

honum sjálfum eða öðrum skaða núna eða í framtíðinni (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2008).„ Sem dæmi má nefna þegar unglingurinn virðir ekki útivistartíma, neytir áfengis eða 

annarra vímuefna, vanrækir nám sitt, fremur auðgunarglæpi (s.s. innbrot, skemmdarverk, 

þjófnað), reynir sjálfsvíg, beitir aðra ofbeldi eða stundar vændi“ (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2008). 
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Jafningjaáhrif 

Jafningjaáhrifum (peer influence) hefur verið lýst sem fyrirbæri sem einkennist af vali og 

félagsmótun unglinga. Unglingar kanna gildi og viðmið jafningjahópsins og ákveða út frá því 

hvaða hegðun þau muni tileinka sér í þeim tilgangi að öðlast virðingu jafningja (Brechwald og 

Prinstein, 2011). 

 

Jafningjar 

Jafningjar (peers) eru einstaklingar sem deila sömu hlutverkum, áhugamálum, eru á sama 

aldri og þroskaskeiði (Santrock, 2010). Þeir mynda litla hópa frá þremur og upp í tíu 

einstaklinga sem eyða miklum tíma saman. Rannsóknir hafa sýnt fram á að jafningjar svipa til 

hvors annars í aldri, kyni, kynþætti, áhugamála og félaglegri stöðu (Dolgin, 2011).  

 

Jafningjaþrýstingur 

Jafningjaþrýstingur (peer pressure) hefur mikið verið rannsakaður í gegnum árin og þá 

aðallega með tilliti til áhrifa á hegðun unglinga. Hugtakið hefur verið skilgreint á eftirfarandi 

hátt: „ þegar fólk á þínum aldri hvetur þig til að gera hluti eða hindra þig í að gera hluti, sama 

hvort þú viljir það eða ekki“ (Santor, Messervey og Kusumakar, 2000). Jafningjaþrýstingur 

getur því haft jákvæðar og neikvæðar afleiðingar á unglinginn. Jafningjar geta hvatt 

unglinginn til þess að taka þátt í óviðeigandi hegðun til dæmis fíkniefnaneyslu en einnig hvatt 

unglinginn til þess að taka þátt í uppbyggjandi hegðun svo sem íþróttaiðkun (Dolgin, 2011). 

 

Líkamsímynd 

Líkamsímynd (body image) er upplifun einstaklings á eigin líkama, það er stærð, lögun, útlit 

og virkni líkama og líkamshluta. Líkamsímynd hefur bæði vitsmunalega og tilfinningalega 

hlið. Vitsmunaleg upplifun er þekking á því hvernig líkaminn virkar og tilfinningaleg upplifun 
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felur í sér skynjun á líkamanum eins og sársauka, vellíðan og þreytu. Hugtakið líkamsímynd 

nær yfir þau viðhorf, bæði meðvituð og ómeðvituð sem einstaklingur hefur um sjálfan sig. 

Föt, snyrtivörur, hárgreiðsla, skartgripir og aðrir hlutir sem eru mikilvægir fyrir einstaklinginn 

eru hluti af líkamsímynd hans (Berman, Snyder, Kozier og Erb, 2008). 

 

Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd (self-concept) er vitsmunalegur skilningur og mat einstaklingsins á sjálfum sér, 

það er hugmynd og upplifun á eigin sjálfi (Dolgin, 2011). Sjálfsmynd er hugtak sem nær yfir 

allar sjálfsskynjanir, það er; útlit, gildi og trú sem hefur áhrif á hegðun einstaklingsins. Þetta 

er flókin hugmynd sem hefur áhrif á hvernig einstaklingurinn talar, hugsar, kemur fram við 

aðra og hegðar sér. Eiginleikar hans til þess að gefa af sér og þiggja frá öðrum, elska og vera 

elskaður af öðrum, taka ákvarðanir og sveigjanleiki eru einnig hluti sjálfsmyndar. Jákvæð 

sjálfsmynd er mikilvæg fyrir geðheilsu og líkamlega heilsu. Einstaklingur með jákvæða 

sjálfsmynd á auðveldara með að vera í nánum samböndum og stendur betur að vígi gagnvart 

geðrænum vandamálum og líkamlegum sjúkdómum (Berman o.fl. 2008).  

 

Sjálfsvirðing 

Sjálfsvirðing (self-esteem) er hluti af sjálfsmynd og vísar til þess hvernig einstaklingnum líður 

með sjálfan sig (Dolgin, 2011). Eigin upplifun á því hversu mikils virði hann sé, það er mat 

hans á eiginleikum og getu samanborið við aðra og þá fyrirmynd sem hann hefur. Ef 

sjálfsvirðing einstaklingsins uppfyllir ekki þessar kröfur getur það valdið lélegri sjálfsmynd. 

Það eru til tvær tegundir af sjálfsvirðingu, heildar sjálfsvirðing (global self-esteem) og sértæk 

sjálfsvirðing (specific self-esteem). Heildar sjálfsvirðing felur í sér upplifun einstaklingsins á 

sjálfum sér sem einni heild og sértæk sjálfsvirðing er upplifun hans á ákveðnum hluta af 

sjálfum sér (Berman o.fl. 2008). 
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 Unglingsárin  

Unglingum er skipt niður í hópa eftir aldri og eru snemm unglingsár miðuð við aldurinn 10-14 

ára, mið unglingsár 14-17 ára og síðbúin unglingsár 17-21 árs (Steinberg, 2011). 
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Aðferð  

 

Við gerð þessarar fræðilegu úttektar var stuðst við gagnasöfnin Google scholar, Pubmed, Web 

of science, Medline og EbscoHost. Einnig voru notaðar heimildir af bókasöfnum og úr 

heimildaskrám annarra heimilda. Leitast var við að skoða nýjustu rannsóknir bæði á íslensku, 

norsku og ensku. Lykilorðin sem notuð voru við heimildaleitina voru; sjálfsmynd (self-

concept), unglingsstúlkur (adolescent girls), sjálfsvirðing (self-esteem), jafningjar (peers) og 

jafningjaþrýstingur (peer pressure). Aldurinn sem heimildaleitin var miðuð við var 11-18 ára 

og áhersla var lögð á stúlkur fremur en drengi. Heimildir voru í upphafi flokkaðar eftir 

fyrirsögnum, útdrætti og inngangi og í kjölfarið voru margar greinar útilokaðar þar sem 

innihald þeirra átti ekki við rannsóknarspurningar verkefnisins. Við gerð þessa verkefnis var 

notast við átta bækur, þrjár rannsóknarskýrslur og 48 greinar.  

 

  



7 
 

 
 

Jafningjahópur  

 

Þegar börn komast á unglingsaldur er algengt að þau fjarlægist foreldra sína og öðlast meira 

sjálfstæði (Walker og Bean, 2009). Þegar þessar breytingar eiga sér stað hefur unglingurinn 

oft ekki nægilegan þroska til að takast á við þessar nýju aðstæður og leitar hann því oft eftir 

stuðningi jafnaldra sinna (Steinberg og Monahan, 2009). 

Sýnt hefur verið fram á að unglingar byrja að yfirfæra tilfinningaleg tengsl í auknum mæli frá 

foreldrum til jafningja á unglingsárunum. Þetta ferli er kallað einsömun (individuation). Í 

þessu ferli eru unglingar áfram tilfinningalega tengdir foreldrum sínum en leita í auknum 

mæli til jafningja sinna, til þess að verða sjálfstæðari og óháðari foreldrum sínum og taka 

meiri þátt í áhættusamri hegðun (Hay og Ashman, 2003). 

Þroskabreytingar á unglingsárum hafa mögulega áhrif á félagsmótun og val á vinum. 

Ein kenningin er sú að í byrjun unglingsáranna er unglingurinn móttækilegri fyrir félagsmótun 

vegna þess að hann vantar aukinn vitsmunalegan skilning og hefur minni stjórn á 

óhlutbundinni hugsun og hvatvísi. Þegar hann svo öðlast meiri vitsmunalegan skilning og 

meiri sjálfsstjórn á hegðun, er mögulegt að móttækileiki hans dvíni (Goodwin, Mrug, Borch 

og Cillessen, 2012). Félagsmótun á sér ekki eingöngu stað með því að herma eftir öðrum, 

heldur einnig í gegnum félagslegan eða hegðunarlegan samanburð. Þeir unglingar sem upplifa 

ákveðna hegðun hjá jafningjum sínum, tileinka sér iðulega svipaða hegðun.  

Jafningjasambönd verða flóknari og nánari á unglingsárunum. Unglingurinn leitar eftir 

samþykki jafningja sinna og svörun, sem verður grundvöllur fyrir skilningi hans á sjálfsmynd 

sinni. Til að samræmast hegðun jafningja sinna tileinkar hann sér ákveðnar kröfur um hegðun 

sem er viðurkennd innan hópsins, gildi þeirra og reglur. Hann tileinkar sér utanaðkomandi 

hegðun í félagslegum skilningi og viðurkenndan skilning á eigin sjálfi (Brechwald og 

Prinstein, 2011). 
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Unglingurinn hefur mikla þörf fyrir að vera hluti af jafningjahóp. Samþykki jafningjahóps 

veitir honum jákvæðar tilfinningar en að sama skapi leiðir höfnun hópsins til mikillar streitu 

og kvíða. Oft á tíðum er það afar mikilvægt fyrir unglinginn hvernig jafningjar sjá hann í raun 

(Santrock, 2010). Þannig eru jafningjar unglingnum mjög mikilvægir og hann tengist þeim 

sem hafa svipuð áhugamál, skoðanir og viðhorf. Það kemur því ekki á óvart að unglingurinn 

svipar til jafningja sinna hvað varðar persónueinkenni eins og vinsældir, kímnigáfu, 

andfélagslega hegðun, líkamsímynd og kynhegðun (Goodwin o.fl. 2012).  

Samskiptin innan jafningjahópsins þróast og kynhlutverk verða skýrari. Flestir 

jafningjahópar hafa ákveðnar reglur um þá kynhegðun sem er viðurkennd innan hópsins. 

Hópurinn breytist á unglingsárunum þar sem hann er í upphafi samsettur af einstaklingum af 

sama kyni sem síðan verður blandaður hópur þar sem bæði eru stúlkur og strákar (Berman, 

Snyder, Kozier og Erb, 2008). Eitt af mikilvægustu hlutverkum jafningjahópa er að veita 

einstaklingnum upplýsingar um hvernig heimurinn virkar fyrir utan fjölskylduna. Frá hópnum 

fær unglingurinn svörun um eiginleika sína og hann lærir hvort það sem hann gerir er betra 

eða verra heldur en það sem aðrir unglingar gera. Einstaklingar eru ólíkir og það getur haft 

áhrif á jafningjatengsl. Sem dæmi má nefna persónuleikaeinkenni eins og það hversu feiminn 

eða mannblendinn hann er. Mjög feiminn unglingur er líklegri til þess að vera vanræktur af 

jafningjum heldur en mannblendinn einstaklingur. Sökum þess getur hann upplifað kvíða fyrir 

því að kynnast nýjum vinum (Santrock, 2010).  

 

Vinir og vinátta  

Mikilvægt er að skilgreina muninn á vinum og jafningjum. Eins og fram hefur komið þá eru 

jafningjar einstaklingar sem deila sama aldri og þroska. Vinir eru hins vegar jafningjar sem 

leita eftir félagsskap hvors annars, stuðningi og nánum tengslum. Samband milli vina er mun 

nánara og flóknara en jafningjasambönd (Santrock, 2010). Vinátta felst í nánum, 
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gagnkvæmum samskiptum tveggja einstaklinga. Hún er tvíhliða samband þar sem vinir bera 

jákvæðar tilfinningar til hvors annars (Bukowski, 2001). Hjá vini finnur unglingur aðila sem 

vill eyða tíma með honum. Þeir hafa sameiginleg áhugamál, deila áhugaverðum upplýsingum, 

stuðla að ánægju hvors annars, hjálpa hvor öðrum, hvetja og stuðla að því að þeim finnst þeir 

vera einhvers virði. Vinir bera gagnkvæmt traust til hvors annars og veita hvor öðrum 

tilfinningalegan stuðning.  

