
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lífsánægja unglinga og samskipti við foreldra og 
fjölskyldu 
 

 

 

 
Jóhannes Eggertsson 
 

 

 

 
 

HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 
 
 
 
 
Lokaverkefni til 
 
BA gráðu í sálfræði 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félagsvísindadeild 
 
Apríl 2016 

  



 

 
 

Lífsánægja unglinga og samskipti við foreldra og 
fjölskyldu 

 
 
 
 
 

Jóhannes Eggertsson 

 
 
 

12 eininga lokaverkefni  

 sem er hluti af 

Bachelor of Arts-prófi í sálfræði 

 

 

 

 

 

Leiðbeinandi 

Ársæll Már Arnarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félagsvísindadeild/-sálfræði 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, apríl 2016 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Titill: Lífsánægja unglinga og samskipti við foreldra og fjölskyldu 

Stuttur titill: Lífsánægja unglinga 

12 eininga lokaverkefni sem er hluti af Bachelor of Arts-prófi í sálfræði 

 

 

Höfundarréttur © 2016  Jóhannes Eggertsson 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Félagsvísindadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Jóhannes Eggertsson, 2016, B.A. verkefni, félagsvísindadeild, hug- og félagsvísindasvið, 

Háskólinn á Akureyri, 37  bls. 

 

 

Prentun: Prentmet 

Selfossi, Apríl, 2016 gráðu í sál 

 
 



LÍFSÁNÆGJA UNGLINGA  i 

 

 

 

 

 

,,Ég lýsi því hér með yfir að ég einn er höfundur þessa verkefnis og að það er ágóði eigin 

rannsókna.“  

 

 

  

Jóhannes Eggertsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til B.A. prófs 

við Hug- og félagsvísindasvið.“  

 

 

  

Ársæll Már Arnarsson 

 

 

  



LÍFSÁNÆGJA UNGLINGA  ii 

 

 

Útdráttur 

Lífsánægja er hugarástand sem byggist á mati á þeirri ánægju og gleði sem einstaklingar 

upplifa, vitsmunalega og tilfinningalega og segir til um hversu vel einstaklingnum líkar við líf 

sitt. Markmið rannsóknarinnar var að kanna tengsl lífsánægju unglinga og samskipta við 

foreldra, fjölskyldu og stuðnings fjölskyldu, einnig voru skoðuð áhrif fjölskyldugerðar og 

fjárhagsstöðu fjölskyldu á lífsánægju þeirra. Notast var við gögn úr alþjóðlegri rannsókn 

Health Behavior in School-age Children (HBSC) sem safnar upplýsingum um heilsu, velferð 

og félagslegt umhverfi 11 til 15 ára unglinga. Þátttakendur voru grunnskólanemendur í 10. 

bekk á Íslandi veturinn 2013/14. Lífsánægja þeirra var mæld á lífsánægjustiga Cantril og var 

meðaltalið 7,5 með staðalfrávikið 1,9 og tíðasta gildið 8 þannig að lífsánægja þátttakenda telst 

almenn vera góð. Notast var við fjölbreytu aðhvarfsgreiningu til þess að ákvarða tengsl 

lífsánægju við fjölskyldubreytur. Mest áhrif komu fram hjá stelpum og samskiptum við 

fjölskyldu en þau útskýrðu 24,6% af breytileika lífsánægjustigans hjá þeim en 12,9%  hjá 

strákum. Hjá strákum komu mestu áhrifin fram í samskiptum við foreldra en þau útskýrðu 

13,9% af breytileika lífsánægjustigans hjá þeim en 19,6% hjá stelpum. Minnst áhrif á 

lífsánægju þátttakenda höfðu fjölskyldugerðir en þær útskýrðu 4,1% af breytileika 

lífsánægjustigans. Lífsánægja stráka mælist hærri en stelpna og fjölskyldubreytur hafa minni 

áhrif á lífsánægju stráka. Samskipti hafa mun meiri þýðingu fyrir lífsánægju stelpna en stráka.  

 Lykilorð: Fjölskylda, HBSC, lífsánægja, samskipti, unglingar. 
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Abstract 

Life satisfaction is a state of mind based on an assessment of the satisfaction and joy that 

people experience intellectually and emotionally. As such, it provides an indication of how 

well an individual will enjoy during his/her life. The goal of this study was to explore how the 

life satisfaction of teenagers was influenced by communication with their parents and family. 

The study also explored the effects of family structure and the financial situation of the family 

on teenager´s perceptions of life satisfaction. Data were abstracted from the Health Behavior 

in School-Age Children (HBSC) report, a collaborative, four-yearly, cross-national self-report 

survey that collects data on health and well-being, social environments and health behaviours 

from 11, 13 and 15-year-olds in 42 countries and regions. Participants in the study were 

elementary school pupils in 10th grade. Data were collected during classes in Iceland from 

Sept 2013-June 2014 using the Cantril ladder, a visual analogue scale. The mean was 7.5 with 

a standard deviation of 1.9 and the mode was 8. This indicated that the life satisfaction of 

Icelandic participants was considered to be generally good. Data were analysed using multiple 

regression analysis to determine the relationship between life satisfaction and family 

variables. In the study, 24.6%* of girls and 12.9% of boys reported communication with 

family had the most influence on life satisfaction while 19.6% of girls and 13.9% of boys 

reported communication with parents had the most influence on life satisfaction. At 4.1%, 

family types had the least impact on life satisfaction. Boys reported higher life satisfaction 

than girls, and family variables had less impact on their life satisfaction. Communication 

influenced life satisfaction for girls more than it did for boys. 

Keywords: Family, HBSC, Life satisfaction, communication, teenagers. 
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Lífsánægja unglinga og samskipti við foreldra og fjölskyldu 

Fjölbreytileiki mannlífsins er mikill og fólk nýtur lífsins á mjög mismunandi hátt. 

Frímerkjasafnarar hafa til dæmis ánægju af því að safna frímerkjum og njóta þess síðan að 

dútla við þau í rólegu og huggulegu andrúmslofti. Þeir fara síðan á frímerkjasýningu og hitta 

þar aðra safnara og eiga þar samskipti sín á milli um frímerki, þar sem þau eru metin og borin 

saman. Þetta skilja sumir einstaklingar alls ekki og velta fyrir sér hvernig það sé hægt að hafa 

gaman af frímerkjum, því þeir vilja hafa fjör í hlutunum. Það er ekkert gaman að þessu nema 

það sé einhver spenna, hraði og helst einhver áhætta í gangi líka. Þessir einstaklingar gætu til 

dæmis notið þess að fara á bardaga til að horfa á blóðug slagsmál og kryddað það með því að 

veðja góðri upphæð á úrslitin. En eitt er þó sammerkt með öllum einstaklingum að heilbrigð 

þátttaka í lífinu byggist upp á samskiptum, þar sem fólk miðlar og tekur á móti upplýsingum, 

hugmyndum, reynslu og hverju því sem um huga þess fer. Samfélagið setur skrifaðar og 

óskrifaðar reglur um þessi samskipti, sem flestir reyna að fara eftir til þess að lifa í sátt og 

samlyndi við fólkið sem það umgengst. Virði samskiptanna fer síðan eftir eðli þeirra og dýpt 

tilfinninganna sem binda fólkið saman. Lífið í sinni fjölbreyttu mynd býður síðan uppá 

margskonar sigra og ósigra, sem þarf að takast á við. Ef einstaklingurinn höndlar vel gleðina 

eða vonbrigðin sem fylgja þessari þátttöku í lífinu þá byggjast samskiptin væntanlega upp og 

verða innihaldsríkari og betri, en ef hann höndlar þetta illa þá brotna samskiptin niður, verða 

sennilega fjarlægari og verri.  

Hæfileikar í mannlegum samskiptum hljóta því að hafa mikil áhrif á það hvernig fólk 

nýtur lífsins og metur lífsánægju sína, hvort það hefur annað fólk í kring um sig sem 

samgleðst því í sigrunum og styður það í gegnum erfiðleika, eða hvort það fari eitt í gegnum 

lífið og passar sig á því að reiða sig ekki á aðra. Það er því áhugavert að skoða hvað mótar 

samskiptahæfni einstaklingsins og hvernig hæfileikinn til þess að tengjast öðrum þróast. 
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Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

 Samkvæmt vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenners (1977) á mótun einstaklingsins 

sér stað með víxlverkun milli flókinna samfélagskerfa. Þar eru áhrif félagslegra, sögulegra, 

menningarlegra og umhverfisþátta skoðuð í heildar samhengi. Með þessu var hann að reyna 

að skilgreina og skilja mannlega þróun og setja hana í samhengi við umhverfið og þau 

félagslegu kerfi sem tengjast einstaklingnum. Umhverfið næst einstaklingnum er smákerfið 

(e. microsystem) sem inniheldur þá aðila sem einstaklingurinn er í mestum tengslum við og 

hafa mest áhrif á hann, eins og fjölskylda, vinir og skóli. Í smákerfinu eru samskiptin 

gagnvirk milli aðila. Í nærkerfinu (e. mesosystem) eru gagnvirk tengsl milli tveggja eða fleiri 

smákerfa, þar sem góð samskipti foreldra og skóla geta haft góð áhrif á námsárangur 

einstaklings. Útkerfið (e. exosystem) samanstendur af félagslegu umhverfi einstaklings sem 

snertir hann á óbeinan hátt. Stórkerfið (e. macrosystem) samanstendur af þjóðfélagi, 

menningu og gildum sem hann býr við og hafa óbein áhrif á einstakling en hann hefur lítil 

áhrif á. 

Síðar bætti hann við félagssögulegum aðstæðum (e. chronosystem), áhrifum sem verða 

í gegnum tímaskeið, eðlilegir atburðir eins og kynþroski og hjónaband eða atburðir sem síður 

má vænta eins og slæm veikindi eða skilnaður (Bronfenbrenner, 1986).  

Þó svo að fjölskyldan hafi mest áhrif á þroska og þróun einstaklingsins þá eru fleiri 

umhverfis- og félagslegir þættir sem hafa áhrif, eða geta haft áhrif. Atburður sem gerist á 

einum stað eins og á heimili getur haft áhrif á það sem gerist á öðrum stað eins og í skóla 

(Bronfenbrenner, 1986). 

Þroski barna ákvarðast því af mörgum mismunandi áhrifaþáttum og tengslum milli 

þeirra í umhverfinu, allt frá menningarlegum og þjóðfélagslegum þáttum til þeirra sem standa 

næst þeim innan fjölskyldunnar.  
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Tengslakenningin  

John Bowlby (1951, 1958) hélt því fram með tengslakenningunni að fólk hefði 

líffræðilega þörf fyrir ást og umhyggju, það væri ekki nóg að uppfylla líkamlegar þarfir. Þetta 

var byltingarkennd kenning á margan hátt, ekki síst fyrir það að gera tilfinningalega skynjun 

og tengsl að miðpunkti hugtaksins um sálfræðilega aðlögun (Lamb, 2012).  

 Bowlby sagði að í fyrstu tengslum ungabarns, yfirleitt við móður, ráðist mikið hver 

framtíðar velferð (e. well-being) þess verður (Karen, 1998, bls. 5). Tengslakenning Bowlby 

hefur aukið skilning okkar mikið á nánum samskiptum ungabarna og umönnunaraðila. Börn 

sem fá reglulega umönnun mynda tengsl við þann aðila sem sinnir því mest. Þessi 

tengslamyndun virðist hafa þróast í gegnum árþúsundin til þess að viðhalda nálægð barns við 

umönnunaraðila og aukið þannig vernd og öryggi þess. En þó svo að næstum öll ungabörn 

þrói tengsl við aðalumönnunaraðila, þá geta þau ekki öll nýtt sér hann sem öruggar 

grunnbúðir, eða athvarf þaðan sem þau geta farið og kannað heiminn. (Broberg, 2000). 

Mikilvægt væri því að barn upplifði hlýju, nánd og öryggi í samskiptum við móður sína, til 

þess að leggja grunn að heilbrigðum félagslegum þroska og góðum samskiptum síðar á ævinni 

(Bretherton, 1992).  

 Mary Ainsworth sem var í upphafi aðstoðarkona Bowlbys, þróaði síðar kenninguna 

um tengslamyndun með rannsóknum á mæðrum og börnum þeirra. Hún kannaði meðal annars 

viðbrögð barna við aðskilnað frá móður og endurfundi og flokkaði tengslamyndun þeirra í 

þrjá hópa: forðun, kvíða og traust tengsl. Börn sem myndað höfðu forðun við móður voru 

fjarlæg og frekar óvirk, sýndu frekar lítil viðbrögð við aðskilnað og hunsuðu móður í fyrstu 

eftir endurfundi. Börn sem myndað höfðu kvíða gagnvart móður voru óttaslegin og upptekin 

af móður, þau könnuðu umhverfi lítið og komust í mikið uppnám við aðskilnað, og sýndu 

mikla geðshræringu við endurfundi. Börn sem myndað höfðu traust tengsl við móður sýndu 

áræðni, könnuðu umhverfið og sýndu öryggi í návist móður, urðu hrygg við aðskilnað og 

glöddust við endurfundi (Ainsworth, 1979; Bretherton, 1992). 
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 Mæður sem voru næmar fyrir börnum sínum og sýndu þeim athygli og hlýju mynduðu 

traust tengsl hjá börnunum. Þau mynda væntingar til móður sinnar sem byggjast á 

viðbrögðum hennar og vitund um að hún sé til staðar fyrir þau, sem byggir upp öryggi þeirra. 

Börn mæðra sem vanræktu þau eða brugðust mjög seint við þörfum þeirra og þá jafnvel á 

óviðeigandi hátt þróuðu með sér kvíða. Þau hafa ekki ástæðu til þess að ætla að móðirin sé til 

staðar fyrir þau og verða því kvíðin, vegna þess að þau vita ekki við hverju þau eiga að búast. 

Mæður sem tjáðu sig lítið við börnin en gagnrýndu þau, beittu reiði og voru í lítilli snertingu 

við þau, mynduðu forðun hjá börnunum. Þetta var talið gefa vísbendingu um djúpa 

undirliggjandi andúð móðurinnar (Ainsworth, 1979). 

 Styrkur tengslakenningarinnar er sá að hún einblínir á undirstöðukerfi hegðunar, 

tengslakerfið sem á sér líffræðilegar rætur og einkennir tegundir (e. species). Ferlið á sér stað í 

grunnferlum mannlegs eðlis, þó að einstaklingsmun megi rekja til erfðaþátta, menningaráhrifa 

og reynslu. Tengslakenningin varðar langvarandi náin félagsleg samskipti. Þar á meðal tengsl 

barna við foreldra og tilfinningabönd milli þeirra, ættarsambönd, ástarsambönd og 

vinasambönd. Þessir tengslaflokkar eru mismunandi eftir þeim hlutverkum sem þeir hafa 

(Ainsworth, 1989). 

 Kenningarsmiðir fullyrtu uppúr miðri síðustu öld að móðurást væri lykillinn að 

sálfræðilegri velferð barna, sem var þægilegt, einfalt svar og í samræmi við menningarlegar 

hefðir og skoðanir þess tíma (Lamb, 2012). En er þetta svona einfalt, er móðurástin þessi 

grundvallarþáttur sem mótar náin félagsleg samskipti? 

 

Fjölskyldan 

Fjölbreytilegar aðstæður og samverkandi þættir valda því að það er ekki samstaða 

meðal fræðimanna um skýra flokkun á þeim formum sem tilheyra hugtakinu fjölskylda. Þetta 

gerir það að verkum að erfitt er að skilgreina hugtakið vel og afmarkað. Því hefur víð 

skilgreining verið notuð þar sem fjölskyldan er ekki skýrt afmörkuð sem fyrirbæri, heldur 
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einstaklingar sem eiga sama heimili og eru bundnir saman af tilfinningum, hagsmunum og 

hollustu. Flestir sjá fyrir sér foreldra og börn þeirra sem mynda fjölskyldu hvort sem það er 

kjarnafjölskylda, stjúpfjölskylda, einforeldrisfjölskylda, ættleiðingarfjölskylda eða 

samkynjafjölskylda (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Hugtakið kjarnafjölskylda vísar til þess forms sem félagsvísindamenn töldu áður fyrr 

að væri til fyrirmyndar. Hjón eignuðust börn og stofnuðu fjölskyldu þar sem karlinn vann úti 

en konan var heimavinnandi og saman ólu þau börnin sín upp. Óhefðbundnar fjölskyldur eru 

því öll önnur fjölskylduform og eru orðnar normið í iðnríkjum nútímans. En ýmsir 

félagsvísindamenn hafa engu að síður gefið það í skyn að hin hefðbundna kjarnafjölskylda sé 

þó best til þess fallin að ala upp börn (Lamb, 1999).  

Í ályktun sem Alþingi samþykkti árið 1997 er fullyrt „fjölskyldan er hornsteinn 

íslensks samfélags og uppspretta lífsgilda“ (Þingskjal 1230, 1997). Ekki er fullt 

samkomulag um skýra merkingu hugtaksins lífsgilda hjá sálfræðingum, en þó má 

segja að það snúist um eftirsóknaverða hegðun og lífsstefnu (Friðrik H Jónsson, 

2006). Ætla má að þingsályktunartillagan endurspegli viðhorf Íslendinga til 

fjölskyldunnar, hvernig hún leggur grunninn að þátttöku einstaklingsins í 

samfélaginu og mótar lífsviðhorf hans. Meginforsendur opinberrar stefnu byggist 

á jafnrétti karla og kvenna, að fjölskyldan sé vettvangur tilfinningatengsla og 

veiti einstaklingum öryggi og tækifæri til að þroska eiginleika sína til fullnustu 

(Þingskjal 1230, 1997). Innan fjölskyldunnar stýra foreldrarnir og fara með 

forsjá barna sinna. Þeir bera því ábyrgð á að skapa sem bestar aðstæður og 

mögulegt er til að auka almennan þroska og stuðla að velferð barna sinna.  