Gæði vináttu eru breytileg þar sem vinátta getur verið mjög náin og til langstíma eða 

vinátta sem er grunn og endist stutt. Stundum er vinátta án árekstra en í öðrum tilvikum flókin 

og full af ágreiningi (Santrock, 2010). Þrátt fyrir að jafningjasamband og vinátta séu 

hugmyndafræðilega aðgreinanleg hugtök má búast við því að þau skarist að einhverju leyti. 

Sem dæmi má nefna þann félagslega skilning sem þarf til þess að vera viðurkenndur af 

jafningjum og sá stuðningur og samskipti sem einkenna vináttu. Stórt félagslegt net hjá 

vinsælum börnum eru líklegri til þess að samþykkja önnur vinsæl börn inn í hópinn og þar af 

leiðandi auka líkurnar á því að þróa betur gagnkvæma og góða vináttu. Sýnt hefur verið fram 

á að viðurkenning jafningja og vinátta eru mikilvægir þættir í lífi unglinga. Enn frekar benda 

rannsóknir til þess að viðurkenning jafningja, vinátta og góð sjálfsmynd minnka líkurnar á 

einmanaleika, þunglyndi og kvíða unglings (Bagwell, Schmidt, Newcomb og Bukowski, 

2001). 

Einnig hefur verið sýnt fram á neikvæð áhrif á upplifun einstaklings á eigin 

líkamsímynd þegar náinn vinur á við átröskun að stríða. Það leiðir þó ekki endilega til 

átröskunar hjá viðkomandi. Mögulegt er að vinir hafi áhrif á hegðun hvors annars í tengslum 

við samanburð á líkum eða sameiginlegum eiginleikum. Þetta bendir til þess að unglingurinn 

mótist af viðhorfum og hegðun vina sinna (Brechwald og Prinstein, 2011).  
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Unglingar hegða sér gjarnan öðruvísi við vini sína heldur en við jafningja sem ekki eru 

vinir þeirra. Sem dæmi má nefna að unglingar eru í jákvæðari tengslum við vini sína heldur en 

við þá sem eru ekki vinir þeirra. Unglingurinn talar, brosir, deilir og hjálpar öðrum frekar ef 

vinir eiga í hlut. Að auki má nefna að unglingar sýna vinum sínum jafnan meiri virðingu en 

jafningjum sem ekki eru vinir þeirra (Bukowski, 2001).  

 

Að tilheyra hópi   

Eins og áður hefur komið fram hafa unglingar mikla þörf fyrir að tilheyra hópi jafningja og 

getur þessi þörf oft valdið auknu álagi. Unglingum er mjög umhugað um hvað öðrum finnst 

um þá og eru viðkvæmir fyrir gagnrýni og öðrum neikvæðum viðbrögðum í sinn garð 

(Dolgin, 2011). Unglingar velta líklega fyrir sér hvað þarf til þess að vera meðtekinn í hóp 

jafningja og svarið virðist einfalt; að vera vinsæll. En hvað er að vera vinsæll? Hugtakið 

virðist hafa ólíka merkingu fyrir fullorðna miðað við unglinga. Fullorðnir einstaklingar túlka 

vinsældir sem það að vera vinalegur, vinamargur, virkur félagslega, hjálplegur og 

traustvekjandi. Unglingar hafa ekki þessa sýn. Að vera vinsæll hjá unglingum merkir að vera 

leiðtoginn eða miðjan í félagslífinu, það þarf ekki öllum að líka vel við leiðtogann en allir 

vilja vera í kringum hann (Dolgin, 2011).    

Að líta vel út er oft það sem einkennir vinsælu krakkana. Rannsókn sem gerð var hjá 

14-15 ára unglingum og snerist um að kanna val unglinga á félaga til að vinna með að 

skólaverkefni, leiddi í ljós að meira en helmingur þátttakenda valdi vinnufélaga út frá útliti 

óháð því hvernig námsframmistaða viðkomandi var (Dolgin, 2011).   

Gerð var samantekt í menntaskóla í Bandaríkjunum sem kannaði hvað það er í fari 

stúlkna sem strákar horfa eftir. Líkamlegt aðdráttarafl var það sem heillaði mest, í öðru sæti 

voru gáfur og góðar einkunnir, þátttaka í íþróttum, góð félagsfærni og vinsældir meðal stráka 
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(Feldman, 2010). Á unglingsárum flokkast einstaklingar ekki einungis í vinsæla og illa liðna 

einstaklinga. Til eru unglingar sem kallast „the neglected adolescents“ sem eru í raun 

gleymdir einstaklingar. Félagsstaða þeirra er bágborin og fáir taka eftir þeim. Oft er það þessi 

hópur sem upplifir mikinn einmanaleika og félagslega erfiðleika (Feldman, 2010; Bagwell 

o.fl. 2001). 

Sýnt hefur verið fram á að þegar unglingur er meðtekinn í jafningjahóp hefur það 

mikil áhrif á upplifun hans á eigin sjálfi. Að vera meðtekinn, veitir tilfinninguna að tilheyra, 

vekur stolt hjá viðkomandi og eykur félagslegan þroska (Daniels og Leaper, 2006; Berman, 

Snyder, Kozier og Erb, 2008). Jafningjahópar eiga það til að skilgreina kynhlutverk í 

félagslegum skilningi. Unglingstúlkur eiga í raun að líta vel út og strákar eiga að stunda íþróttir 

til þess að komast í hóp þeirra vinsælu (Daniels og Leaper, 2006). 

 

 

Jafningjaþrýstingur  

 

Jafningjaþrýstingur felur í sér að jafningjahópurinn krefjist þess að samræmi sé innan hópsins, 

það er að allir einstaklingar innan hans hafi sömu viðmið líkamlega og andlega. Kröfur sem 

þessar geta leitt til þess að unglingurinn upplifir mikinn kvíða og vanlíðan (Ungar, 2000; 

Mack, Kowalski og Strong, 2007).   

Jafningjaþýstingur er yfirleitt tengdur við neikvæða hegðun svo sem drykkju, fíkniefni 

og aðra áhættuhegðun. Þar sem það er erfitt að koma í veg fyrir að unglingurinn eigi í 

samskiptum við jafningja sem hafa slæm áhrif er mikilvægt að skilja af hverju unglingurinn 

sækist í þess konar félagsskap (Brechwald og Prinstein, 2011). Jafningjahópar eru mikilvægir 

á unglingsárum, þar sem þeir hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar einstaklinganna innan þeirra. 
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Piaget lýsti þessu ferli þannig að til þess að geta skilgreint sjálfan sig sem einstakling er 

nauðsynlegt að vera sífellt að gera samanburð á sjálfum sér við jafningja innan hópsins til 

þess að vera meðtekinn (Pugh og Hart, 1999).  

Ef jafningjaþrýstingur getur haft neikvæð áhrif ætti hann einnig að geta haft jákvæð 

áhrif og verið uppbyggjandi (Smith og Chonody, 2010). Talið er að jákvæður 

jafningjaþrýstingur sé mikill hvati fyrir unglinga til þess að forðast áhættusama hegðun ásamt 

því að vera mikil hvatning til þess að halda góðum samskiptum við foreldra og láta gott af sér 

leiða (Walker og Bean, 2009). 

Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum af Steinberg og Monahan, kannaði aldur og 

þroska einstaklinga með tilliti til mótstöðu gegn jafningjaþrýstingi. Rannsóknin leiddi í ljós að 

einstaklingar á aldrinum 10-14 ára hafa síður tilhneigingu til þess að láta undan 

jafningjaþrýstingi á meðan unglingar á aldrinum 14-18 ára eru hins vegar mun móttækilegri 

(Steinberg og Monahan, 2009). Önnur rannsókn sem gerð var í Ástralíu (1996) hjá börnum á 

aldrinum 3-17 ára gaf til kynna að eftir því sem börn eldast því betur standa þau gegn 

jafningjaþrýstingi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að það var ekki nema 38% 

barna á aldrinum 9-11 ára sem létu undan þrýstingi og enginn unglingur á aldrinum 15-17 ára 

(Walker og Andrade, 1996).  

Unglingar eru misjafnlega móttækilegir fyrir áhrifum jafningja og bregðast á ólíkan 

hátt við þrýstingi frá félagahóp. Þættir svo sem gildismat og aldur einstaklingsins og staða 

hópsins geta verið áhrifaþættir hvað þetta varðar. Aukin sjálfsþekking unglinga getur einnig 

verið verndandi þáttur fyrir jafningjaþrýstingi og minnkað líkur á því að unglingur taki upp 

áhættuhegðun (Dumas, Ellis og Wolfe, 2012). Rannsókn Steinberg og Monahan gaf til kynna 

að unglingsstúlkur standa yfirleitt betur að vígi þegar kemur að því að standa fast á skoðunum 

sínum og eru síður næmar fyrir áhrifum jafningja (Steinberg og Monahan, 2009). Þessar 
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niðurstöður koma á óvart þar sem flestar rannsóknir gefa til kynna að unglingsstúlkur hafa 

jafnan verri sjálfsmynd heldur en strákar og láta því frekar undan þrýstingi (Knox, Sittington, 

Rugkaasa, Harrisson, Treacy og Abaunza, 2005).  

Gerður hefur verið samanburður á unglingum með eða án námserfiðleika og hæfni 

þeirra til að standast jafningjaþrýsting. Hópnum var einnig skipt eftir því hvort unglingarnir 

komu úr dreifbýli eða þéttbýli. Niðurstöður bentu til þess að unglingar úr þéttbýlum völdu það 

að láta undan þrýstingi jafningja frekar en unglingar úr dreifbýlum þar sem þeir óttuðust 

afleiðingar þess að taka ekki þátt í misferlum. Einnig kom fram að unglingar sem áttu við 

námserfiðleika að stríða létu frekar undan þrýstingi og að unglingsstúlkur upplifðu minni 

þrýsting frá jafningjum heldur en strákar og tóku því síður þátt í misferlum (Ungar, 2000).  

Rannsókn Walker og Bean gefur til kynna að jafningjaáhrif tengjast bæði beinum og 

óbeinum þrýstingi (Walker og Bean, 2009). Jafningjaþrýstingur/áhrif mótar félagsþroska 

unglingsins og kemur það í raun ekki á óvart þar sem jafningjar eyða mest af tíma sínum 

saman í hópi. Jafningjaþrýstingur eykst með aldrinum og virðist ná hámarki við 15 ára aldur. 

Þeir unglingar sem verða fyrir höfnun frá jafningjum upplifa oftar einmanaleika og félagslega 

erfiðleika (Bagwell o.fl. 2001). 

Niðurstöður rannsóknar Smith og Chonody, sem gerð var hjá börnum á aldrinum 11-

18 ára, sýndu fram á að börn og unglingar þurfa að uppfylla ákveðin þroskaskilyrði til þess að 

verða félagslega ábyrgir ungir einstaklingar (Smith og Chonody, 2010). Þroskaeiginleikar 

unglinga eru meðal annars gott sjálfstraust, umhyggja og skilningur fyrir öðrum í 

samfélaginu, að hafa jákvæða sýn á eigin getu og hæfni auk sjálfstjórnar. Þeir unglingar sem 

hafa góða sjálfsstjórn eiga auðveldara með að setja sér markmið og framfylgja þeim, búa að 

betri samskiptahæfni, vegnar betur félagslega og stunda síður áhættuhegðun; (Steinunn 

Gestsdóttir og Lerner 2007).  
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Unglingar sem eyða meiri tíma með jafningjum sem hafa jákvæð áhrif á þá, eiga betri 

samskipti við foreldra og kennara, eiga auðveldara með að leysa úr félagslegum erfiðleikum 

og sýna síður árásargjarna hegðun (Smith og Chonody, 2010). 

 

Tafla 1. Rannsóknir á áhrifum jafningjaþrýstings á unglingsstúlkur 

Höfundar Tilgangur Rannsóknarsnið Aðferðir og úrtak Niðurstöður 
 
Dumas, Ellis og 
Wolfe, 2012 
Kanada 
 
 

 
Kanna það hvort að 
þróun sjálfsþekkingar 
sé verndandi þáttur 
gegn 
jafningjaþrýstingi.  
 

 
Þversniðsrannsókn 

 
Lagður var fyrir 
spurningarlisti sem ber 
heitið Ego Identity 
ProcessingQuestionnaire 
(EIPQ)  og inniheldur 
32 atriði.  
Þátttakendur voru 1070 
unglingar úr tveimur 
almennings skólum.  
 á aldrinum 14-17 
ára.Stúlkur 522, 548 
piltar og var 
meðalaldurinn var 15,45 
ár.  
 

 
Gefa til kynna að þeir 
unglingar sem hafa 
mikla sjálfsþekkingu 
láta síður undan 
jafningjaþrýstingi og 
stunda síður 
áhættuhegðun. 

 
Goodwin, Mrug, 
Borch og Cillessen, 
2012 
Land ekki tiltekið. 
 

 
Rannsaka jafningjaval 
unglinga og 
félagsmótun þeirra.  
 

 
Langtímarannsókn 

 
Gögnum var safnað með 
spurningalistum sem 
lagðir voru fyrir 365 
unglinga á aldrinum 12-
17 ára, þar af 51% 
stúlkur. Rannsóknin 
stóð yfir í 6 ár 
 
 

 
Bentu til að unglingar 
sækja í jafningja með 
svipaða eiginleika. 

 
Gondoli, Corning, 
Salafia, Bucchianeri 
og Fitzsimmons, 
2010 
Bandaríkin 
 
 

 
Kanna tengsl 
unglingsstúlkna af 
samskiptum við hitt 
kynið, hlutverk 
jafningjaþrýstings á 
grannt holdafar og 
lélega líkamsímynd. 

 
Langtíma rannsókn 

 
Gögnum safnað með 
spurningalistum árlega 
frá 88 stúlkum sem luku 
6. bekk og fram yfir 8. 
bekk. 11-13 ára. Meðal 
aldur 11, 6 ár. 98% voru 
evrópsk-amerískar, 1% 
rómverskar og 1% 
amerískar. 
 

 
Gefa til kynna að 
samband er á milli 
gagnkynhneigðra 
samskipta og lélegrar 
líkamsímyndar. 
Skoðanir stráka á því 
að grannar stúlkur séu 
flottar stuðlar að því 
að stúlkur reyna eftir 
fremsta megni að 
uppfylla þessa 
útlitskröfu til þess að 
eiga meiri möguleika 
á að komast á 
stefnumót með 
strákum 
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Tafla 2. Rannsóknir á áhrifum jafningjaþrýstings á unglingsstúlkur 

Höfundar Tilgangur Rannsóknarsnið Aðferðir og úrtak Niðurstöður 
 
Hay og Ashman, 
2003 
Ástralía 
 
 

 
Kanna kynjamun 
tengt þroska 
sjálfsmyndar unglinga 
og tilfinningalegt 
jafnvægi þeirra.  

 
Langtímarannsókn 

 
Lagður var fyrir 
spurningalisti The 
Self-Desciption 
Questionnaire–II 
(SDQ-II). 
Þátttakendur voru í 
heild 655, þar af 275 
stúlkur og 380 strákar 
í lok 10. bekkjar í 5 
gagnfræðiskólum. Þar 
af 2 almenningsskólar 
og 3 einkaskólar. 
Skólarnir voru í 
þéttbýli, dreifbýli. 
Meðalaldur var 16 ár. 
 

 
Sýna fram á að 
unglingar yfirfæra 
tilfinningatengsl við 
foreldra sína í auknum 
mæli yfir á jafningja. 
Strákar halda meira í 
tengsl við foreldra 
heldur en stúlkur.  

 
Helfert og 
Warschburger, 2010 
Þýskaland 
 

 
Kanna áhrif félagslegs 
þrýstings á útlits- og 
líkamsímynd 
unglingsstúlkna.  

 
Hluti af langtíma 
rannsókn 

 
Gögnum var safnað 
saman með 
spurningarlistum. 
Nemendur í 7-9.bekk 
í millistétt og yfirstétt 
í þremur skólum. Alls 
477 í upphafi og ári 
síðar voru 48 
fjarverandi. 
 

 
Sýna fram á að áhrif 
félagslegs þrýstings á 
útlits- og 
líkamsímynd 
unglingsstúlkna sé 
stór áhrifaþáttur. 

 
Hutchinson og 
Rapee, 2007 
Ástralía 
 
 
 
 

 
Skoða áhrif vináttu og 
jafningjaþrýstings á 
líkamsímynd, 
mataræði og 
þyngdartap 
unglingsstúlkna. 
 

 
Þversniðsrannsókm 

 
Lagður var fram 
spurningarlisti til 
1094 unglingsstúlkna 
á aldrinum 10-14 ára, 
meðal aldur var 12, 3 
ár. Rannsóknin fór 
fram í 10 
stúlknaskólum. Þar af 
voru 5 einkaskólar og 
3 kaþólskir skólar. 
 

 
Meðlimir innan 
jafningjahóps höfðu 
svipaða sýn á 
mataræði, öfgafulla 
megrun og ofáti, en 
ekki á líkamsímynd. 

 
Kiuru, Burk ,  
Laursen,  Salmela-
Aro og Nurmi, 2010 
Finnland 
 

 
Skoða áhrif  
jafningjaþrýstings og 
jafningjahóps á 
reykingar og 
áfengisnotkun 
unglinga. 

 
Langtímarannsókn 

 
Rannsóknin 
samanstóð af 1419 
nemendum (690 
stúlkur og 729 
strákar) sem voru 
beðin um að svara 
spurningalistum 
tvisvar sinnum á 
fyrsta og seinna árinu. 
Meðalaldur var 16, 36 
ár.  
 

 
Niðurstöður gefa til 
kynna að 
hópþrýstingur sé 
algengari í sambandi 
við áfengisdrykkju en 
reykingar sé meira val 
hjá einstaklingnum 
sjálfum. 
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Tafla 3. Rannsóknir á áhrifum jafningjaþrýstings á unglingsstúlkur 

Höfundar Tilgangur Rannsóknarsnið Aðferðir og úrtak Niðurstöður 
 
Knox, Sittington 
Rugkaasa, 
Harrisson, Treacy 
og  Abaunza, 2005 
Norður-Írland 
 

 
Rannsóknin leitast 
eftir að skilja betur 
áhrif og hvatningu 
jafningja til reykinga.  

 
Langtímarannsókn 

 
Tekin voru viðtöl við 
102 unglinga á 
aldrinum 11-12 ára 
sem sóttu í 
ungmannafélag. 
Rannsóknin stóð í 3 ár 
og var seinna viðtalið 
tekið við þau um 14-
15 ára aldur. 12 félög 
voru í þéttbýli og 6 í 
dreifbýli. 
 

 
Jafningjar hafa áhrif á 
reykingar unglinga, 
ekki er talið að um 
beinan þrýsting sé að 
ræða heldur að 
unglingar reyna að 
samræmast hegðun 
jafningja innan 
hópsins. 
 

 
Laible, Carlo og 
Roesch, 2004 
Bandaríkin 

 
Rannsaka bein og 
óbein áhrif foreldra- 
og jafningja tengsla á 
sjálfsvirðingu og 
möguleg áhrif 
samkenndar og 
félagslegra hlutverka. 

 
Þversniðsrannsókn 

 
Fimm mismunandi 
spurningarlistar voru 
lagðir fyrir 246 
unglinga í grunnnámi 
í sálfræði í stórum 
háskóla. Meðal aldur 
var 18.6 ár og þar af 
70% stúlkur (15% af 
hvítum kynþætti, 13% 
af afrískum-
amerískum kynþætti 
og 59% af 
rómönskum 
kynþætti). 
 

 
Tengsl við foreldra 
hafði bein áhrif á 
sjálfsvirðingu. 
Jafningjatengsl höfðu 
einnig áhrif á 
sjálfsvirðingu. Meðal 
stúlkna stjórnast góð 
tengsl við jafningja af 
samkennd og góðri 
samfélagslegri 
hegðun. Þó 
sérstaklega af 
samkennd. 
 

 
Steinberg og 
Monahan, 2007 
Bandaríkin 
 

 
Skoða hvort aldur og 
þroski einstaklings 
hafi áhrif á getuna til 
að standast 
jafningjaþrýsting. 
 

 
Rannsókn unnin upp 
úr þrem stórum 
rannsóknum tengt 
hópþrýstingi. Þessar 
þrjár rannsóknir voru 
unnar með unglingum 
frá Los Angeles, 
Norður Flórída, 
Philadelphiu, Vestur 
Virginiu, Denver, 
Washinton og 
Phoenix. 
 

 
Gögnum safnað frá 
fjórum þjóðernum 
(afrískum-amerískum, 
rómönskum, asískum 
og hvítum uppruna). 
Þátttakendurnir voru  
3600 einstaklingar á 
aldrinum 10-30 ára 
með mismunandi 
félagslegan bakrunn. 
 

 
Sýna fram á að 
einstaklingar á 
aldrinum 14-18 ára  
eru móttækilegri fyrir 
hópþrýstingi en 
einstaklingar á 
aldrinum 10-14 ára 
eru ekki eins 
móttækileg fyrir 
jafningjaþrýstingi. 
 

 

 

Sjálfsmynd unglingsstúlkna og áhrif jafningja og foreldra 

Sjálfsmynd byrjar að mótast í æsku þegar einstaklingurinn byrjar að aðgreina sig sem 

einstakling. Sjálfsmynd felur í sér skilning og upplifun einstaklingsins á sjálfum sér, það er, 

líkamsímynd, persónulega færni, eiginleika, hlutverk og félagslega stöðu. Því er mikilvægt að 

einstaklingurinn upplifi góða sjálfsmynd þar sem hún hefur mikil áhrif á hegðun hans 

(Dolgin, 2011). Sjálfsmynd unglinga er flókin vitsmunaleg upplifun sem breytist til muna 
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þegar þeir þroskast úr barnæsku yfir á fullorðins aldur (Hay og Ashman, 2003). Samkvæmt 

Erikson (1968) er megin verkefni unglingsáranna, það sem hann hefur kallað sjálfsvitund 

gegn hlutverkaruglingi. Kenning hans gengur út frá því að sjálfsmynd hefur áhrif á 

persónuleikaþroska einstaklinga. Einstaklingurinn er upptekinn af sjálfsmynd og 

sjálfsvirðingu sinni eins lengi og þróun á sjálfsvitund stendur. Þetta ferli er viðkæmt og ef 

einstaklingurinn upplifir mótlæti verður hann óöruggur með sig og veit ekki hver hann er í 

raun og veru (Erikson, 1968). Þetta veldur minni sjálfsvirðingu og auknu óöryggi. 

Hlutverkaruglingur, óstöðug sjálfsmynd og léleg sjálfsvirðing spilar mikilvægt hlutverk í 

þróun geðrænna- og félagslegra vandamála, eins og þunglyndi, átraskanir, kvíða og 

áhættuhegðun. Stöðug sjálfsmynd og góð sjálfsvirðing hefur hins vegar verndandi áhrif gegn 

þessum vandamálum (Mann, Hosman, Schaalma og Vries, 2004). 

Góð sjálfsvirðing gefur unglingnum tækifæri á að koma fram af öryggi en lítil 

sjálfsvirðing, sem er mjög algeng, gefur til kynna að unglingurinn þróar með sér neikvæða 

sjálfsmynd og upplifir kvíða að einhverju marki (Souiden og M‘saad, 2011). Áhrifaþættir á 

velgengni unglingsins og hversu vel hann getur haft stjórn á hugsunum sínum, eru talin vera 

þættir eins og sjálfsmynd hans og stuðningur sem hann hefur í kringum sig. Sýnt hefur verið 

fram á að einstaklingur með lélega sjálfsmynd er talinn eiga erfiðara með samstarf, seiglu og 

stjórnunarhæfileika auk þess að hafa minni væntingar til náms. Hann er oftar kvíðinn og á 

erfiðara með samskipti við jafningja, samanborið við einstaklinga sem hafa góða sjálfsmynd. 

Unglingur með lélega sjálfsmynd er talinn verða meira fyrir áhrifum jafningja og verður 

hændari að þeim heldur en foreldrum sínum. Unglingur sem upplifir jafningja sína sem 

stuðningsnet er talinn hafa færri vandamál tengd skóla, færri andleg vandamál, meira 

sjálfsöryggi í jafningjahópi og er ekki eins einmana (Hay og Ashman, 2003).   