 

Uppeldishættir foreldra 

 Samskipti foreldra og barna eru mismunandi en Diana Baumrind hefur rannsakað 

hvaða aðferðir foreldrar nota og hvernig mismunandi uppeldishættir myndast hjá fjölskyldum. 
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Fjórir uppeldishættir komu fram í rannsóknum hennar, leiðandi (e. authoritative), skipandi (e. 

authoritarian), eftirlátir (e. permissive) og afskiptalausir (e. neglective). Foreldrar sem beita 

leiðandi uppeldisháttum gera kröfur til barnanna, setja skýr hegðunarmörk og hvetja þau til 

þess að gera grein fyrir sínu sjónarhorni, án þess að vera ágengir eða heftandi. Stuðningur 

foreldra er ríkjandi og þeir leggja áherslu á ábyrgð barna sinna, að þau sýni ákveðni en einnig 

samvinnu í samskiptum. Eftirlátir foreldrar gera litlar kröfur til barnanna og eru móttækilegir 

fyrir hugmyndum þeirra, hegðunarmörk eru óskýr og ekki er gerð krafa um að börnin geri 

grein fyrir hegðun sinni. Foreldrar eru blíðir í framkomu og reyna eftir fremsta megni að 

forðast óþægileg átök. Skipandi foreldrar gera miklar kröfur til barnanna og eru ekki 

móttækilegir fyrir hugmyndum þeirra, uppeldi einkennist af reglum og skipunum. Foreldrar 

fylgjast vel með börnum sínum og krefjast þess að þau hlýði. Afskiptalausir foreldrar gera 

litlar kröfur til  barnanna og eru ekki móttækilegir fyrir hugmyndum þeirra, uppeldi einkennist 

af skipulagsleysi. Foreldrar fylgjast lítið með og veita börnum sínum lítinn stuðning og 

jafnvel höfnun (Baumrind, 1991).  

Börnum sem alast upp við leiðandi uppeldi, þar sem foreldrar útskýra fyrir barninu 

hvað um er að vera, setja skýrar reglur og beita aga, vegnar best. Þau sýna meiri sjálfsaga, 

sjálfstraust og glaðværð sem skilar sér í góðum námsárangri og sterkari félagslegri stöðu. 

Einnig finna þau minna fyrir streitu eða depurð og áhættuhegðun er lítil (Steinberg, 2001). 

Við rannsóknir sínar notaði Baumrind fjögra til sjö ára börn en sýnt hefur verið fram á 

að leiðandi uppeldi hefur góð áhrif á eldri börn og unglinga. Það hefur jákvæða fylgni við 

aukna félagsfærni, sjálfsöryggi, skýr samskipti sem birtast í samvinnu og hluttekningu (e. 

positive engagement), minni sálsýki og þátttöku í andfélagslegri hegðun (Darling og 

Steinberg, 1993).   

Hér á landi hefur Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) rannsakað uppeldisáhrif foreldra og 

hafa niðurstöður sýnt að leiðandi uppeldi er farsælast fyrir börn og unglinga. Þau sýna betri 

samskiptahæfni, skoða málin frekar frá mismunandi sjónarhornum og eiga auðveldara með að 
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greina samskiptavandamál og leysa þau. Það er greinilegt að góð samskipti hafa áhrif á 

farsæld einstaklingsins en hvernig skilar það sér í meiri velferð hjá honum? 

 

Aðlögun 

Hugtakið aðlögun (e. adjustment) vísar hér til mismunandi þátta sálfræðilegrar 

velferðar. Aðlögun er vítt regnhlífarhugtak sem vísar til persónulegra eiginleika, sem gerir 

fólki kleift að njóta daglegs lífs án sálrænna truflana og hegðunarvandamála. Einstaklingar 

sem hafa aðlagast vel eru félagslega sterkir og eiga góð samskipti við aðra, fara eftir reglum 

og hlýða yfirvaldi, starfa vel í skóla og á vinnustað, auk þess að vera færir um að koma á og 

viðhalda innihaldsríkum nánum samböndum. Andhverfan eru aðlögunarerfiðleikar, sem lýsa 

sér í sálrænum og hegðunartengdum erfiðleikum, eins og einelti, eða koma fram við aðra með 

tillitsleysi, hörku og frekju, skorti á félagslegri færni sem gerir einstaklingunum erfitt fyrir að 

koma á tengslum við aðra, eða í afbrotum og glæpsamlegri hegðun (Lamb, 2012). 

 Á síðari árum hafa vísindamenn náð samkomulagi um þá mikilvægustu þætti sem 

stuðla að heilbrigðum þroska og aðlögun. Þeir eru (a) Gæði tengsla barna og unglinga við 

foreldra sína, (b) Gæði samskipta milli foreldra og annarra mikilvægra fullorðinna, átök á 

milli þeirra tengist aðlögunarerfiðleikum en friðsamleg samskipti milli fullorðinna styðja við 

heilbrigða aðlögun, (c) Fullnægjandi framboð á fjárhagslegum, félagslegum og efnislegum 

úrræðum (eignum), þar sem fátækt og félagsleg einangrun hefur tengsl við 

aðlögunarerfiðleika og það að hafa nægjanleg úrræði styður heilbrigða aðlögun (Lamb, 2012). 

 Þegar fjölskylduhættir eru teknir með í reikninginn þá sýna rannsóknir að uppbygging 

fjölskyldunnar ein og sér útskýrir lítinn hluta af breytileika í aðlögun hjá börnum og 

unglingum. Aðlögun þeirra er sambærileg hvort sem þau eru alin upp í hefðbundnum eða 

óhefðbundnum fjölskyldum. Hún ræðst að langmestu leyti af þáttum eins og kærleika 

foreldra, samkvæmni, áreiðanleika, viðbrögðum og tilfinningalegum stuðningi. Einnig því að 
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samskipti milli foreldranna sjálfra séu góð og að nánd sé ríkjandi þeirra á milli, sem og að 

efnahagsleg og félagsleg staða fjölskyldunnar sé viðunandi (Lamb, 2012).  

 

Foreldrahlutverk og samskipti foreldra og barna  

 Góð samskipti foreldra og barna byggjast upp í ást og umhyggju. Börnin þurfa að fá 

þann tilfinningalega stuðning sem þau þarfnast sem og að áreiðanleiki og samræmi ríki í 

samskiptunum. Foreldrarnir þurfa að vera næmir á þarfir barna sinn og veita þeim viðeigandi 

leiðsögn, örva þau til góðra verka og setja þeim skýr mörk. Tengsl milli hlýju foreldra til 

barna sinna er besta vísbendingin um góða aðlögun og er það óháð aldri barnanna (Lamb, 

2012).  

Þátttaka foreldra í lífi barna sinna þar sem þeir fylgjast með gjörðum þeirra og 

samskiptum, hefur fylgni við meiri þrautseigju, ákafa, árangur og minni hegðunarvandamál án 

tillits til fjölskyldugerðar (Amato og Fowler, 2002). Þó að þjóðfélagslegar aðstæður valdi því 

að mæður verji mun meiri tíma í umönnun barna sinna og eru aðgengilegri þeim, þá hænast 

börnin að báðum foreldrum á sama tíma, en mismunur á næmi foreldra í samskiptum við 

barnið hefur áhrif á hvernig tenging myndast í samskiptunum (Lamb og Lewis, 2010). 

 

Mikilvægi feðra í uppeldinu 

Áður fyrr var víða gert ráð fyrir að fjarvera föður leiddi til aðlögunarerfiðleika hjá 

börnum og unglingum einstæðra foreldra, en sú hugmynd að börn þyrftu bæði karlkyns og 

kvenkyns foreldra til að aðlagast vel hefur ekki verið studd með rannsóknum (Silverstein og 

Auerbach, 1999). Báðir foreldrar eru lífeðlisfræðilega undirbúnir til þess að takast á við það 

að verða foreldrar og testósteron magn feðra breytist með foreldrahlutverkinu (Gettler, 

McDade, Feranil og Kuzawa, 2011). Kyn foreldra hefur ekkert forspárgildi fyrir því hversu 

góðir foreldrar þeir verða. Það eru heldur ekki neinar vísbendingar um það að börn þurfi að 

njóta samskipta við foreldra af báðum kynjum til að ná eðlilegum þroska. Það er ljóst að feður 
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og mæður hafa áhrif á þroska barnsins með sömu leiðum sem stuðla að sálfræðilegri aðlögun 

þegar þau sýna þeim ást og umhyggju, gefa sig að þeim og eru leiðandi í uppeldinu (Lamb og 

Lewis, 2010).  

Rannsóknir á börnum bæði í hefðbundnum og óhefðbundnum fjölskyldum hafa sýnt 

fram á góða aðlögun barna þrátt fyrir að þau njóti ekki samskipta við föður. Það er reynsla 

barnanna í víðu samhengi sem skiptir mestu máli og þá sérstaklega samskipti við foreldra, en 

einnig eru innbyrðis samskipti foreldra mikilvæg og hvort barnið búið við fullnægjandi 

félagslegar aðstæður. Það er ljóst að bæði karlar og konur hafa þá getu sem þarf til þess að 

vera góðir foreldrar og því eykur það ekki aðlögun að hafa foreldra af báðum kynjum. Það eru 

heldur engar sannanir fyrir því að fjarvera föður svipti börnin aga sem áður fyrr var talinn 

nauðsynlegur til að koma í veg fyrir hegðunartruflanir (Lamb, 2012). 

Rannsóknir hafa bent á ólíkar leiðir sem feður og mæður fara í samskiptum sínum við 

börn sín, að samskipti feðra einkennist af háværð og fjöri, leik, óútreiknanlegum viðbrögðum, 

á meðan mæður halda meira aftur af börnum sínum, eru róandi og umvefjandi. En þessi ólíki 

háttur er ekki algildur milli kynja og munur birtist bæði á milli einstaklinga og 

menningaheima  (Lamb og Lewis, 2010). Það er ekkert sem bendir til þess að kynjamunur 

hafi einhverja þýðingu fyrir aðlögun barnsins, eða aðlögunin verði fyrir áhrifum á nokkurn 

hátt þegar ekki er fylgt hefðbundnu uppeldi beggja kynja (Lamb, 2012). 

 

Lífsánægja unglinga 

 Lífsánægja er hugarástand sem byggist á mati á þeirri ánægju og gleði sem 

einstaklingar upplifa, vitsmunalega og tilfinningalega. Hún getur bæði verið skammvinn eða 

stöðug yfir tíma og snýst um það hversu jákvætt einstaklingurinn metur heildar gæði lífs síns. 

Eða með öðrum orðum, hversu vel einstaklingnum líkar við líf sitt (Veenhoven, 1996). Í þeim 

tilvikum þar sem beinar mælingar á hamingju eru ekki fyrir hendi er það verjandi að nota 

mælingar á lífsánægju, til þess að spá fyrir um langvarandi hamingju, vegna mikillar 
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tengingar milli þessara hugtaka (Lyubomirsky, King og Diener, 2005). Af þessu má ráða að 

lífsánægðir einstaklingar lifi almennt góðu lífi og líf þeirra sé nokkuð hamingjusamt, sem ætti 

að skila sér í betri samskiptum. 

Gallup hefur notað Cantril-stigann í rannsóknum sínum á lífsánægju um allan heim og 

þróað þrjá flokka til að skýra niðurstöður hans, sem eru byggðir á svörum hundruð þúsunda 

þátttakenda frá meira en 150 löndum og endurspegla viðhorf 98% íbúa heimsins. Þessir 

flokkar eru: Gróska (e. thriving), þar eru þátttakendur sem líta jákvætt á núverandi 

lífsaðstæður og merkja við sjö eða hærra á stiganum. Velferð þessara einstaklinga er góð, 

stöðug og í framþróun. Þeir skrá færri heilsufarsvandamál, færri veikindadaga, minni 

áhyggjur, streitu, sorg, reiði og meiri hamingju, ánægju, áhuga og virðingu. Barátta (e. 

struggling), þar eru þátttakendur sem hafa hlutlausa eða neikvæða sýn á framtíðina og merkja 

við fimm og sex. Velferð þessara einstaklinga er í meðallagi eða hvikul. Þeir skrá meiri 

daglega streitu og áhyggjur en „gróskumiklir“ svarendur og tvöfalt fleiri veikindadaga. Einnig 

eru þeir líklegri til þess að reykja og neyta óhollrar fæðu. Þjáning (e. suffering), þar eru 

þátttakendur sem meta stöðu sína slæma og merkja við fjóra eða lægra. Velferð þessara 

einstaklinga er í mikilli hættu. Þeir eru líklegri til þess að þjást líkamlega og lífið fullt af 

streitu, áhyggjum, sorg og reiði. Sjúkdómsálag þeirra er tvöfalt meira heldur en hjá 

gróskumiklum svarendum (Gallup, 2016).  

 

Áhrifavaldar lífsánægju 

 Samband milli lýðfræðilegra breyta (e. demographic variables) og samfélags stöðu (e. 

socioeconomic status) við lífsánægju er veikt, og rannsóknir hafa sýnt að þessar breytur leggja 

lítið til þegar verið er að skoða lífsánægju barna og unglinga (Proctor, Linley og Maltby, 

2009). Það hefur vakið athygli rannsakenda að fylgnin á milli lífsánægju og þess að vera 

félagslega eftirsóknarverður (e. social desirability) er aðeins í meðallagi, en það eru sterk 

tengsl milli félagslegs styrks og velferðar (Diener 1994). Í rannsókn Proctor og félaga (2009) 
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kemur fram að jákvæð fylgni sé milli líkamsræktar og lífsánægju en neikvæð fylgni við 

slæma líkamlega heilsu og neyslu á ávana og fíkniefnum. 

 Það hefur verið sýnt fram á það almennt séð að skilnaður og nýr maki valdi lakari 

líðan hjá unglingum (Demo og Acock, 1996) en einnig hefur verið sýnt fram á flóknari 

fjölskyldubreytur eins og lítil þátttaka feðra hafi neikvæðari áhrif á líðan unglinga (Flouri og 

Buchanan, 2002). Í rannsókn meðal unglinga í Ástralíu kom fram að ef þeir upplifa að 

fjölskyldulífið þeirra sé heilbrigt þá hefur það jákvæða fylgni við lífsánægju og úthverfu sem 

birtist í opnum og félagslyndum einstaklingum, en ef þeir upplifa það neikvætt þá hefur það 

fylgni við taugaveiklun og fjandskap (e. psychoticism) (Heaven, Searight, Chastain og Skitka, 

1996). Samkvæmt þessum rannsóknum hafa samskipti foreldra og vanvirkir fjölskylduhættir 

áhrif á lífsánægju unglinga. Heilbrigð aðlögun unglinga er ekki einungis háð samskiptum við 

foreldra heldur einnig gæðum systkinasambanda, sérstaklega á unglingsárum þegar miklar 

hugrænar breytingar og flókinn félagslegur tilfinningaþroski (e. socioemotional) eiga sér stað 

(Oliva og Arranz,2005). 

 Það hefur verið sýnt fram á að lífsánægja á unglingsaldri tengist þátttöku föður eða 

föðurímyndar (Flouri og Buchanan, 2002) Rannsóknir hafa sýnt að feður hafa mikil áhrif á 

hamingju, lífsánægju og sálræna vanlíðan (Amato, 1994). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að 

nálægð við, þátttaka og umönnun (e. nurturance) feðra sé tengd sálrænni aðlögun, minni 

andfélagslegri hegðun, vitsmunalegri þróun, félagslegri hæfni og innri stjórnrót ásamt 

mörgum öðrum jákvæðum þáttum (Amato, 1994; Flouri og Buchanan 2002). Meiri lífsánægja 

tengist aukinni nálægð við föður meðal bæði stráka og stelpna (Wenk, Hardesty, Morgan, og 

Blair, 1994). 

 

Áhrif foreldra og fjölskyldu á lífsánægju íslenskra unglinga 

Fylgnirannsóknir hafa bent til þess að fjölskyldubreytur eins og uppeldishættir, 

tilfinningalegur stuðningur foreldra og fjárhagur fjölskyldunnar hafi áhrif á lífsánægju 
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unglinga (Proctor, 2009). En hvernig er þessum málum háttað hjá íslenskum unglingum, eru 

tengsl milli lífsánægju þeirra og samskipta við foreldra og fjölskyldu?. Hvaða áhrif hefur 

fjárhagur og fjölskyldugerð og skiptir máli í þessu samhengi að finna fyrir stuðningi 

fjölskyldu. Þetta verður skoðað með eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

a) Eru tengsl milli lífsánægju unglinga og samskipta við foreldra/stjúpforeldra? 

b) Eru tengsl milli lífsánægju unglinga og fjölskyldugerðar?  

c) Eru tengsl milli lífsánægju unglinga og fjárhags fjölskyldu? 

d) Eru tengsl milli lífsánægju unglinga og samskipta við fjölskyldu? 

e) Eru tengsl milli lífsánægju unglinga og stuðnings fjölskyldu?  
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Aðferð 

Notast var við gögn úr alþjóðlegri rannsókn, Health Behavior in School-age Children (HBSC) 

sem safnar upplýsingum um heilsu, velferð og félagslegt umhverfi 11 til 15 ára nemenda á 

fjögra ára fresti. Ræturnar má rekja aftur til ársins 1982 þegar þrjú lönd England, Finnland og 

Noregur, hófu sameiginlega samanburðarrannsókn, sem síðan var samþykkt af 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni árið 1983. HBSC var síðast lögð fyrir 2013/14 og tóku 44 lönd 

þátt í henni víðsvegar í Evrópu og Norður-Ameríku. Á Íslandi kallast HBSC rannsóknin, 

Heilsa og lífskjör skólanema, og er unnin af Rannsóknasetri forvarna við Háskólann á 

Akureyri og stjórnað af Ársæli Má Arnarssyni prófessor.  

 

Þátttakendur 

 Þátttakendur voru 3618 grunnskólanemendur í 10. bekk á Íslandi veturinn 2013/14 

sem er 84,8% af heildar þýðinu, en 4264 nemendur voru skráðir í 10. bekk haustið 2013 

samkvæmt Hagstofu Íslands. Kynjahlutfallið var nokkuð jafnt, 1783 strákar (49,3%), 1731 

stelpur (47,8%) og 104 gagnagöt (2,9%). Einungis var stuðst við svör strákanna.  