 Flestir eru sammála um það að foreldrar og jafningjar hafa áhrif á og móta sjálfsmynd 

unglinga. Það er ágreiningsmál innan þróunarsálfræðinnar hversu hlutfallslega mikið foreldrar 
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og jafningjar hafa áhrif á sjálfsmynd unglinga. Foreldrar og fjölskyldan hafa mikil áhrif á 

sjálfsmynd yngri barna og unglinga á snemm-unglingsárum en það eru efasemdir um hversu 

mikil áhrif þeirra eru á sjálfsmyndina síðar á unglingsárunum. Þegar skoðuð hafa verið tengsl 

jafningja á sjálfsmynd og tilfinningalegt jafnvægi unglinga hefur komið fram að stúlkur 

tengjast jafningjum almennt meira en foreldrum á unglingsárunum. Foreldrar eru alltaf 

mikilvægir en sambandið og tengslin breytast á þessum árum. Vegna þessara tengsla halda 

sumir því fram að jafningjar hafi meiri áhrif á þróun sjálfsmyndar á unglingsárunum heldur en 

foreldrar. Skoðun jafningja hefur því mikil áhrif á unglingsstúlkur og sjálfsvirðingu þeirra. 

Þær reyna eftir fremsta megni að aðlaga sig að þeirra skoðunum. Í raun eru stúlkur alltaf undir 

þrýstingi á að samræmast ákveðinni ímynd og þessi þrýstingur er mjög áhrifamikill vegna 

tengsla þeirra við jafningja sína (Souiden og M‘saad, 2011). Enn aðrir halda því fram að þeir 

unglingar sem eru í góðum tengslum við foreldra sína hafi betri sjálfsmynd (Hay og Ashman, 

2003). Ljóst er að samþykki og stuðningur frá bæði foreldrum og jafningjum, og tilfinningin 

um að skipta máli hefur áhrif á sjálfsvirðingu unglingsins (Mann o.fl. 2004). 

Örugg tengsl við jafningja spilar sennilega mikilvægt hlutverk í sambandi við þróun á 

sjálfi og mótun sjálfsvirðingar hjá unglingi. Það er þó ekki ljóst hvernig þeir hafa áhrif 

(Laible, Carlo og Roesch, 2004). Hins vegar leiddu niðurstöður rannsóknar Laible o.fl. (2004) 

í ljós að jafningjatengsl tengjast sjálfsvirðingu unglinga og að þessum tengslum er miðlað í 

gegnum samkennd og góða samfélagslega hegðun (prosocial behaviour). Þeir unglingar sem 

sýndu mikla samkennd, sýndu einnig að þeir höfðu tileinkað sér góða hegðun og minna af 

árásartengdri hegðun. Góð samfélagsleg hegðun hafði áhrif á sjálfsvirðingu, þá sérstaklega hjá 

stúlkum. Þær stúlkur sem sýndu mjög góða samfélagslega hegðun höfðu meiri sjálfsvirðingu 

(Laible o.fl. 2004).  
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Kynjamunur á líkamsímynd   

Aðlaðandi útlit hefur mikil áhrif á sjálfsvirðingu og vinsældir unglinga innan jafningjahóps. 

Einnig hefur það áhrif á persónuleika, félagsleg tengsl og félagslega hegðun unglingsins. 

Aðlaðandi unglingar eru almennt taldir vera vinalegir, sjálfsöruggir, ná meiri árangri og klárir 

(Dolgin, 2011). Félagslegir og samfélagslegir þættir hafa mikil áhrif á þroska líkamsímyndar 

einstaklings. Þessir þættir skapa ákveðin viðmið um fegurð og líkamslögun. Einstaklingar 

upplifa þessar kröfur í gegnum fjölmiðla, foreldra og jafningja. Fjölmiðlar eru einn stærsti 

þátturinn í að skapa ákveðin viðmið á líkamsfegurð sem einstaklingar og jafningjar verða fyrir 

áhrifum frá (Santrock, 2010). Endalausar myndir í fjölmiðlum af grönnum stelpum og 

vöðvastæltum strákum gefa skilaboð um hvað sé aðlaðandi útlit. Félagslegur samanburður við 

þessar ímyndir valda því að þau upplifa frávik á útliti sínu sem leiðir til neikvæðrar 

líkamsímyndar (Jones, 2002). 

Kynjamunur er vel þekktur í sambandi við líkamsímynd. Unglingsstúlkur telja 

líkamsímynd vera megin þáttur sjálfsmyndar á meðan strákar telja afrek og íþróttalega getu 

einkenna góða sjálfsmynd (Dolgin, 2011). Algengara er að stúlkur séu óánægðari með 

líkamsímynd sína heldur en strákar og afleiðingar þess virðast oft vera að þær fari í megrun. 

Neikvæð líkamsímynd stráka tengist því að þeir eru of grannir og vilja því þyngja sig og bæta 

á sig vöðvamassa. Stúlkur tileinka sér frekar þau viðmið sem tengjast útlitinu heldur en 

strákar. Þær velta útlitinu meira fyrir sér og taka oftar þátt í samræðum um útlit heldur en 

strákar og gera meiri kröfur til sín varðandi það (Jones o.fl. 2004; Helfert og Warschburger, 

2011). Sýnt hefur verið fram á að fitu umræður meðal unglingsstúlkna þar sem þær eru að 

kvarta undan þyngd sinni veldur aukinni óánægju á líkamlegu útliti þeirra sem á þær hlusta 

(Helfert og Warschburger, 2011). Stúlkur eru ekki aðeins meðvitaðri um samfélagslegar 

kröfur um útlit heldur eru þær líka almennt óánægðari með líkamsímynd sína (Jones o.fl. 

2004).  
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Gagnrýni jafningja á útliti er vel þekkt á meðal unglinga. Jones o.fl. (2004) 

rannsökuðu áhrif jafningja á líkamsímynd unglinga út frá tveimur áhrifaþáttum sem búist er 

við að hafi áhrif á innhverfingu (internalization) og líkamsímynd þeirra. Þessir þættir eru 

samræður vina um útlit og gagnrýni þeirra á ólíku útliti. Samræður á meðal vina um útlit hafa 

gjarnan mikil áhrif á unglinginn vegna þess hversu náinn hann er vinum sínum á 

unglingsárunum. Þessar samræður geta skapað útlitsleg vandamál hjá unglingnum, þar sem 

hann fer að bera sig saman við það útlit sem vinirnir telja vera til fyrirmyndar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa víðari hugmyndir um útlitsmenningu og tengsl þess við slæma 

líkamsímynd á unglingsárunum út frá áhrifum jafningja. Upplifun unglingsstúlkna af því er 

virðast saklausar útlitssamræður við vini og gagnrýni jafningja á útlit, hafa marktæk tengsl við 

innhverfingu og líkamsímynd þeirra. Niðurstöðurnar styðja tilgátur um að jafningjar og vinir 

séu einn af aðal áhrifaþáttum í sambandi við útlitslega upplifun og góða líkamsímynd. Þeir 

unglingar sem tóku oftar þátt í samræðum um útlit við vini voru líklegri til þess að innhverfa 

slík viðhorf, sem tengdist svo aukinni óánægju með líkama sinn. Stúlkur komu verr út en 

strákar. Gagnrýni jafningja á útlit hafði líka mikið að segja um innhverfingu og góða 

líkamsímynd. Bein tengsl voru á milli neikvæðrar gagnrýni og slæmrar líkamsímyndar hjá 

stelpum (Jones o.fl. 2004). Upplifunin af því að verða fyrir slíkri gagnrýni frá jafningjum 

getur eflt gildismat þeirra gagnvart ákveðinni líkamsímynd og undirstrikað það útlit sem þær 

óskar sér að hafa. Gagnrýni jafningja á útliti þeirra hefur ekki aðeins áhrif á neikvæða 

upplifun þeirra á líkama sínum heldur stuðlar hún líka að því að þær endurspegla sig í 

viðhorfum jafningja sinna til ákveðins útlits (Jones, Vigfusdottir og Lee, 2004). Önnur hlið á 

jafningjaþrýstingi gangvart stúlkum er útskúfun úr hópi vegna útlits eins og það að vera í 

ofþyngd eða einfaldlega óttinn við að verða útskúfaðar (Helfert og Warschburger, 2011). 

Algengara er að stúlkur sem eru þybbnar eða í ofþyngd verði frekar fyrir stríðni og 

neikvæðum athugasemdum sem þær líða svo fyrir (Helfert og Warschburger, 2011). 
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Þrýstingur jafningja gagnvart því að líta út eins og þær líkamsímyndir sem fjölmiðlar gefa til 

kynna að séu fallegar, leiðir til slæmrar líkamsímyndar. Stúlkur sækjast því eftir því að verða 

eins grannar og fyrirmyndirnar í fjölmiðlunum og hafa áhyggjur af því að verða feitar og 

óaðlaðandi. Þær eru viðkvæmari fyrir neikvæðri gagnrýni á útliti og verða auðveldlega 

óánægðar með líkamsímynd sína. Þær upplifa aukinn þrýsting frá jafningjum til þess að léttast 

og upplifa oftar neikvæðar athugasemdir um þyng þeirra (Tremblay og Lariviere, 2009). 

Afleiðingar slæmrar líkamsímyndar geta verið átraskanir, þunglyndi og lítil sjálfsvirðing 

(Jones, 2002).  

Samskipti við gagnstæða kynið hefur áhrif á þróun neikvæðrar líkamsímyndar og 

óraunhæfrar þyngdarstjórnunar hjá unglingsstúlkum. Þær upplifa ákveðin skilaboð frá 

strákum um ákveðið útlit til þess að hafa möguleika á að eiga stefnumót við þá. Þær trúa því 

að ef þær eru grannar þá eru þær meira aðlaðandi, vinsælli meðal stráka og hafa meiri 

möguleika á stefnumótum. Þar sem unglingar eru reynslulausir í stefnumótum, reiða þeir sig á 

félagsleg og menningarleg viðmið um það hvernig þeir skulu vera og haga sér í kringum 

gagnstæða kynið. Unglingar taka til fyrirmyndar einstakling sem er aðlaðandi og eru síðan að 

bera sig saman við hann. Þetta á við bæði kynin þegar þau færast úr því að vera vinir í 

barnæsku yfir í kynferðisleg og rómantísk samskipti á snemm unglingsárum. Á þessum tíma 

læra þau hver er aðlaðandi og afhverju og byrja að reyna að tileinka sér þessa eiginleika til 

þess að verða jafn aðlaðandi. Hins vegar er vert að nefna að rómantísk samskipti hafa líka 

jákvæð áhrif á unglinga, eins og sjálfstæði, sjálfsmynd, félagslegan þroska og náin tengsl. 

Samskipti við gagnstæða kynið gefa tækifæri á bæði jákvæðum og neikvæðum þroska 

(Gondoli, Corning, Salafia, Bucchianeri og Fitzsimmons, 2011). 
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Áhættuhegðun  

 

Unglingsárin einkennast af miklum breytingum, bæði líkamlegum og félagslegum. Unglingar 

kynnast nýjum vinum og sækjast eftir því að upplifa nýja hluti og öðlast oft reynslu með 

áhættusamari hegðun, sérstaklega ef nýji félagsskapurinn tengist þess konar hegðun (Walker 

og Bean, 2009). Þegar unglingar taka upp hegðun sem jafningjar hafa tileinkað sér eru þeir að 

reyna að styrkja félagslega stöðu sína með því að vera meðteknir í hópi jafningja og reyna 

þannig að skilgreina sjálfa sig sem einstakling (Brechwald og Prinstein, 2011). Þeir unglingar 

sem stunda áhættuhegðun eru líklegri til að sækja í jafningja með svipaða hegðun og magna 

svo upp áhættuhegðunina hjá hver öðrum (Steinberg, 2011). Áhættuhegðun unglinga er mun 

algengari en hjá fullorðnum. Unglingar aka hraðar en fullorðnir, hafa hærri tíðni 

kynsjúkdóma, neyta oftar áfengis og fíkniefna og leiðast út í glæpi (Gullone, Moore, Moss og 

Boyd, 2000). Slysatíðni og dauðsföll ungmenna má rekja í 75% tilfella til áhættusamrar 

hegðunar (Gullone o.fl. 2000). Sýnt hefur verið fram á að 16% þeirra sem eru handteknir fyrir 

alvarlega glæpi eru undir 18 ára aldri (Feldman, 2010).  