 

Mælitæki 

 Spurningalisti með 112 spurningum úr Heilsa og lífskjör skólanema 2013/14 var 

mælitæki rannsóknarinnar. Í honum er skoðuð líkamleg og andleg heilsa ásamt almennri 

líðan, hreyfingu og mataræði. Einnig eru teknir fyrir þættir eins og kynferði, kynhegðun, 

meiðsli, einelti og notkun vímuefna. Könnuð er félagsleg staða fjölskyldunnar, samskipti og 

stuðningur innan hennar sem og afstaða þátttakanda til jafnréttis. 

Þessi rannsókn styðst við breytur sem tengjast andlegri heilsu, almennri líðan stráka, 

ásamt samskiptum og stuðningi fjölskyldu. 
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Framkvæmd 

 Foreldrar fengu upplýsingar um fyrirhugaða rannsókn með bréfi, þar sem þeim var 

gefinn kostur á því að hafna þátttöku barna sinna. Umsjónarkennarar sáu um að leggja 

spurningalistann fyrir nemendur sína í flestum tilfellum, en rannsóknarfólk lagði hann fyrir í 

einstaka tilviki. Lesin var kynning fyrir nemendur áður en fyrirlögn hófst og leiðbeiningar 

voru á fyrstu síðu þar sem þeir voru hvattir til að svara öllum spurningum, en ef þeir treystu 

sér ekki til þess að svara spurningu þá áttu þeir að sleppa henni. Nemendur voru beðnir að 

lesa spurningar vel og svara eftir eigin sannfæringu. Fyllsta trúnaðar var gætt, nemendur 

merktu ekki spurningalistann, settu hann í umslag og límdu fyrir þannig að ekki var hægt að 

rekja niðurstöðurnar. Spurningaheftunum var komið til rannsóknarstofnunar Háskólans á 

Akureyri þar sem gögnin voru tölvuskráð. 

 

Lífsánægja 

Stuðst var við lífsánægjukvarða Cantrils, sem er frá 0 til 10, en 0 er versta hugsanlega 

lífið og 10 er besta hugsanlega lífið og nemendur beðnir að meta hvar á þessum stiga líf þeirra 

er statt núna (Cantril, 1965). Lífsánægjukvarðinn hefur verið notaður í rannsóknum á ýmsum 

félagslegum þáttum, hann er talinn áreiðanlegur og skila réttmætri mælingu (Ársæll Már 

Arnarsson, Anna Lilja Sigurvinsdóttir og Kristín Linda Jónsdóttir, 2010).  

 

Fjölskyldugerðir 

Til þess að ákvarða fjölskyldugerð voru notuð svör við spurningunni „Hverjir búa á 

heimilinu þar sem þú býrð alltaf eða mest?“. Þættirnir: móðir, faðir, stjúpmóðir og stjúpfaðir 

reiknaðir saman og einangraðir í breyturnar: kjarnafjölskylda (móðir og faðir), móðir og 

stjúpfaðir, faðir og stjúpmóðir, einstæð móðir og einstæður faðir. Ekki voru notaðir þættirnir 

amma, afi og einhver annar, til þess að einfalda útreikning en „ég bý á fósturheimili“ var 

hafður með í fjölbreytuaðhvarfsgreiningu.   
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Samskipti við foreldra 

Ein spurning var notuð sem varðar bein samskipti við foreldra, „Hversu auðvelt áttu 

með að tala við eftirfarandi einstaklinga um það sem veldur þér áhyggjum?“ a) Föður, b) 

Stjúpföður (eða sambýlismann foreldris), c) Móður, d) Stjúpmóður (eða sambýliskonu 

foreldris). Notaður var fimm punkta Likert-kvarði, 1) Mjög auðvelt, 2) Auðvelt, 3) Erfitt, 4) 

Mjög erfitt, 5) Á ekki eða hitti ekki viðkomandi. Við úrvinnslu gagnanna var breytan 

endurkóðuð í þrjá flokka 1) Auðvelt, 2) Erfitt, 3) Á ekki eða hitti ekki viðkomandi.  

 

Samskipti við fjölskyldu 

Við mælingar á samskiptum í fjölskyldunni var skoðuð spurningin „Í minni fjölskyldu: 

1) tölum við um mikilvæg mál, 2) hlustar einhver á það sem ég hef að segja, 3) spyrjum við ef 

við skiljum ekki hvort annað, 4) tölum við saman um misskilning þar til hann er leystur“. 

Notaður var fimm punkta Likert kvarði við svörun á spurningunum 1) Mjög sammála 2) 

Frekar sammála 3) Hvorki sammála né ósammála 4) Frekar ósammála 5) Mjög ósammála.  

 

Stuðningur fjölskyldu 

Við mælingar á stuðningi var notuð spurningin „Við höfum áhuga á að fá að vita hvað 

þér finnst um eftirfarandi fullyrðingar: 1) Fjölskylda mín reynir virkilega að hjálpa mér, 2) Ég 

fæ þann tilfinningalega stuðning og hjálp sem ég þarf frá fjölskyldu minni, 3) Ég get talað um 

mín vandamál við fjölskyldu mína, 4) Fjölskylda mín er tilbúin til að hjálpa mér við að taka 

ákvarðanir“. Notaður var sjö punkta Likert-kvarði við svörun á fullyrðingunum 1) Mjög 

ósammála, 2) Frekar ósammála, 3) Ósammála, 4) Hvorki ósammála né sammála, 5) Sammála, 

6) Frekar sammála, 7) Mjög sammála.  
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Úrvinnsla gagna 

 IBM SPSS Statistics tölvuforritið var notað við úrvinnslu gagna um lýsandi tölfræði, t-

próf óháðra úrtaka, fjölbreytu aðhvarfsgreiningu og Pearson kí-kvaðrat marktektarpróf. 

Pearson´s r fylgnistuðull var notaður og miðað var við 95% öryggismörk. Excel-töflureiknir 

var notaður við gerð súlurita.  
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Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif samskipti unglinga við foreldra og 

fjölskyldu hefðu á lífsánægju þeirra. Lífsánægja unglinganna var skoðuð í tengslum við 

fjölskyldugerð, fjárhag fjölskyldu, samskipti við foreldra og fjölskyldu og stuðning 

fjölskyldu.  

Lífsánægja íslenskra unglinga mælist almennt há þar sem rúmlega þrír af hverjum 

fjórum merkja við sjö eða hærra á lífsánægjustiganum. Flestir búa í kjarnafjölskyldum eða um 

það bil tveir þriðju. Fjárhagur fjölskyldunnar er góður eða mjög góður að mati tæplega tveim 

af hverjum þrem, en tæplega sex prósent telja hann slæman eða mjög slæman. Samskipti 

unglinga við foreldra sína virðast almennt ganga vel, þar sem tæplega tveir þriðju eiga auðvelt 

eða mjög auðvelt með að tala við föður um áhyggjur sínar og rúmlega 85 prósent við móður.  

Flestir unglingar telja að samskipti innan fjölskyldunnar séu góð, þar sem um það bil fjórir af 

hverjum fimm segja talað sé um mikilvæg mál innan fjölskyldunnar, hlustað á það sem þeir 

hafa að segja og passað uppá að allir skilji vel um hvað sé verið að tala. Um það bil helmingur 

þátttakenda var mjög sammála því að fjölskyldan veiti þeim stuðning og sé til staðar þegar 

þeir þurfi á þeim að halda en tæplega einn af hverjum fimm var mjög ósammála þessu.  

 

Lífsánægja unglinga 

Þátttakendur sem svöruðu lífsánægjustiganum voru 3551 með meðaltalið 7,45, 

staðalfrávikið 1,9 og tíðasta gildið 8, en á mynd eitt má sjá súlurit sem sýnir hlutfall svara 

þátttakenda.   
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Mynd 1. Svarhlutfall unglinga á lífsánægjustiga Cantril 

 

Til þess að kanna hvort meðaltalsmunur væri á lífsánægju kynjanna var framkvæmt t-

próf óháðra úrtaka, en það metur hvort meðaltöl tveggja ólíkra hópa séu tölfræðilega ólík. 

Marktækur munur var á lífsánægju stráka (M = 7,77, SF = 1,69) og stelpna (M = 7,14, SF = 

2,0) með t(3339)=9,95, p=0,000. Á mynd 2 má sjá að hlutfall stelpna er hærra í neðri hluta 

stigans en tiltölulega jafnt á stigi sjö en strákar hærri frá áttunda stigi uppí tíunda. 

 

Mynd 2. Svarhlutfall stráka og stelpna á lífsstiga Cantril. 

 

Fjölskyldugerðir 

Eins og sjá má á mynd þrjú þá búa flestir unglingar í kjarnafjölskyldu eða um það bil 

tveir þriðju þátttakenda. Mun fleiri búa hjá einstæðri móður, 14,3%, en hjá einstæðum föður 

1,9%. Eins búa mun fleiri hjá móður og stjúpföður eða 12,4% á móti 3,2% hjá föður og 

stjúpmóður.  
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Mynd 3. Hlutfall fjölskyldugerða hjá þátttakendum. 

 

Fjölbreytu aðhvarfsgreining ákvarðar tengsl fylgibreytu við frumbreytur og 

niðurstöður gefa til kynna styrk þeirra tengsla. Fjölbreytu aðhvarfsgreining var gerð til að 

ákvarða tengsl lífsánægju við kjarnafjölskyldu, móður og stjúpföður, föður og stjúpmóður, 

einstæða móður, einstæðan föður og fósturheimili. Niðurstaðan var marktæk (F(6,3543) = 

24,962, p < ,000). með R2 gildið ,041. Mjög veik tengsl eru milli fjölskyldugerðar og 

lífsánægju unglinga í heildarmódelinu, þar sem þessar breytur útskýra einungis 4,1% af 

breytileika lífsánægjustigans. Nánari niðurstöður má sjá í töflu 1.  

 

  



LÍFSÁNÆGJA UNGLINGA  20 

 

 

Tafla 1. 

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar á áhrifum fjölskyldugerðar á lífsánægju. 

  B Staðarvilla Beta t p 

Fasti 7,164 0,127  56,515 0,000 

Kjarnafjölskylda 0,517 0,129 0,128 4,004 0,000 

Móðir og stjúpfaðir -0,132 0,141 -0,023 -0,936 0,349 

Faðir og stjúpmóðir -0,098 0,183 -0,009 -0,536 0,592 

Einstæð móðir -0,116 0,151 -0,021 -0,766 0,444 

Einstæður faðir -0,625 0,262 -0,044 -2,382 0,017 

Fósturheimili -3,207 0,499 -0,106 -6,422 0,000 

 

Fastinn á lífsstiganum samkvæmt fjölbreytu aðhvarfsgreiningunni er 7,164 stig og 

hækkar um 0,517 stig ef unglingur tilheyrir kjarnafjölskyldu, lækkar um -0,625 ef hann býr 

hjá einstæðum föður og lækkar um -3,207 á fósturheimili. Niðurstöður annarra 

fjölskyldugerða voru ekki marktækar. Fósturheimilin koma verst út þar sem áætla má að 

lífsánægja þeirra unglinga sem búa þar er ekki nema tæplega fjögur stig á lífsstiganum en 

kjarnafjölskyldan kemur best út með rúmlega sjö og hálft stig.  

 

Tengsl lífsánægju við fjárhag fjölskyldu  

Meirihluti þátttakenda, eða 64%, metur fjárhagsstöðu fjölskyldunnar góða eða mjög 

góða en tæplega 6% telja hana slæma eða mjög slæma. Kannað var hvort fjárhagsstaða 

fjölskyldunnar hefði áhrif á lífsánægju.  
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Mynd 4. Hlutfall fjárhagsstöðu fjölskyldunnar hjá þátttakendum. 

 

Aðhvarfsgreining var gerð til þess að ákvarða tengsl lífsánægju stráka og stelpna við 

fjárhag fjölskyldunnar. Niðurstöðurnar fyrir stráka voru marktækar (F(1,1710) = 192,889, p < 

,000, með R2 gildið ,101. Forspárgildi lífsánægju stráka er 5,343 + 0,618 fjárhagur 

fjölskyldunnar sem mældur var á fimm stiga Likert-kvarða. Lífsánægja stráka eykst um 0,618 

við hvert aukið stig í fjárhag fjölskyldunnar. Veik tengsl eru milli fjárhags fjölskyldu og 

lífsánægju stráka, þar sem þessi breyta útskýrir einungis 10,1% af breytileika 

lífsánægjustigans. Niðurstöðurnar fyrir stelpur voru marktækar (F(1,1688) = 212,879, p < ,000, 

með R2 gildið ,112. Forspárgildi lífsánægju stelpna er 4,358 + 0,749 fjárhagur fjölskyldunnar 

sem mældur var á fimm stiga Likert-kvarða. Lífsánægja stelpna eykst um 0,749 við hvert 

aukið stig í fjárhag fjölskyldunnar. Veik tengsl eru milli fjárhags fjölskyldu og lífsánægju 

stelpna, þar sem þessi breyta útskýrir einungis 11,2% af breytileika lífsánægjustigans. 
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Tafla 2.  

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar á áhrifum fjárhagsstöðu á lífsánægju. 

    Strákar  Stelpur 

 B Beta Sig.  B Beta Sig. 

Fasti 5,353  ,000  4,358  ,000 

Fjárhagur fjölskyldunnar  0,618 ,318 ,000  0,749 ,335 ,000 

 

Tengsl lífsánægju við samskipti fjölskyldu 

Flestir unglingar telja að samskipti innan fjölskyldunnar séu góð, þar sem um það bil 

fjórir af hverjum fimm segja að talað sé um mikilvæg mál innan fjölskyldunnar, hlustað á það 

sem þeir hafa að segja og passað uppá að allir skilji vel um hvað sé verið að tala. 

 

Mynd 5. Hlutfall svara við spurningum um samskipti innan fjölskyldunnar. 

 

Fjölbreytu aðhvarfsgreining var gerð til að ákvarða tengsl lífsánægju stráka og stelpna 

við samskipti fjölskyldu. Niðurstaðan var marktæk, strákar (F(4,1687) = 62,370, p < ,000). með 

R2 gildið ,129, og stelpur, (F(4,1674) = 136,217, p < .000). með R2 gildið ,246. Veik tengsl eru 

milli samskipta við fjölskyldu og lífsánægju unglinga í heildarmódelinu, þar sem þessar 
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breytur útskýra einungis 12,9% af breytileika lífsánægjustigans hjá strákum og 24,6% hjá 

stelpum.  

Forspárgildi lífsánægju stráka er 4,700 og marktækar niðurstöður komu fram á 

breytunni Hlustað á unglinginn sem eykur 0,471 við fastann við hvert aukið stig á fimm stiga 

kvarðanum og á breytunni Misskilningur leystur bætist 0,306 við fastann við hvert aukið stig.  

Forspárgildi lífsánægju stelpna er 2,552 og marktækar niðurstöður komu fram á breytunni 

Hlustað á unglinginn sem eykur 0,530 við fastann við hvert aukið stig á fimm stiga 

kvarðanum og á breytunni Misskilningur leystur bætist 0,392 við fastann við hvert aukið stig. 

Nánari skýringar má finna í töflu þrjú. 

 

Tafla 3.  

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar á áhrifum samskipta fjölskyldu á lífsánægju. 

    Strákar  Stelpur 

 B Beta Sig.  B Beta Sig. 

Fasti 4,700  ,000  2,552  ,000 

Talað um mikilvæg mál  -0,030 -,017 ,593  0,072 ,036 ,231 

Hlustað á unglinginn 0,471  ,242 ,000  0,530 ,256 ,000 

Spurt ef ekki er skilningur  -0,032 -,018 ,657  0,088 ,042 ,319 

Misskilningur leystur 0,306  ,171 ,000  0,392 ,204 ,000 

 

Tengsl lífsánægju við stuðning fjölskyldu 

Um það bil helmingur þátttakenda var mjög sammála því að fjölskyldan veiti þeim 

stuðning og sé til staðar þegar þeir þurfa á þeim að halda en tæplega einn af hverjum fimm var 

mjög ósammála þessu. 
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Mynd 6. Hlutfall svara við spurningum um stuðning innan fjölskyldunnar. 

 

Fjölbreytu aðhvarfsgreining var gerð til að ákvarða tengsl lífsánægju stráka og stelpna 

við stuðning fjölskyldu. Niðurstaðan var marktæk, strákar (F(4,1666) = 12,176, p < ,000). með 

R2 gildið ,028, og stelpur, (F(4,1672) = 25,840, p < ,000). með R2 gildið ,058. Mjög veik tengsl 

eru milli stuðnings fjölskyldu og lífsánægju unglinga í heildarmótelinu, þar sem þessar 

breytur útskýra einungis 2,8% af breytileika lífsánægjustigans hjá strákum og 5,8% hjá 

stelpum. Nánari niðurstöður má sjá í töflu fjögur.  

 

Tafla 4.  

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar á áhrifum stuðnings fjölskyldu á lífsánægju. 

    Strákar  Stelpur 

 B Beta Sig.  B Beta Sig. 

Fasti 7,497  ,000  6,413  ,000 

Fjölskyldan reynir að hjálpa  -0,083 -,121 ,244  -0,105 -,123 ,124 

Tilfinningalegur stuðn. og hjálp -0,079 -,114 ,231  0,174 ,203 ,011 

Talað um vandamál  0,275 ,394 ,000  0,246 ,286 ,000 

Hjálp við ákvarðanatöku -0,048 -,070 ,452  -0,150 -,178 ,018 
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Tengsl lífsánægju við samskipti við foreldra 

Tæplega 74% unglinga eiga auðvelt eða mjög auðvelt með að tala við föður um 

áhyggjur sínar en rúmlega 85% við móður. Þeir sem eiga erfitt eða mjög erfitt með að tala við 

föður um áhyggjur sínar eru rúmlega 21% en við móður rúmlega 13%. En nánari sundurliðun 

má sjá á mynd sjö.  

 

Mynd 7. Hlutfall svara við spurningunni um samskipti unglinga við foreldra. 