Áhættuhegðun unglinga er mun algengari meðal stráka þó svo að stúlkum fjölgi í 

þessum hópi (Steinberg, 2011). Áhættuhegðun hefst oft á unglingsárum en getur einnig verið 

tengd hegðunarvanda á barnsaldri (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008). Áhættuþættir slíkrar 

hegðunar unglinga eru taldir vera sálfélagslegir til dæmis persónuleiki, fjölskyldumynstur og 

félagslegir þættir. Lítill stuðningur frá foreldrum og jafningjum getur haft slæm áhrif á 

sjálfsmynd unglingsins og gerir honum erfiðara fyrir að aðlagast félagslega. Í grein Dumas og 

félaga kemur fram að þeir unglingar, sem eru með lélega sjálfsmynd og eiga erfitt með að 

framfylgja sínum eigin skoðunum og gildum, láta oftar undan þrýstingi jafningja og leiðast út 

í óæskilega hegðun (Dumas o.fl. 2012). 
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Ef einstaklingar verða varir við áhættuhegðun hjá ungmennum undir 18 ára aldri ber 

þeim skylda að tilkynna það til barnaverndaryfirvalda samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 

80/2002 (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008).   

 

Áhrif  jafningja á áfengisneyslu  

Áfengisdrykkja er oft og tíðum talin vera stór þáttur í félagslífi unglinga. Unglingar vita oft 

ekki hvar mörkin liggja, þekkja ekki sín eigin takmörk og innbyrða það magn sem þeir áætla 

að félagarnir innbyrði (Sargiani, Ryan og Petersen, 1999). Þegar unglingum er boðið áfengi 

eða önnur ávanabindandi efni er það yfirleitt einstaklingur innan jafningjahópsins sem býður 

þeim upp á það (Wolfe, Crooks, Chiodo, Hughes og Ellis, 2011). Þeir unglingar sem upplifa 

mikinn þrýsting frá jafnöldrum sínum neyta yfirleitt meira magns af áfengi og öðrum efnum 

heldur en þeir sem upplifa minni þrýsting (Dumas o.fl. 2012). Áhrif frá félagahóp geta birst á 

mismunandi hátt við slíkar aðstæður. Viðkomandi er rétt glas með áfengi, hann er hvattur til 

að ná sér í glas og drekka eða jafnvel gert gys að einstaklingnum þar til hann lætur undan 

(Kiuru, Burk, Laursen, Salmela-Aro og Nurmi, 2010).   

Árið 1995 hófst stór samanburðarrannsókn sem kallast ESPAD (European school 

survey project on alcohol and other drug use). Þessi samanburðar rannsókn kannar 

vímuefnaneyslu unglinga í Evrópu. Rannsóknin fór fram á fjögurra ára fresti og alltaf bætast 

fleiri Evrópulönd í hópinn. Niðurstöður hafa gefið til kynna að áfengisneysla íslenskra 

unglinga er með því minnsta sem gerist í Evrópu (Þóroddur Bjarnason, 2009). Aukning hefur 

þó orðið á áfengis- og vímefnaneyslu unglingstúlkna og er nú lítill munur á milli kynja. Í 

flestum Evrópulöndum eru strákar líklegri en stúlkur til þess að neyta áfengis en ESPAD 

rannsóknin hefur sýnt fram á að í þremur Norðurlöndum, Noregi, Svíþjóð og Íslandi er 

áfengisneysla unglingsstúlkna 6-7% hærri en hjá strákum (Schinke, Fang og Cole, 2009; 

Þóroddur Bjarnason, 2009). Íslensk rannsókn sem gengur undir nafninu „Ungt fólk“ hefur 



24 
 

 
 

sýnt fram á að hlutfall unglingsstúlkna undir 18 ára aldri sem hafa neytt áfengis einu sinni eða 

oftar um ævina er 84,9% en einungis 79,6% hjá strákum. Af þessum unglingsstúlkum voru 

70,6% sem sögðust hafa orðið ölvaðar (Álfgeir L. Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir, Inga D. 

Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008). Þýsk rannsókn sem gerð var á áfengisdrykkju unglinga 

sýndi að 90% unglinga á aldrinum 12-15 ára hafa smakkað áfengi einu sinni eða oftar 

(Zwaluw, Scholte, Vermulst, Buitelaar, Verkes og Engels, 2009). Fram kom í The Add Health  

Study í Bandaríkjunum að 16% unglingsstúlkna á aldrinum 17-18 ára drekka áfengi oftar en 

tvisvar sinnum í mánuði. Í rannsókninni „Ungt fólk“ kemur fram að 69,2 % unglingsstúlkna 

undir 18 ára aldri hafði drukkið áfengi einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga (Álfgeir L. 

Kristjánsson o.fl. 2008). 

Ef litið er til stúlkna og neyslu þeirra á áfengi eru fleiri þættir sem geta haft áhrif. 

Stúlkur  með jákvæða líkamsímynd neyta síður áfengis og annarra vímuefna heldur en stúlkur 

með neikvæða líkamsímynd. Unglingsstúlkur sem finna fyrir andlegri vanlíðan eru líklegri til 

að drekka áfengi og neyta annarra vímuefna heldur en aðrar stúlkur. Ef besti vinur 

unglingsstúlku neytir áfengis eða annarra vímuefna er hún líklegri til að gera það sama heldur 

en stúlka sem á góðan vin sem neytir ekki þessara efna (Schinke, Fang og Cole, 2008). 

 

Áhrif jafningja og neysla vímuefna   

Þegar unglingsstúlkur komast á kynþroskaskeiðið á unglingsárum verða þær viðkvæmari  

fyrir áreiti og eru í meiri hættu á að leiðast út í vímuefnaneyslu (Schince o.fl. 2008). 

Vímuefnaneysla unglingsstúlkna í Bandaríkjunum er að aukast og er munur á neyslu kynjanna 

ekki mikill (Steinberg, 2011). Það eru nokkrir samverkandi þættir sem hafa áhrif á hvort að 

unglingsstúlkur leiðist út í vímuefnaneyslu. Persónueinkenni stúlkunnar, áhrif jafningja og 

tengsl við fjölskyldu eru þættir sem koma við sögu. Ef unglingsstúlkur eru í lélegum 
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tilfinningalegum tengslum við foreldra sína leita þær í meira mæli til jafningja og þá oftar til 

jafningja sem stunda áhætthegðun svo sem vímuefnaneyslu (Schinke o.fl. 2008). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um vímuefnaneyslu unglinga í gegnum tíðina en fáar 

rannsóknir beinast eingöngu að stúlkum. Íslensk rannsókn sem gerð var á vímuefnanotkun 

framhaldskólanema sýnir fram á að neysla amfetamíns hjá stúlkum undir 18 ára aldri er minni 

en hjá strákum. Talið er að 3,8% stúlkna undir 18 ára aldri hafa neytt amfetamíns einu sinni 

eða oftar árið 2007 (Álfgeir L. Kristjánsson o.fl. 2008).  

Eins og fram hefur komið er hegðun jafningja einn stærsti áhrifaþáttur á áhættuhegðun 

unglinga. Í grein Mrug og félaga er rætt um að unglingsstúlkur gætu mögulega verið 

viðkvæmari fyrir áhrifum jafningja þar sem þær tengjast jafningjum oft betur. Jafnframt er 

talið að jafningjar af hinu kyninu ýti undir áhættuhegðun og er hér sérstaklega átt við stúlkur. 

(Mrug o.fl. 2011). 

Samkvæmt ESPAD rannsókninni í Noregi kom í ljós að árið 2003 hafi eitt til tvö 

prósent unglinga á aldrinum 15-16 ára hafa neytt amfetamíns og fleiri skaðlegra efna, ekki var 

greint frá hlutfalli á neyslu milli kynja (Skretting og Bye, 2003). 

Eftirlitsstofnun (Centers for Disease Control and Prevention) Bandaríkjanna um 

sjúkdóma og fyrirbyggingu þeirra hefur tekið saman áfengis- og fíkniefnaneyslu unglinga á 

aldrinum 14-17 ára. Talið er að 36,8% unglinga hafi prófað marijuana (Dumas o.fl. 2012). 

Niðurstöður rannsóknarinnar National Survey on Drug Use and Health sýndu fram á að 

aukning hefur orðið á marijuana neyslu meðal unglinga á aldrinum 12–17 ára um 0,6% frá 

árinu 2007-2009 (Killeen, McRae-Clark, Waldrop, Upadhyaya og Brady, 2012). 

Þegar stúlkur neyta ávanabindandi efna eru meiri líkur á að þær verði háðar efnunum 

heldur en strákar (Schinke o.fl. 2009). Það er vel vitað að ólögleg vímuefni skerða dómgreind 

þeirra sem neyta. Unglingstúlkur sem reykja reglulega og neyta áfengis eru í hættu á að þróa 

með sér átröskun og þær stúlkur sem neyta áfengis og marijuana stunda frekar óábyrgt kynlíf 
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sem oft leiðir til ótímabærrar þungunar eða alvarlegra sjúkdóma (Schinke o.fl. 2009). Af 

hverju ætli unglingar leiti í þessi efni? Það geta legið margar ástæður að baki því. Feldman 

telur að sumir leitist eftir skemmtilegri reynslu, aðrir reyni að deyfa tilfinningar sínar vegna 

vanlíðunar meðan enn aðrir hafa þörf fyrir spennu sem felst í því að gera eitthvað sem er 

bannað (Feldman, 2010).   

Jafningjaþrýstingur kemur ekki alltaf frá þeim einstaklingum sem eru næst 

unglingnum heldur einnig jafningjum sem eru í litlum samskiptum við unglinginn en sýna 

svipaða áhættuhegðun. Einnig getur viðkomandi sjálfur beitt sig þrýstingi til þess að uppfylla 

gildi hópsins og auka líkur á að vera meðtekinn (Fujimoto, Unger og Valente, 2012; Kiuru 

o.fl. 2010).  

 

Áhrif jafningja á reykingar 

Sú ímynd sem við höfum af reykingum hefur mikil áhrif á ákvörðun okkar um það hvort við 

byrjum að reykja eða ekki. Ef ímyndin er jákvæð stuðlar það frekar að reykingum, eins ef 

ímyndin er neikvæð eru minni líkur á að unglingurinn byrji að reykja (Hukkelberg og 

Dykstra, 2009). Algengast er að ungmenni byrji að reykja á aldrinum 10-20 ára enda eru 

einstaklingar á þessum aldri mjög áhrifagjarnir. Talið er að 30% þeirra sem byrja að reykja á 

unglingsárum reykja enn þegar komið er á fullorðinsárin (Hukkelberg og Dykstra, 2009).  

Reykingar hjá unglingum tengjast oft félagslegum þáttum og þá sérstaklega hjá 

unglingsstúlkum. Rannsókn Sarigiani o.fl. gefur til kynna að unglingstúlkur byrja oft að 

reykja í þeim tilgangi að stjórna líkamsþyngd sinni (Sarigiani o.fl. 1999). 

Rannsókn Mrug og félaga greinir frá því að stúlkur á aldrinum 16-17 ára eru líklegri til að 

byrja að reykja eða framkvæma aðra áhættuhegðun til þess að verða meira aðlaðandi fyrir hitt 

kynið (Mrug o.fl. 2011). 
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Tímarnir breytast og þróun á sér stað. Rannsóknir hafa sýnt að síðastliðin ár hafa 

reykingar haft minna félagslegt gildi og þar af leiðandi dregið úr reykingum (Knox o.fl. 

2005). Rannsókn meðal framhaldskólanema á Íslandi sýndi fram á að reykingar meðal stúlkna 

18 ára og yngri hafi dregist saman um 12% milli áranna 2000-2007 (Álfgeir Logi Kristjánsson 

o.fl. 2008). Þó svo að dregið hafi úr reykingum er alltaf einhver hópur sem reykir.  