 

Þegar skoðuð eru samskipti unglinga við stjúpforeldra, þá kemur í ljós að tæplega 57% 

þeirra eiga auðvelt eða mjög auðvelt að ræða áhyggjur sínar við stjúpföður en rúmlega 53% 

við stjúpmóður.  Þeir sem eiga erfitt eða mjög erfitt að ræða við stjúpföður eru tæplega 43% 

en við stjúpmóður tæplega 47% eins og sjá má á mynd sjö.  

 

Mynd 8. Hlutfall svara við spurningunni um samskipti unglinga við stjúpforeldra 
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Fjölbreytu aðhvarfsgreining var gerð til að ákvarða tengsl lífsánægju stráka og stelpna 

við samskipti við föður, stjúpföður, móður og stjúpmóður. Niðurstaðan var marktæk, strákar 

(F(10,1743) = 28,031, p < ,000). með R2 gildið ,139, og stelpur, (F(10,1699) = 41,310, p < ,000). 

með R2 gildið ,196. Veik tengsl eru milli samskipta við foreldra og lífsánægju unglinga í 

heildarmódelinu, þar sem þessar breytur útskýra 13,9% af breytileika lífsánægjustigans hjá 

strákum og 19,6% hjá stelpum.  

Í töflu 5 má sjá að fastinn er marktækur hjá báðum kynjum og í samræmi við meðaltal 

á lífsstiganum hjá strákum, en örlítið lægri hjá stelpunum eða um það bil núll komma þrem 

stigum. Marktækar niðurstöður hjá strákunum voru sex, en þrjár hjá stelpunum. Auðveld 

samskipti við föður jók skorið á lífsstiganum hjá strákum um tæplega eitt og hálft stig, en 

auðveld samskipti við móður lækkaði skorið hjá þeim um tæplega eitt stig. Erfið samskipti 

við móður lækkaði skorið hjá báðum kynjum, um rúmlega tvö stig hjá strákunum en tæplega 

eitt og hálft hjá stelpunum. Enginn faðir jók skorið hjá strákum um rúmlega eitt stig. Engin 

móðir lækkaði skorið hjá báðum kynjum, um tæplega eitt komma átta stig hjá strákum en 

rúmlega tvö stig hjá stelpum. Erfið samskipti við stjúpföður lækkaði skorið hjá báðum 

kynjum, um tæplega hálft stig hjá strákum og rúmlega hálft stig hjá stelpum. 
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Tafla 5.  

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar á áhrifum stuðnings fjölskyldu á lífsánægju. 

    Strákar  Stelpur 

 B Beta Sig.  B Beta Sig. 

Fasti 7,703  ,000  6,869  ,000 

Auðveld samskipti við föður 1,412 ,349 ,001  0,699 ,166 ,124 

Auðveld samskipti við móður -0,964 -,203 ,018  0,162 ,032 ,730 

Erfið samskipti við föður 0,525 ,113 ,215  -0,033 -,007 ,944 

Erfið samskipti við móður -2,150 -,392 ,000  -1,366 -,249 ,004 

Enginn faðir 1,090 ,119 ,019  -,449 -,052 ,359 

Engin móðir -1,788 -,104 ,002  -2,099 -,116 ,001 

Auðveld samskipti við stjúpföður -0,246 -,049 ,085  0,077 ,011 ,657 

Auðveld samskipti við stjúpmóður -0,088 -,016 ,573  0,157 ,022 ,379 

Erfið samskipti við stjúpföður -0,470 -,073 ,006  -0,567 -,085 ,001 

Erfið samskipti við stjúpmóður -0,114 -,017 ,511  -,064 -,010 ,704 
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Umræða 

Samkvæmt þessari rannsókn hafa samskipti við fjölskyldu og foreldra mest áhrif á 

lífsánægju unglinga, síðan kemur fjárhagur fjölskyldu, þar á eftir stuðningur fjölskyldu og 

fjölskyldugerðir reka lestina. Það er ánægjulegt að sjá hvað lífsánægja íslenskra unglinga 

mælist há þar sem mikill meirihluti þeirra fellur inní gróskumikla flokkinn samkvæmt Gallup. 

Framtíð þessara unglinga ætti að vera björt þar sem velferð þeirra er góð, stöðug og í 

framþróun. Þeir njóta góðrar heilsu og burðast ekki með miklar áhyggjur, streitu, sorg eða 

reiði en njóta þess í stað ánægju, áhuga og virðingar sem skilar sér í hamingju þeirra. 

Unglingar sem hafa hlutlausa eða neikvæða sýn á framtíðina eru tæplega 15% og falla inní 

baráttu flokkinn. Velferð þeirra er í meðallagi eða hvikul. Áhyggjur þeirra og streita er meiri 

en hjá gróskumiklum og þeir eru líklegri til þess að hugsa lítið um heilsu sína og mataræði 

sem kemur fram í veikindum. Þeir unglingar sem meta stöðu sína slæma eru rúmlega 8% og 

falla inní þjáningar flokkinn. Velferð þeirra er í mikilli hættu. Það er líklegt að þeir þjáist 

líkamlega og séu að takast á við mikla streitu, áhyggjur, sorg og reiði sem sýnir sig í að 

sjúkdómsálag þeirra er tvöfalt meira heldur en hjá gróskumikla flokknum. Það vekur athygli 

að strákar skrá lífsánægju sína töluvert hærri heldur en stelpur og eru mun fleiri í gróskumikla 

flokknum, þannig að hlutfallslega eru 12% færri stelpur sem telja framtíð sína vera bjarta. Í 

baráttu flokknum eru stelpur um það bil þriðjungi fleiri en strákar og í þjáningar flokknum 

eru þær meira en helmingi fleiri. Þetta er athyglisvert og áhugavert að skoða frekar hvernig 

stendur á því að þær telji lífsánægju sína vera þetta lakari en strákarnir (Gallup, 2016). Gallup 

tekur ekki fram hvort það komi fram mismunur á milli aldursskeiða í flokkuninni og í frekari 

rannsóknum myndi ég vilja kanna hvort hún komi öðruvísi út hjá unglingum, þar sem þeir eru 

á miklu þroska og umbrotaskeiði í lífi sínu. 

Það er ánægjulegt að sjá að rúmlega tveir þriðju unglinga býr hjá báðum foreldrum, en 

ég hélt fyrirfram að þessi tala væri lægri. Það kemur síðan ekkert á óvart að langflest börn 

fylgja móður þegar foreldrar búa ekki saman, en það er áhugavert að velta fyrir sér hver sé 

ástæða þessarar staðreyndar og af hverju hefur ekki verið fjallað meira um þetta í 

jafnréttisumræðunni. 

Þó svo að veik tengsl séu í heildarmódelinu á milli fjölskyldugerðar og lífsánægju 

unglinga þá má sjá að kjarnafjölskylda kemur best út og bætir rúmlega hálfu stigi við fastann, 

sem færir lífsánægju þeirra sem þar búa aðeins yfir meðaltalið. Niðurstöður fyrir 

stjúpfjölskyldur og einstæða móður voru ekki marktækar sem gefur til kynna að misjafnt sé 

hvernig unglingar sem koma frá þeim fjölskyldugerðum meti lífsánægju sína. Það er 

umhugsunarvert að hjá unglingum sem búa hjá einstæðum föður dregst rúmlega hálft stig frá 
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fastanum sem færir hann tæplega einu stigi niður fyrir meðaltalið. Margvíslegir þættir geta 

legið þarna að baki, eins og hæfni feðra til þess að ala upp börn og rofin tengsl barna við 

móður sem vekur upp spurninguna um það í hvaða aðstæðum feður fái fullt forráð yfir 

börnum sínum, getur verið að það orsakist af því að móðirin sé ekki hæf til þess að hugsa um 

börnin og það spili inní líðan þeirra? Skýrasta niðurstaðan kemur fram hjá unglingum sem 

dvelja á fósturheimili en það lækkar fastann um rúm þrjú stig og færir skor þeirra á 

lífsánægjustiganum niður í tæp fjögur stig sem setur þá í þjáningarflokk samkvæmt Gallup. 

Það kemur ekki á óvart að þessir unglingar séu að takast á við mikla vanlíðan, sem 

væntanlega fylgir þeirri upplausn og átökum sem þeir hafa þurft að ganga í gegnum. Á 

heildina litið hefur fjölskyldugerð frekar lítil áhrif á lífsánægju unglinga, sem er í samræmi 

við niðurstöður Lamb (2012). 

Fjárhagsstaða heimilanna hefur meiri áhrif á lífsánægju unglinga heldur en 

fjölskyldugerð sem einnig styður niðurstöður Lamb (2012). Það má útskýra rúmlega 10% 

breytileika lífsánægjustigans með henni hjá strákum en rúmlega 11% hjá stelpum sem eru 

frekar veik tengsl. Strákar sem búa við slæma eða mjög slæma fjárhagsstöðu falla inn í 

baráttu flokkinn en hjá stelpum bætast við þann flokk þær sem búa við miðlungs 

fjárhagsstöðu, sem skýrist af hluta til af því að þær meta lífsánægju sína minni en strákar gera. 

Lífsánægja stráka sem búa við mjög góða fjárhagsstöðu er rúmlega hálfu stigi fyrir ofan 

meðallag þeirra, en hjá stelpum er það tæplega einu stigi fyrir ofan meðallag þeirra. Þetta 

sýnir að fjárhagsstaða fjölskyldurnar hefur heldur meiri áhrif á stelpur en stráka.  