Þegar einstaklingar komast á unglingsaldur verða oft breytingar á tilfinningalegri 

vellíðan þeirra. Vandræði í skóla eða félagsleg einangrun sem einkennist af félagaskorti getur 

leitt til þess að unglingarnir leita í bjargráð svo sem reykingar (Scales, Monahan, Rhodes, 

Ewoldsen og Turbes, 2009). Eins og fram hefur komið tengjast reykingar oft félagslegum 

þáttum. Knox og félagar gerðu rannsókn í þeim tilgangi að skoða reykingar hjá unglingum og 

jafningjahópum á Norður-Írlandi. Tekin voru viðtöl við 102 börn á aldrinum 11-12 ára og var 

hlutfallið milli kynjanna á þessum aldri, 50 strákar og 52 stúlkur. Einnig voru tekin viðtöl við 

51 ungling á aldrinum 12-13 ára þar sem hlutfall kynjanna voru 23 strákar og 28 stúlkur og  

svo voru tekin viðtöl við 39 unglinga á aldrinum 13-14 ára þar sem kynjahlutfallið var 17 

strákar á móti 22 stúlkum. Niðurstöður gáfu til kynna að 12 ára stúlkur fiktuðu frekar við 

reykingar heldur en strákar á sama aldri. Einnig kom í ljós að 14 ára stúlkur fikta meira við að 

reykja og eru frekar dagreykingamenn en strákar á sama aldri. Unglingsstúlkur eru einnig 

mun áhrifagjarnari og láta frekar undan jafningjaþrýstingi heldur en strákar (Knox o.fl. 2005). 

Í sömu rannsókn Knox og félaga greindu tvær unglingsstúlkur frá því afhverju þær byrjuðu að 

reykja, þær greindu frá því að þær byrjuðu að reykja þar sem að allir jafningjar innan hópsins 

sem þær tilheyrðu reyktu. Þær töldu einnig að ef þær myndu ekki byrja að reykja eins og 

jafningjar innan félagahópsins að þá myndi engum líka við þær. Unglingar byrja oft að reykja 

á þeim forsendum að allir reykja í kringum þá þó svo að það sé ekki raunin (Knox o.fl. 2005). 

Eins og fram hefur komið hafa jafningjar mikil áhrif á hegðun unglingsins og er 

jafningjaþrýstingur talinn vera stór áhrifaþáttur á áhættuhegðun. Það verður þrátt fyrir það að 
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taka tillit til þess að unglingar eru oft búnir að taka meðvitaða ákvörðun um að vilja prófa að 

reykja og velja sér oft vini sem stunda ákveðna áhættuhegðun svo sem reykingar til þess að fá 

tækifæri til að prófa (Kiuru, o.fl. 2010; Knox o.fl. 2005). 

 

Áhrif jafningja á kynhegðun  

Samvera, nánd og traust eru grunnþarfir sem einstaklingar þarfnast til að finna fyrir vellíðan. 

Börn sækja í þessar grunnþarfir hjá foreldrum sínum og jafningjum af sama kyni. Unglingar 

fjarlægjast foreldra sína á unglingsárum í leit að sjálfstæði og leita því til jafningja til að 

uppfylla þessar grunnþarfir (Zwaluw o.fl. 2009). Á unglingsárum kviknar kynferðislegur 

áhugi á hinu kyninu og mikil spenna verður í loftinu (Feldman, 2010). Áhugi unglinga á 

kynlífi er eðlilegur þáttur í þroska en þróunin sýnir að aldur unglinga í Bandaríkjunum þegar 

þeir hefja að stunda kynlíf fer sífellt lækkandi og eru börn niður í 11 ára aldur farin að stunda 

kynlíf (Ali og Dwyer, 2011). Þó svo að kynlíf unglinga sé eðlilegur þáttur í þroska er það 

áhyggjuefni hversu ungir þeir byrja að stunda það. Unglingar lifa frekar kynlífi ef þeir telja að 

jafningjar innan hópsins stundi kynlíf. Þeir eru tilbúinir að framkvæma ákveðna hegðun til 

þess að standa undir væntingum hópsins og reyna þannig að fyrirbyggja eigin útskúfun 

(Bauermeister, Elkington, Cott, Dolezal og Melli, 2009). Því yngri sem stúlkur eru þegar þær 

byrja að lifa kynlífi því meiri líkur eru á því að þær eigi fleiri bólfélaga og jafnvel fleri en einn 

í einu samanborið við stúlkur sem bíða með það að stunda kynlíf (Brendgen o.fl. 2007). 

Niðurstöður rannsóknar Ali og Dwyer sýndu fram á að kynlíf ungra unglinga hefur 

neikvæð áhrif í för með sér svo sem auknar líkur á kynsjúkdómum, ótímabærar þunganir, 

lakari frammistaða í skóla svo eitthvað sé nefnt (Ali og Dwyer, 2011).  

Íslensk rannsókn frá árunum 2001-2006 sem kannaði viðhorf og þekkingu 16 ára 

unglinga á kynlífstengdu efni sýndi fram á að árið 2006 fannst 89,4% stráka og 78,9% stúlkna 

eðlilegt að 14-16 ára unglingar stunduðu kynlíf. Ef bornar eru saman tölurnar frá því árið 
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2001 kemur í ljós að hlutfall stráka sem taldi að kynlíf fyrir 14-16 ára aldur væri í lagi hefur 

hækkað um 4,5% en hlutfall stúlkna lækkað um 7,4% (Kolbrún Gunnarsdóttir, Reynir Tómas 

Geirsson, Eyjólfur Þorkelsson, Jón Þorkell Einarsson og Ragnar Freyr Ingvarsson, 2008). 

Eftir því sem unglingurinn er yngri, óþroskaðri og óvissari um viðhorf sín til kynlífs reynist 

það honum erfiðara að stunda ábyrgt kynlíf (Sóley Bender, 2008). 

Beinn jafningjaþrýstingur á kynhegðun unglingsins er óljós en vísbendingar gefa til 

kynna að unglingurinn stundi ákveðna kynhegðun sem hann telur að sé ásættanleg innan 

hópsins. Unglingurinn er í raun að bregðast við hegðun annarra í hópnum, það er ef 

einstaklingar innan jafningjahópsins eru farnir að stunda kynlíf þá eru komin ákveðin viðmið 

innan hópsins sem unglingurinn vill standa undir. Þetta er ákveðinn þrýstingur á viðkomandi 

þó að hann komi ekki beint frá jafningjunum (Ali og Dwyer, 2011). Léleg sjálfsmynd hefur 

einnig áhrif á það að unglingsstúlkur byrja að stunda kynlíf fyrr og er talið að þær séu að 

reyna að bæta sjálfsmynd sína og fyrirbyggja það að þær verði fyrir höfnun frá jafningjum 

(Brendgen, Wanner og Vitaro, 2007). 

Jafningjahópar breytast þegar komið er á unglingsárin. Hópurinn verður ekki jafn 

kynjaskiptur og samskipti milli kynjanna aukast. Unglingsstúlkur umgangast hitt kynið oftar 

en strákar og í flestum tilfellum eru þær að umgangast stráka sem eru utan skólans og eru 

aðeins eldri. Þessi samskipti geta veitt aukið sjálfstraust og tilfinningalegan stuðning en geta 

þó einnig leitt til þess að unglingsstúlkur fara að neyta áfengis, stunda andfélagslega hegðun 

og ótímabært kynlíf (Mrug o.fl. 2011). 

Árið 2003 var gerð rannsókn í Bandaríkjunum þar sem könnuð voru viðhorf unglinga 

á aldrinum 15-17 ára til kyn- og munnmaka. Einnig var kannað hvort samband væri á milli 

afstöðu jafningja og viðhorfs ungmenna í þessu samhengi. Hlutfall milli kynjanna í 

rannsókninni var 59,4% stúlkur og 40,6% strákar. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna 

að unglingar eru hlynntari því að stunda munnmök heldur en kynmök þar sem þeir töldu 
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hættuna á kynsjúkdómum vera minni. Af 212 þátttakendum höfðu 86 tekið þátt í munmökum 

einhvern tímann á ævinni og greindu þeir frá því að 56% þeirra áttu vini sem einnig höfðu 

tekið þáttí munnmökum. Þátttakendur sem sögðust aldrei hafa tekið þátt í munnmökum voru 

126 og greindu þeir frá því að 82,5% vina þeirra hefðu aldrei tekið þátt í munnmökum. Með 

þessum niðurstöðum má leiða líkur að því að hegðun vina hafi áhrif á hegðun unglingsins 

(Prinstein, Meade og Cohen, 2003). Sama rannsókn eftir Prinstein og félaga sýndi að þær 

stúlkur sem stunduðu munnmök fengu ákveðna virðingu frá jafningjum. Þær voru vinsælar og 

voru hvatning fyrir aðrar stúlkur til þess að stunda munnmök og færðust þær fyrir vikið ofar á 

vinsældarlistann (Prinstein o.fl. 2002). 

 

Áhrif jafningja á námsárangur  

Unglingurinn þarf að skipuleggja nám sitt og framtíðina. Skólinn veitir ekki einungis 

fræðilega menntun heldur á hann stóran þátt í félagsmótun unglingsins (Kuntsche og Jordan, 

2006). Í framhaldsskóla verður mikil breyting á félagslífi unglingsins, hann kynnist nýjum 

vinum og reynir að tilheyra hópi jafningja. Jafningjar geta haft jákvæð áhrif á unglinginn, 

aukið sjálfstraust hans, virkjað hann félagslega og stutt hann í gegnum námið (Shiu, Kettler 

og Johnsen, 2009). Félagslegur stuðningur getur haft mikil áhrif á félagslega líðan og 

námsárangur hjá þeim unglingum sem ekki standa sterkir félagslega. Í kringum 11-13 ára 

aldurinn fara unglingarnir að missa tilfinninguna á að tilheyra jafningjahópnum en það er 

þeim mikilvægt að falla inní hóp jafningja. Í kringum 14 ára aldurinn eru þeir orðnir mjög 

móttækilegir fyrir neikvæðum jafningjaþrýstingi til þess að auka líkurnar á að vera meðteknir. 

Ekki voru gefnar neinar skýringar á þessari tilfinningu í greininni (Shiu o.fl. 2009). Eins og 

fram hefur komið felur áhættuhegðun í sér hegðun sem getur valdið unglingnum eða öðrum í 

kringum hann skaða. Vímuefnaneysla, eins og neysla kannabis, er ein tegund áhættuhegðunar 

sem talin er hafa áhrif á námsgetu.  
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 Einkunnir lækka ásamt því að viðhorf unglingsins gagnvart skólanum verður neikvætt 

(Lynskey og Hall, 2000). Settar hafa verið fram tilgátur um tengslin milli kannabisnotkunar 

og námsárangurs. Fyrri tilgátan gefur til kynna að neysla á kannabisefni valdi erfiðleikum í 

námi. Neysla kannabisefna leiðir til neyslu á öðrum efnum sem veldur því að; unglingurinn 

fer að stunda óæskilega hegðun, verður erfiður í samskiptum og á erfitt með að stunda nám. 

Seinni tilgátan er sú að kannabisneysla sé afleiðing af námserfiðleikum, það að lélegur 

námsárangur sé áhættuþáttur fyrir kannabisneyslu (Lynskey og Hall, 2000). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að þeir unglingar sem byrja snemma að neyta kannabisefna gengur yfirleitt illa í 

skóla, falla fyrr úr námi og greinast frekar með þunglyndi. Þessir þættir eru óháðir öðrum 

áhættuþáttum (Vilhjálmur Rafnsson, 2003). 

 

Geðheilbrigði  

Sjálfsmynd, sjálfsvitund og sjálfsvirðing eru meginþættir geðheilbrigðis. Sjálfsvirðing hefur 

verið talin helsti áhrifavaldur í sambandi við hamingju einstaklinga. Í rannsókn Hay og 

Ashman (2003) kemur fram að jafningjar af báðum kynjum hafa áhrif á tilfinningalegt 

jafnvægi hjá stelpum og náin vinátta hefur jákvæð áhrif á félagslegan þroska og persónuleika. 

Neikvæð sjálfsskynjun (self-perception) eða sjálfsvirðing getur haft áhrif á þunglyndi, kvíða, 

átröskun, minni félagslega virkni og áhættuhegðun (Mann o.fl. 2004). Þunglyndi hjá 

unglingum eykst bæði á snemm- og mið unglingsárum en fer svo minnkandi eftir það 

(Goodwin o.fl. 2012). Rannsókn Goodwin o.fl. (2012) leiddi í ljós að ef vinir voru með 

þunglyndiseinkenni í sjöunda bekk spáði það fyrir um þunglyndiseinkenni í áttunda bekk hjá 

vini þeirra. Þetta bendir til þess að vinir hafa áhrif á hvorn annan með því að líkjast hvor 

öðrum, hvað varðar þunglyndiseinkenni. Sjöundi til áttundi bekkur virðist vera mikill 

áhættutími fyrir því að jafningjar með þunglyndiseinkenni smiti út frá sér. Einnig kemur fram 
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að stúlkur eru ekki með meiri þunglyndiseinkenni en strákar (Goodwin o.fl. 2012; Conway, 

Rancourt, Adelman, Burk og Prinstein, 2011). Þessar niðurstöður stangast á við niðurstöður 

fyrri rannsókna sem hafa sýnt fram á það að unglingsstúlkur eru með fleiri tilfinningaleg 

vandamál heldur en strákar, eins og þunglyndi og kvíða. Þær glíma líka við meiri streitu þegar 

þær fara úr snemm unglingsárum yfir í unglingsár og hafa meiri áhyggjur af neikvæðum 

skoðunum jafningja sinna. Þessi kynjamunur eykst eftir því sem líður á unglingsárin. Streita 

af völdum jafningjaþrýstings og aukin ábyrgð sem fylgir því að verða fullorðinn virðist hafa 

áhrif á kvíða þeirra (Moksnes, Moljord, Espnes og Byrne, 2010). Einnig sýnir önnur rannsókn 

fram á það að unglingsstúlkur verða fyrir meiri áhrifum frá jafningjum sem eru með 

þunglyndi en strákar. Þegar þunglyndiseinkenni aukast innan jafningjahóps, aukast 

þunglyndiseinkenni hjá öðrum stelpum með tímanum (Conway o.fl. 2011).  

 

Átröskun  

Félagslegar staðalímyndir á aðlaðandi útlit hafa áhrif á að flestar unglingsstúlkur vilja vera 

grannar. Það er staðreynd að unglingsstúlkur byrja í megrun á snemm unglingsárum og að 

öllum líkindum fyrr. Löngunin til þess að verða grönn getur orðið svo sterk að hún leiðir til 

lystarstols (anorexia nervosa) eða lotugræðgi (bulimia nervosa). Í Bandaríkjunum, Kanada, 

Bretlandi og Ástralíu eru átraskanir þriðji algengasti króníski sjúkdómurinn á meðal 

unglingsstúlkna. Lystarstol er lífsógnandi sjúkdómur sem lýsir sér sem þráhyggja á mat og 

sjúklegur ótti um að þyngjast og verða feit. Lotugræðgi lýsir sér hins vegar sem stjórnlaust 

ofát og svo uppköst í kjölfarið eða notkun á hægðalosandi lyfjum til þess að koma í veg fyrir 

þyngdaraukningu (Dolgin, 2011).  

Í vestrænum löndum eiga 2-3% unglingsstúlkna við átröskun að stríða. Fræðimenn 

hafa bent á nokkra áhrifaþætti í þróun átröskunar. Þessir þættir eru líkamsþyngdarstuðull 
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(body mass index (BMI)), lítil sjálfsvirðing og þunglyndi. Félagslegir þættir hafa einnig mikil 

áhrif á þróun átröskunar eins og fjölskyldan, fjölmiðlar og jafningjar. Sýnt hefur verið fram á 

það að jafningjaþrýstingur hefur mikil áhrif á líkamsímynd og þróun átraskana 

unglingsstúlkna. Það virðist vera að þær velji sér vini sem hafa svipaðar skoðanir á 

líkamsþyngd og lögun. Umræður innan hópsins um líkamlegt útlit og  megrun gerir það að 

verkum að þær byrja að líkjast hvor annarri í auknum mæli og hvetja hvora aðra til þess að 

fara í megrun og verða grannar (Hutchinson og Rapee, 2007). Rannsókn sem Hutchinson og 

Rapee gerðu árið 2007 þar sem þeir skoðuðu 173 vinahópa á aldrinum 10-14 ára staðfestir 

niðurstöður fyrri rannsókna á marga vegu. Í fyrsta lagi kemur fram að jafningjahópar á snemm 

unglingsárunum deila sömu skoðunum á takmörkunum á fæðuinntöku, öfgafullri megrun 

(extreme weight loss behaviours (EWLBs)) og ofáti en ekki endilega á líkamlegu útliti. Í öðru 

lagi þar sem jafningjahópar eru í mikilli eða lítilli megrun var hægt að greina öfgafulla 

megrun eða ofát út frá meðaltali á jafningjaáhrifum, líkamlegra, andlegra og hegðunarlegra 

mælinga. Samanborið við unglingsstúlkur sem tilheyrðu einhverjum jafningjahópi, voru 

unglingsstúlkur sem tilheyrðu ekki jafningjahópi almennt með minni sjálfsvirðingu, hærra  
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Samantekt 

 

Unglingsstúlkur tengjast jafningjum almennt meira heldur en foreldrum á unglingsárum. 

Þegar þær komast á kynþroskaskeiðið eru þær viðkvæmar fyrir gagnrýni og öðru áreiti frá 

jafningjum og verða þar af leiðandi móttækilegri fyrir jafningjaþrýstingi. Rannsóknum ber 

ekki saman um hvort að unglingsstúlkur hafi sterkari sjálfsmynd en strákar á sama aldri og 

hvort stúlkurnar standi betur að vígi gegn jafningjaþrýstingi heldur en strákar. Skoðanir 

jafningja hafa mikil áhrif á sjálfsmynd unglingsstúlkna og reyna þær eftir fremsta megni að 

aðlaga sig að þeim..  

Unglingar eru gjarnan gagnrýnir á útlit jafningja sinna og eru unglingsstúlkur 

viðkvæmar fyrir slíkri gagnrýni. Þær upplifa oftar neikvæða líkamsímynd sem endurspeglast í 

verri sjálfsmynd og getur leitt til átröskunar. Léleg sjálfsmynd unglingsstúlkna er talin ýta 

undir áhættuhegðun þeirra. Unglingsstúlkur sýna óæskilega hegðun til þess að falla inn í hóp 

jafningja sem þær langar að tilheyra. Slík hegðun unglingsstúlkna hefur aukist undanfarin ár 

(Steinberg, 2011) og er nú lítill munur á milli kynja til dæmis hvað varðar neyslu áfengis og 

annarra vímuefna. Dæmi eru um að unglingsstúlkur hefja að lifa ótímabært kynlíf, til þess að 

auka líkur sínar á að verða meðteknar í jafningjahópi. Þær veita strákum munnmök til þess að 

öðlast virðingu frá félögum sem getur virkað sem hvatning fyrir aðrar stúlkur til þess að gera 

slíkt hið sama,. Með þessu atferli auka þær líkurnar á því að færast ofar á vinsældarlistann.  

Streita af völdum jafningjaþrýstings og aukin ábyrgð sem fylgir því að verða 

fullorðinn virðist valda kvíða hjá unglingsstúlkum. Þær eru einnig í meiri hættu en strákar á 

að þróa með sér þunglyndi ef jafningjar sem þær umgangast þjást af þunglyndi.   
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Umræður  

 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að skoða samskipti unglingsstúlkna við jafningja 

og áhrif þeirra samskipta á hegðun og upplifun á eigin sjálfi. Við settum fram tvær 

rannsóknarspurningar sem við leituðum svara við, til þess að skoða áhrif þessara samskipta. 

Rannsóknarspurningarnar sem við lögðum fram voru: Eru unglingsstúlkur móttækilegar fyrir 

jafningjaþrýstingi? og Hver eru áhrif jafningjaþrýstings á þær?  

 

Eru unglingsstúlkur móttækilegar fyrir jafningjaþrýstingi? 

Þegar einstaklingar komast á unglingsaldur er fátt annað sem er jafn mikilvægt og að vera 

hluti af ákveðinni heild og tilheyra hópi jafningja. Óskráðar reglur innan jafningjahóps fela í 

sér að einstaklingar innan hópsins hafa sömu gildi og viðmið gagnvart útliti og hegðun. Þegar 

tengsl unglingsstúlkna við jafningja eru skoðuð í samhengi við sjálfsmynd og tilfinningalegt 

jafnvægi kemur í ljós að stúlkur tengjast jafningjum almennt meira en foreldrum á 

unglingsárunum. Foreldrar eru þó alltaf mikilvægir, en sambandið og tengslin breytast á 

þessum árum (Hay og Ashman, 2003). Jafningjar af báðum kynjum hafa áhrif á tilfinningalegt 

jafnvægi hjá stelpum og náin vinátta hefur jákvæð áhrif á félagslegan þroska og persónuleika 

þeirra (Hay og Ashman, 2003). Vegna þessara tengsla við jafningja hafa skoðanir þeirra mikil 

áhrif á unglingsstúlkur og sjálfsvirðingu þeirra. Þær reyna eftir fremsta megni að breyta sér til 

þess að uppfylla þær kröfur sem þær upplifa frá hópnum. Unglingsstúlkur breyta því 

viðhorfum sínum og sýna ákveðna hegðun sem samræmast ekki endilega þeirra eigin gildum, 

til þess að fylgja hópnum eftir. Í raun eru stúlkur alltaf undir ákveðnum þrýstingi á að 

samræmast einhverri staðalímynd og þessi þrýstingur er mjög áhrifamikill vegna sterkra 

tengsla þeirra við jafningja sína (Souiden og M‘saad, 2011).  
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Unglingsstúlkur eru oftar en ekki tilbúnar að veita miklar fórnir til að vera meðteknar. 

Þær eru viðkvæmar fyrir gagnrýni og eru því oft áhrifagjarnar, en viðurkenning 

jafningjahópsins er þeim afar mikilvæg. Álit jafningjanna hefur því oft mikil áhrif á 

sjálfsmynd og sjálfsvirðingu þeirra. Niðurstöður rannsókna á móttækileika unglinga fyrir 

jafningjaþrýstingi eftir aldri eru ekki allar samhljóma. Bandarískar rannsóknarniðurstöður 

gefa til kynna að því eldri sem unglingar eru því móttækilegri séu þeir fyrir þrýstingi jafnaldra 

sinna. Niðurstöður rannsókna í Ástralíu sýndu hins vegar fram á að því eldri sem unglingar 

voru því betur gátu þeir spornað við þrýstingi jafningja sinna (Steinberg og Monahan, 2009; 

Walker og Andrade, 1996). Mögulega hefur menningarmunur milli tveggja heimsálfa áhrif 

þar á. Rannsókn Steinberg og Monahan gaf einnig til kynna að unglingsstúlkur yfir höfuð 

standa fastar á skoðunum sínum og láta síður undan þrýstingi jafningja en strákar (Steinberg 

og Monahan, 2009). Þessar niðurstöður komu á óvart þar sem að margar rannsóknir, meðal 

annars rannsókn Knox og félaga, sýndi fram á að stúlkur hafa oftar en ekki verri sjálfsmynd 

en strákar og voru þar af leiðandi móttækilegri fyrir jafningjaþrýstingi (Knox o.fl. 2005). 

Þegar unglingsstúlkur komast á kynþroskaskeiðið verða þær viðkvæmari fyrir áreiti og eru í 

aukinni hættu á að sýna óæskilega hegðun (Schince o.fl. 2008). Í grein Mrug og félaga er rætt 

um að unglingsstúlkur geti mögulega verið viðkvæmari fyrir áhrifum jafningja þar sem þær 

tengjast jafningjum oft betur en strákar (Mrug o.fl. 2011). Þar sem gefið er til kynna að 

unglingsstúlkur eigi erfitt með að standast jafningjaþrýsting sem mögulega gæti leitt til 

óæskilegrar hegðunar, er mikilvægt að halda vel utan um þær á unglingsárunum og stuðla að 

sterkri sjálfsmynd, þar sem góð sjálfsmynd er talin vera verndandi þáttur.  
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Hver eru áhrif jafningjaþrýstings á unglingsstúlkur? 