Samskipti innan fjölskyldunnar hafa áhrif á lífsánægju unglinga og má útskýra 12,9% 

af breytileika lífsánægjustigans með þeim hjá strákum og 24,6% hjá stelpum. Það sem vekur 

athygli er að samskiptin hafa nærri helmingi meiri áhrif á lífsánægju stelpna en stráka og 

spurningin vaknar um það hvort þessi munur stafi að meðfæddum kynjamun eða hvort hann 

sé af völdum uppeldis og félagslegra áhrifa. Sömu tvær spurningar voru marktækar hjá báðum 

kynjum og það sem eykur lífsánægju þeirra er að upplifa að fjölskyldan hlusti á þau og að 

misskilningur sé leystur. Þetta styður kenninguna um leiðandi uppeldi þar sem talið er að það 

skili sér í aukinni velferð að alast upp við að þurfa að gera grein fyrir sínu sjónarhorni og sýna 

samvinnu (Baumrind, 1991). 

Mjög veik tengsl er milli lífsánægju unglinga og stuðnings fjölskyldu sem útskýrir 

einungis tæp þrjú prósent breytileikans á lífsánægjustiganum hjá strákum en helmingi meira 

hjá stelpum eða um tæp sex prósent. Ein spurning var marktæk hjá þeim báðum og snerist hún 

um að tala um vandamál en hjá stelpum var tilfinningalegur stuðningur og hjálp einnig 

marktækur og jók örlítið við lífsánægju þeirra og styður kenningu Baumrind um leiðandi 
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uppeldi. Hjálp við ákvarðanatöku lækkaði lífsánægjuna hjá stelpum aðeins og ástæðu þess má 

mögulega rekja til þess að þær sem styðjast mikið við fjölskyldu sína við ákvarðanatöku búi 

við skipandi uppeldi og séu óöruggari með sjálfa sig sem kemur fram í mati þeirra á 

lífsánægju (Baumrind, 1991). 

Mikill meirihluti unglinga á auðvelt með að tala um áhyggjur sínar við foreldra sína en 

þá eiga þeir aðeins auðveldara með að tala við mæður sínar en feður og munar þar rúmlega 

11%. Eins og komið hefur fram þá skipta samskipti meira máli fyrir kvenfólk og því má ætla 

að þær ýti frekar undir samræður og séu tilbúnari til þess að ræða málin heldur en karlar. Það 

þarf að hafa í huga þegar þessar tölur eru skoðaðar að fleiri eiga ekki föður eða hitta hann ekki 

eða tæplega 5% á móti rúmlega 1% sem á ekki eða hittir ekki móður.  

Dreifing svara hjá þeim sem eiga stjúpforeldra er nokkuð jöfn, en rúmlega helmingur 

þeirra eiga auðvelt eða mjög auðvelt með að tala við þá um áhyggjur sínar. Það sem vekur 

athygli er að fleiri eiga auðveldara með að tala við stjúpföður en stjúpmóður. Hugsanleg 

skýring á því er að þau eru í meiri samskiptum við stjúpfeður þar sem fleiri búa hjá móður 

eftir skilnað.  

 Þegar skoðuð eru áhrif samskipta við foreldra og stjúpforeldra á lífsánægju unglinga 

þá sést að þau hafa meiri áhrif á stelpur og skýra tæplega 20% af breytileika lífsánægjustigans 

hjá þeim en tæplega 14% hjá strákum. Þetta er í samræmi við fyrri niðurstöður þessarar 

rannsóknar og staðfestir enn frekar að samskipti skipta kvenfólk meira máli.  

Þegar skoðaðar eru niðurstöður fjölbreytu aðhvarfsgreiningar þá sést að strákar sem 

eiga auðveld samskipti við föður auka tæplega einu og hálfu stigi við fastann og færa skorið á 

lífsánægjustiganum uppí rúmlega níu stig en þeir sem eiga auðveld samskipti við móður 

lækka fastann um tæplega eitt stig og færa hann niður í rúmlega sex og hálft stig. Þarna vekur 

sérstaka athygli að lífsánægja stráka sem eiga auðveld samskipti við móður lækkar, sem gæti 

mögulega stafað af því að þeir sem eiga undir högg að sækja í lífinu fái frekar þann 

tilfinningalega stuðning og hjálp sem þeir þarfnast hjá móður en föður, en þessar niðurstöður 

er áhugavert að skoða frekar. Ekki komu fram marktækar niðurstöður hjá stelpum um það 

hvort auðveld samskipti við móður eða föður hefðu áhrif á lífsánægju þeirra sem gefur 

vísbendingu um breytileika þeirra svara.  

Það vekur athygli að erfið samskipti við föður hefur ekki afgerandi áhrif á lífsánægju 

unglinga þar sem marktækar niðurstöður komu hvorki fram hjá stelpum né strákum. En aftur á 

móti hafa erfið samskipti við móður töluverð áhrif á bæði kynin, þó meira hjá strákum þar 

sem lífsánægjan lækkar um rúmlega tvö stig en tæplega eitt og hálft hjá stelpum. Það er 

athyglisvert að erfið samskipti við móður hafa meiri áhrif á stráka en stelpur.  
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Að eiga ekki eða hitta ekki föður skilar ekki martækum niðurstöðum á lífsánægju 

stelpna en eykur hana hjá strákum um rúmlega eitt stig og sýnir að fjarvera föður hefur ekki 

neikvæð áhrif á velferð barna eins og Silverstein og Auerbach (1999) hafa bent á. En það er 

sláandi að fjarvera föður eykur lífsánægju stráka og spurningin hvort það skili sér í meiri 

samstöðu milli móður og sonar sem eykur sjálfstæði og frumkvæði hjá honum? En 

óneitanlega rifjast einnig upp kenning Sigmunds Freuds um Ödipusarduldina, sem hann 

nefndi eftir Öedipus sem drap föður sinn til þess að giftast móður sinni. Getur verið að þessi 

kenning eigi við og ástæða aukinnar lífsánægju stráka í þessari stöðu, sé sú að þeir eru lausir 

við keppinautinn um ást móður sinnar? Það er ekki gott að segja og áhugavert að reyna að 

skoða það betur, en hafa ber í huga að þessi niðurstaða byggir einungis á 62 svörum og þarf 

því að taka hana með fyrirvara. Að eiga ekki eða hitta ekki móður hefur marktæk áhrif á bæði 

kynin og lækkar lífsánægju stráka um tæplega tvö stig og rúmlega tvö stig hjá stelpum, sem 

eru niðurstöður sem styðja tengslakenningu Bowlbys (1951,1958) sem sagði að í fyrstu 

tengslum barns, yfirleitt við móður ráðist framtíðarvelferð þeirra.  

Auðveld samskipti við stjúpforeldra höfðu ekki marktæk áhrif á lífsánægju unglinga 

sem og erfið samskipti við stjúpmóður, þessar niðurstöður gefa til kynna að misjafnt sé hvaða 

áhrif þessi samskipti hafa á unglinga. Erfið samskipti við stjúpföður hafa áhrif á bæði kynin 

og lækkar lífsánægju um tæplega hálft stig hjá strákum en rúmlega hálft stig hjá stelpum. 

Hugsanlega hefur það áhrif á þessa niðurstöðu að fleiri unglingar búa með stjúpföður en 

stjúpmóður eins og áður hefur verið tekið fram.  

Þegar kemur að því að skoða mannlegt atferli og reyna að átta sig á því hvað liggur að 

baki hegðun og hvað mótar hana þá kemur það alltaf skýrar og skýrar fram hversu flókið þetta 

viðfangsefni er. Til þess að skoða áhrif uppeldis á einstakling myndi ég vilja gera 

langtímarannsókn þar sem fylgst er með ákveðnum hópi barna í gegnum grunnskóla og fram á 

fullorðinsár.  Þannig væri hægt að sjá þróun einstaklinganna og skoða hvernig þeim vegnar í 

lífinu þegar komið er fram á fullorðinsár, þeir farnir að standa á eigin fótum og farið að reyna 

virkilega á grunninn sem þeim var gefinn í uppeldinu. Þannig held ég að það sé hægt að meta 

„árangur“ uppeldisins og hvernig það skilar sér í mótun einstaklingsins og raunverulegri 

velferð hans.   

Þessi rannsókn gefur aðeins sýnishorn á stöðu einstaklinganna á einu mesta 

breytingaskeiði lífsins þegar þeir eru að breytast úr barni í fullorðinn einstakling. Miklar 

hormónabreytingar eru í gangi, sem hefur vakið kynvitund og nýjar tilfinningar sem unglingar 

eru að prufa sig áfram með með misjöfnum árangri. Það gefur því auga leið að það hljóta að 
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vera miklar sveiflur í dagsformi og líðan unglinga á þessu aldursskeiði sem dregur úr 

áreiðanleika rannsóknarinnar.  

Það sem stendur uppúr þessari rannsókn er það að góð tengsl unglinga við fjölskyldur 

og uppalendur, sem búa þeim öruggar félagslegar aðstæður þar sem þeir geta notið sín og 

þroskað sína hæfileika, skiptir mestu máli fyrir velferð þeirra.   
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