Jafningjaþrýstingur getur haft umtalsverð áhrif á líf unglingsstúlkna. Slík áhrif frá félagahóp 

eru algeng meðal þeirra og er talið að stúlkur séu viðkvæmari gagnvart þeim en strákar. 

Jafningjaþrýstingur veldur því að unglingsstúlkur framkvæma oft og tíðum ákveðna hegðun 

gegn sinni eigin sannfæringu.  

Áhættuhegðun unglinga er oft hægt að tengja við jafningjaþrýsting. Áhættuhegðun 

telst vera öll sú hegðun sem valdið getur unglingnum eða öðrum skaða núna eða í framtíðinni 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008). Veik sjálfsmynd og lítill félagslegur stuðningur eru 

þættir sem gera unglinginn móttækilegri fyrir jafningjaþrýstingi og eykur líkur á 

áhættuhegðun (Steinberg, 2011). Reykingar tengjast félagslegum þáttum og hafa 

unglingsstúlkur greint frá því að þær byrji að reykja til þess að samsamast hópnum og styrkja 

sjálfsmynd sína. Einnig hefur verið sýnt fram á að unglingsstúlkur noti reykingar til þess að 

stjórna líkamsþyngd sinni þar sem góð líkamsímynd virðist skipta miklu máli í félagslegu 

samhengi.    

Jafningjar geta haft áhrif á áfengisneyslu unglingsstúlkna. Ef náinn vinur 

unglingsstúlku neytir áfengis eða annarra vímuefna er hún líklegri til að gera það sama heldur 

en stúlka sem á góðan vin sem neytir ekki þessara efna. Unglingsstúlkur sem eru með sterka 

og jákvæða sjálfsmynd og með gott félagslegt net í kringum sig neyta síður áfengis en stúlkur 

sem hafa neikvæða upplifun af sjálfum sér og eru í óæskilegum félagsskap (Schinke o.fl. 

2008). 

Eins og fram hefur komið vilja unglingar tilheyra hópi jafningja og sýna ýmsa hegðun 

í von um að vera meðteknir. Samskipti unglingsstúlkna við hitt kynið getur veitt jákvæðan 

tilfinningalegan stuðning þó svo að algengara sé að afleiðingin geti leitt til áhættuhegðunar. 

Flestar unglingsstúlkur vilja vera hluti af vinsæla hópnum og vera eftirsóttar af hinu kyninu 
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og eru tilbúnar að framkvæma og sýna vissa hegðun sem talin er vera óæskileg til þess að 

auka líkur sínar á að vera meðteknar. Gefið hefur verið til kynna að unglingsstúlkur noti 

munnmök sem ákveðinn gjaldmiðil að auknum vinsældum og virðingu. Mat höfunda er að 

stúlkur selji sjálfsvirðingu sína án þess þó að gera sér grein fyrir því með slíkri hegðun.  

Unglingsstúlkur telja útlit vera lykilinn að félagslegri velgengni og beri merki um góða 

sjálfsmynd. Líkamsímynd er hluti sjálfsmyndar sem endurspeglar viðhorf sem þær hafa á 

sjálfum sér. Stöðluð líkamsímynd í samfélaginu, vegna áhrifa frá fjölmiðlum, hefur sett 

ákveðin viðmið innan jafningjahópa af báðum kynjum. Þrýstingur jafningja gagnvart því að 

líta út eins og þær staðalímyndir sem fjölmiðlar gefa til kynna að séu eftirsókarverðar og leiðir 

til lélegrar líkamsímyndar (Jones o.fl. 2004). Þetta eykur kröfurnar sem unglingsstúlkur gera 

til sjálfra sín um að samræmast þessari líkamsímynd. Þessi þrýstingur getur komið fram bæði 

í athugasemdum um þeirra eigið útlit eða umtali um ákveðið útlit sem ekki er viðurkennt 

innan jafningjahópsins. Afleiðingarnar geta verið að þær upplifa slæma líkamsímynd og 

brotna sjálfsmynd í kjölfarið. Unglingsstúlkur finna fyrir miklum kröfum af hálfu 

umhverfisins um að samræmast þessari stöðluðu líkamsímynd. Þrá þeirra að standast þessar 

kröfur er svo mikil að þær þróa með sér brotna sjálfsmynd sem getur leitt til átraskana eins og 

lystarstol og lotugræðgi. Algengara er að stúlkur sem eru yfir kjörþyngd eða í ofþyngd verði 

frekar fyrir stríðni og neikvæðum athugasemdum sem veldur þeim vanlíðan (Helfert og 

Warschburger, 2011). Upplifun unglingsstúlkna af saklausum samræðum um útlit við vini og 

gagnrýni jafningja á útliti, hafa marktæk tengsl við innhverfingu (internalization) og 

líkamsímynd þeirra (Jones o.fl. 2004). Þær eru viðkvæmar fyrir neikvæðri gagnrýni á útliti og 

verða auðveldlega óánægðar með líkamsímynd sína. Sýnt hefur verið fram á marktækt 

samband milli gagnrýnna athugasemda jafningja á útliti og neikvæðrar líkamsímyndar meðal 

unglingsstúlkna (Jones o.fl. 2004). Þar sem þær telja líkamsímynd vera megin þáttur 

sjálfsmyndar (Dolgin, 2011) gæti það verið ástæðan fyrir því að þær eru viðkvæmar fyrir 
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neikvæðri gagnrýni á útliti. Þær upplifa aukinn þrýsting frá jafningjum til þess að léttast og 

upplifa oftar neikvæðar athugasemdir um þyngd þeirra (Tremblay og Lariviere, 2009). Sýnt 

hefur verið fram á að „fitu umræður“ meðal unglingsstúlkna, þar sem þær eru að kvarta undan 

þyngd sinni, valdi aukinni óánægju á líkamlegu útliti þeirra sem á þær hlusta (Helfert og 

Warschburger, 2011). Stúlkur eru mjög meðvitaðar um útlitskröfur frá jafningjum og eru því 

oftar en ekki óánægðar með útlit sitt. Einnig ber að minnast á að samskipti við gagnstæða 

kynið hefur áhrif á þróun neikvæðrar líkamsímyndar og óraunhæfrar þyngdarstjórnunar hjá 

unglingsstúlkum. Þær upplifa ákveðin skilaboð frá strákum um hvað telst eftirsóknarvert útlit. 

Þær upplifa að ef þær eru grannar, þá eru þær meira aðlaðandi og vinsælli meðal stráka. 

Unglingsstúlkur byrja oft í megrun á snemm unglingsárum og að öllum líkindum fyrr. 

Þrýstingur jafningja gagnvart því að líta út eins og þær staðalímyndir sem fjölmiðlar gefa til 

kynna að séu fallegar, leiðir til slæmrar líkamsímyndar. Þessi þrýstingur getur leitt til þess að 

unglingsstúlkur þróa með sér átraskanir, þunglyndi og litla sjálfsvirðingu (Jones, 2002). 

Unglingsstúlkur verða fyrir meiri áhrifum frá þunglyndum jafningjum en strákar. 

Þegar þunglyndiseinkenni aukast innan jafningjahóps, aukast þunglyndiseinkenni hjá öðrum 

stelpum innan hópsins með tímanum (Conway o.fl. 2011). Mat höfunda er að unglingsstúlkur 

búi yfir meiri streitu heldur en strákar þar sem stúlkur séu undir meiri þrýstingi jafningja 

heldur en strákar þar sem þær hugsa meira um álit annarra.  

Félagslegir þættir hafa mikil áhrif á þróun átröskunar hjá unglingum. Unglingsstúlkur 

velja sér gjarnan vini sem hafa svipaðar skoðanir á líkamsþyngd og lögun. Umræður innan 

hópsins um líkamlegt útlit og megrun gerir það að verkum að þær byrja að reyna að líkjast 

hver annarri meira og hvetja hverja aðra til þess að megra sig og verða grannar (Hutchinson 

og Rapee, 2007).  

Afleiðingar jafningjaþrýstings geta að mati höfunda og út frá rannsóknum valdið 

alvarlegum afleiðingum hvað viðkemur framtíð unglingsstúlkna. Léleg sjálfsmynd 
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unglingsstúlkna gerir þær móttækilegri fyrir jafningjaþrýstingi og leiðast þær því frekar út í 

áhættuhegðun svo sem áfengis- og vímuefnaneyslu, reykingar og óábyrgt kynlíf með ýmsum 

afleiðingum svo sem ótímabærri þungun, kynsjúkdómum og mörgum rekkjunautum. 

Jafningjar hafa einnig áhrif á upplifun unglingsstúlkna á útliti sínu og sjálfsmynd sem getur 

leitt til geðrænna vandamála. Út frá þeim niðurstöðum telja höfundar að mikilvægt sé að hlúa 

að andlegu jafnvægi unglingsstúlkna og byggja upp sjálfsmynd þeirra þar sem sterk 

sjálfsmynd virðist vera verndandi þáttur gegn neikvæðum jafningjaþrýstingi.  

Höfundar komust að því við gerð þessa verkefnis að mikil vöntun er á íslenskum 

rannsóknum um jafningjaþrýsting og áhrif hans á ungmenni. Einnig reyndist erfitt að finna 

rannsóknir almennt sem tengdust aðeins unglingsstúlkum þar sem flestar þeirra báru saman 

kynin. Sérstaklega var erfitt að finna rannsóknir um áhættuhegðun unglingsstúlkna tengt 

jafningjaþrýstingi og sjálfsmynd þar sem flestar rannsóknir töluðu um unglinga sem eina 

heild. 
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Lokaorð  

 

Í þessari fræðilegu samantekt hefur komið fram að unglingsstúlkur eru á margan hátt 

móttækilegar fyrir jafningjaþrýstingi og að hann hafi margvísleg áhrif á þær. Unglingsstúlkur 

búa ekki yfir fullmótaðri sjálfsmynd og eru viðkvæmar fyrir skoðunum jafningja þar sem þeir 

eru mikilvægir hlekkir í lífi þeirra á unglingsárunum. Vegna þessara tengsla hafa jafningjar 

mikil áhrif á hegðun þeirra og skoðanir. Áhættuhegðun á sér yfirleitt stað vegna ákveðins 

þrýstings sem myndast innan jafningjahópsins. Þegar talað er um áhættuhegðun er verið að 

vísa í óæskilega hegðun svo sem reykingar, áfengis- og vímuefnaneyslu og aðra hegðun sem 

getur valdið skaða hjá viðkomandi eða öðrum einstaklingum í umhverfi hans. Unglingsstúlkur 

upplifa miklar kröfur frá umhverfinu, bæði frá jafningjum og fjölmiðlum. Þessar kröfur geta 

leitt til þess að þær þróa með sér lélegri sjálfsmynd, líkamsímynd og geðræn vandamál. 

Veik sjálfsmynd og neikvæð sjálfsupplifun er einn stærsti áhættuþátturinn varðandi 

áhrif neikvæðs jafningjaþrýstings. Höfundar telja að með því að efla sjálfsmynd 

unglingsstúlkna með fræðslu sé hægt að draga úr áhrifum jafningja. Það er mikilvægur þáttur í 

starfi hjúkrunarfræðinga að vera meðvitaðir um þroskaferli unglingsstúlkna. Með því að vera 

meðvitaður um afleiðingar lélegrar sjálfsmyndar og áhrif jafningja á líðan þeirra er hægt að 

draga úr líkum á áhættuhegðun þeirra. Það þarf að huga vel að unglingsstúlkum þar sem þær 

búa oft yfir lélegri sjálfsmynd og eru oft afar sjálfsgagnrýnar. Hjúkrunarfræðingar þurfa að 

hafa þekkingu á því hvernig á að nálgast unglingsstúlkur á þann hátt að þeir byggi upp 

sjálfstraust þeirra svo þær nái að verða félagslega ábyrgir einstaklingar sem standa með sínum 

eigin gildum og viðmiðum. 
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